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Comentário lição 04

O homem vive em contínua busca da verdadeira sabedoria. Milhares de teorias são
apresentadas diuturnamente por pessoas em busca de nobéis, mas são meros des�les de
orgulho em um mundo cheio de �loso�as fúteis.

Porém, longe de Deus jamais o ser humano será capaz de alcançar a verdadeira sabedoria.
Somente em Cristo receberemos de Deus o verdadeiro conhecimento que provém dEle.

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A CRUZ DE CRISTO E A SABEDORIA DE DEUS

A mensagem da carta avança, e agora o apóstolo começa a tratar de uma verdade poderosa: a
mensagem da cruz. “Para os que perecem – a caminho do inferno, espiritualmente mortos e
assim controlados pela natureza pecadora (Rm 8.8), cegos por Satanás (2 Co 4.4) – a palavra
ou mensagem da cruz (e portanto, toda a doutrina da expiação) é absurda” .1

Quem está cego pelo pecado não consegue entender, nem dimensionar, a grandeza da obra de
Cristo efetuada na cruz. O mundo caminha cego e condenado em seu próprio caminho, e
portanto, para tais, o evangelho é pura �cção.

Eles acham que é tolice acreditar que a execução romana de alguém declarado culpado e
inimigo do Estado possa ser usado por Deus para trazer a salvação. Mas para os que são salvos
– que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor, que têm um relacionamento vigente com
Deus, que vivem para Ele e que estão a caminho do céu -, a palavra da cruz, a mensagem que
tem em seu centro a morte de Jesus na cruz e o derramamento do seu sangue, é o poder de
Deus .1
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Nós conhecemos e experimentamos esse poder de Deus, por isso que a�rmamos assim. É nessa
loucura para o mundo que experimentamos a salvação, sabendo que brevemente nos
encontraremos com o nosso redentor. “A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria
e a verdade, mas também o poder ativo de Deus, para salvar, curar, expulsar demônios e
redimir as almas do poder do pecado” .2

A VIDA ETERNA E A VERDADEIRA SABEDORIA VÊM DE DEUS

A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glori�ca a autossu�ciência
humana, que faz o homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de
Deus em Jesus Cristo .2

Paulo explica aos coríntios que toda sabedoria humana, fruto de vãs �loso�as que desejam
tirar Deus do trono, não passam de loucura diante do Criador. Ninguém pode pensar que a
mente humana poderá explicar a Deus, muito menos se equiparar à Sua sabedoria.

Quando Paulo pergunta onde está o sábio, o escriba (o estudioso, o mestre especialista da lei
de Moisés), ou o inquiridor ou �lósofo deste século, ele está enfatizado a futilidade da
sabedoria humana. Ela não tem capacidade de satisfazer as reais necessidades das pessoas ou de
ajuda-las a encontrar Deus e a salvação .1

A verdadeira sabedoria não é encontrada em enciclopédias ou em artigos da internet. Mesmo
sabendo que dependemos da ciência para algumas áreas de nossa vida, ela não seria capaz de
fornecer a verdadeira sabedoria ao homem. A verdadeira sabedoria nunca será alcançada por
méritos humanos, pois, como disse Jó em seu lamento, “o temor do Senhor é a sabedoria” (Jó
28.28).

A VERDADEIRA SABEDORIA ESTÁ EM CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO
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Deus sabe que a sabedoria humana não pode conhecê-lo. Em sua sabedoria, agradou-lhe usar a
pregação do que o mundo chamou de tolice a �m de salvar os que creem. A pregação da cruz,
junto com a declaração de que o Jesus cruci�cado e ressuscitado é o Senhor e Salvador, ainda é
o poder de Deus para salvação de todo o que crê, isto é, que continua crendo no Evangelho e
obedecendo o Evangelho (Rm 1.16) .1

Toda tentativa humana em busca da sabedoria longe de Deus não passa de mero orgulho para
não reconhecer o verdadeiro Salvador do mundo. É fato que o homem em sua loucura
procura meios de se distanciar de Deus, pois, como diz o salmista, “Disse o tolo em seu
coração: Não há Deus” (Sl 53.1).

É fato que somente o Dono de toda sabedoria poderá entregar ao homem o verdadeiro
conhecimento. Portanto, somente através de Cristo, que é o nosso caminho até Deus (Jo
14.6), poderemos alcançar a verdadeira sabedoria.

Disto vemos que os caminhos, padrões e valores de Deus são diferentes do mundo.
Recebemos verdadeira sabedoria somente dEle, e quando vemos a tolice da sabedoria humana
e percebemos nossa incapacidade de nos salvarmos, não podemos nos vangloriar diante dEle,
somente nos humilhar e reconhecer a Sua grandeza e poder .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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