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Comentário lição 06

São muitas as situações em que precisamos de orientação para tomadas de decisões. Essas
situações, muitas vezes, nos obrigam a tomar decisões que geram impactos concretos. Ora,
saber escolher e selecionar bons conselhos é essencial para tomada de decisão. Toda pessoa que
toma decisão importante de maneira saudável, como o presidente da República, um diretor
executivo, um pastor de igreja, não o faz “do nada” ou por conta própria. Para uma saudável
tomada de decisão, é preciso um conjunto de conselhos que alimente a sua convicção para a
tomada de decisão .1

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 BÍBLIA É UM ALICERCE PARA A VIDA

Ler e meditar nas Escrituras Sagradas deve ser o compromisso de cada cristão. Ela é a
responsável por iluminar e fazer crescer todo crente, pois contém a mensagem poderosa de
Deus para o ser humano. Quem põe em prática aquilo que lê, fundamenta sua vida em um
alicerce sólido que traz sustentação no dia mau.

A mais clara evidência de um relacionamento vital com Deus é o fato de que ouvimos as
palavras de Deus – e que a colocamos em prática. A pessoa que ama verdadeiramente a Jesus
obedecerá aos seu mandamentos . Abandonar o estudo da Palavra de Deus é desprezar um
alicerce �rme para fundamentar a nossa vida.

3

A Palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e
tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a
sua sabedoria, e sermos �eis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida .4

http://www.ebdemfoco.com/


A Bíblia Como um Guia Para a Vida

A Bíblia Como um Guia Para a Vida

www.ebdemfoco.com

Precisamos fundamentar a nossa vida na Palavra de Deus, sustento necessário e orientação
correta em todas as circunstâncias. Um crente que despreza alicerçar sua vida nas Sagradas
Escrituras, desprezará junto com ela uma base �rme para vencer as di�culdades dos dias maus.
A Bíblia é o alicerce fundamental necessário a vida de todo o cristão.

Destaque

Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada (2
Tm 3.6; Ap 1.1). Quem ouve e coloca em prática a Palavra de Deus é comparado a uma
pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha (Mt 7.24). Na última seção do sermão do
Monte, pouco antes do epílogo, Cristo narra a parábola dos “construtores sábios e os
construtores tolos” (Mt 7.24-27) […] o sábio constrói sobre a rocha; o tolo constrói sobre a
areia. E quem é sábio? “Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras [de Cristo], e as
pratica” (Mt 7.24); consequentemente o tolo é “aquele que ouve estas minhas palavras [de
Cristo], e não as cumpre” (Mt 7.26) .2

Na parábola, a ilustração de Jesus tem a casa representando a vida. A pessoa prudente constrói
a sua casa e estabelece toda a sua vida em submissão genuína à Palavra de Cristo. A pessoa
desobediente constrói sobre o fundamento frouxo da con�ança própria e de falsas esperanças.
Ambas as construções sofrem com as intempéries da vida: a chuva torrencial, a inundação e o
temporal (Mt 7.25,27). Esses elementos simbolizam os tempos difíceis da nossa vida:
perseguições, traições, doenças, violências e sofrimentos diversos. É importante notar que
Cristo já tinha ensinado que o Pai “faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva
desça sobre justos e injustos” (Mt 5.45). Signi�ca que ninguém está imune das adversidades da
vida .2

A BÍBLIA NOS TORNA PESSOAS SÁBIAS

Prestar atenção à sabedoria traz benefícios duradouros […] Cada um dos benefícios se enraíza
no fato de que o próprio Deus “reserva a verdadeira sabedoria para os retos” e “escudo é para
os que caminham na sinceridade” (Pv 2.6,7) .3
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Meditar nas Sagradas Escrituras é conhecer e receber a poderosa sabedoria de Deus. Somente
um cristão que tem sua vida voltada para a busca do conhecimento divino, e que mantém sua
integridade no proceder diário seguindo os preceitos da Palavra de Deus, receberá da parte
dEle a sabedoria para permanecer de pé nos desa�os diários. Contudo, a busca da sabedoria
tem um grande princípio: o temor do Senhor!

Uma das mensagens fascinantes que salpicam as Escrituras é […] “O temor do Senhor é o
princípio do saber” (ARA). É claro que essa frase não quer dizer que seja inteligente ter medo
de Deus. A�nal, Adão e Eva sentiram medo de Deus depois do primeiro pecado. Fugiram e
tentaram se esconder, o que não foi nada inteligente! […] Não, o “temor do Senhor” não
signi�ca ter medo algum. O signi�cado aqui […] é simplesmente ter respeito por Deus; estar
completamente consciente e respeitar o fato de que Ele vive e está presente […] Considerar a
existência e a presença de Deus, é o princípio do conhecimento .3

Adquirindo a sabedoria, o cristão precisa demonstra-la com destaque em sua vida e ações.
Sábio não é aquele que leu mil livros. Sábio é aquele que age e fala sabiamente, e o leitor das
Sagradas Escrituras possui a orientação divina necessária para executar tais ações.

A sabedoria de Deus é exibida na maneira como vivemos, e não no que dizemos. A sabedoria
é o uso adequado do conhecimento. Conhecer não signi�ca ser sábio. Muitos homens
conhecem muitas coisas, e são ainda mais tolos por isso. Não existe tolo tão grande como o
tolo que tem conhecimento. Mas saber usar o conhecimento é ter sabedoria .3

Destaque
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A sabedoria é um dos atributos divinos (Dn 2.20). As Escrituras nos exortam a adorar “o
único Deus sábio” (Rm 16.27; 1 Tm 1.17; Jd 25). Ele é a única fonte da genuína sabedoria
(Pv 2.6; Ef 1.16,17) […] A Bíblia ainda ensina que toda a sabedoria dos santos provém da
parte de Deus segundo o beneplácito da sua vontade (Ef 1.8,9). Por meio da graça, Deus faz os
crentes transbordarem com sabedoria e discernimento (1 Co 1.21,24; 1 Tm 1.14). Paulo
descreve que Deus fez Cristo ser a sabedoria em nós (1 Co 1.30) […] Em resumo, visto que
Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios (Sl 19.7; Pv
3.19). Portanto, todos que vivem de acordo com os preceitos da Palavra de Deus são
considerados pessoas sábias (1 Co 2.6,7) .2

A BÍBLIA E A PRUDÊNCIA PARA A VIDA

Em termos gerais, a prudência é a virtude própria da boa escolha que evita ações temerárias.
Refere-se à faculdade crítica de avaliar situações e encontrar a maneira adequada de
abordagem na busca da melhor solução. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa
prudente é capaz de discernir e fazer a escolha certa. Contudo, convém esclarecer que
biblicamente a prudência está unida estreitamente à sabedoria .2

Em resumo, prudência é a prática da sabedoria no dia a dia, de modo que o agir é trabalhado a
�m de evitar escândalos, discussões e outros problemas advindo da falta de sabedoria. Isso
tudo acontece com aquele que medita diariamente nas Sagradas Escrituras, ele passa a se
tornar prudente em todas as suas atitudes.

O Evangelhos tem como desígnio trazer as pessoas de volta para Deus. E, quando isso
acontece, os ignorantes, desobedientes e rebeldes de outrora se tornam sábios, justos e
prudentes. Essa sabedoria prática que orienta e corrige o viver diário é o resultado da
verdadeira conversão a Cristo. Aqueles que experimentam o novo nascimento desenvolvem o
caráter e praticam a boa conduta dos justos .2

Destaque
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A mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar
por veredas de retidão. Salomão assegura que “a vereda dos justos é como a luz da aurora” (Pv
4.18) […] O apóstolo Paulo declara que a graça de Deus nos alcança o perdão, e ainda a
sabedoria e a prudência (Ef 1.7,8). A sabedoria para compreender a verdade revelada, e a
prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus (Ef 1.9). Essas dádivas são
aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo (1 Ts 5.17;
2 Tm 3.14,15; Ef 5.18) .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD 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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