


- Nossa jornada...
1) Crescendo com as Provações

2) Vivendo com Sabedoria

3) A Origem do Pecado





- Tiago 1.5 - RA

“Se, porém, algum de vós necessita 

de sabedoria, peça-a a Deus, que a 

todos dá liberalmente e nada lhes 

impropera; e ser-lhe-á concedida.”



- Tiago 1.5 - NTLH

Mas, se alguém tem falta de 

sabedoria, peça a Deus, e ele 

a dará porque é generoso e 

dá com bondade a todos. 



- Tiago 1.5 - VIVA

“Se quiserem saber o que Deus quer que 

vocês façam, perguntem-Lhe, e Ele 

alegremente lhes dirá, pois está sempre 

pronto a dar uma farta provisão de 

sabedoria a todos os que Lhe pedem; Ele 

não se ofenderá com isso.”



- Tiago 1.5 - NVT

Se algum de vocês precisar de 

sabedoria, peça a nosso Deus 

generoso, e receberá. Ele não 

os repreenderá por pedirem.





- Coruja, símbolo da Sabedoria...

 Por influência da mitologia grega, tanto que Atena, 

deusa da guerra e da sabedoria, tinha uma coruja 

como mascote.

 Os gregos consideravam a noite como o momento do 

pensamento filosófico e da revelação intelectual e a 

coruja, por ser uma ave noturna, acabou 

representando essa busca pelo saber.

Fonte: super.abril.com.br/cultura/por-que-a-coruja-e-simbolo-de-sabedoria



- Coruja, símbolo da Sabedoria...

Há ainda uma outra explicação para tal 

relação, da qual, certamente, o animal não 

se orgulharia tanto.

Com seus olhos grandes e 

desproporcionais, a coruja se tornou 

também símbolo da feiúra.

Fonte: super.abril.com.br/cultura/por-que-a-coruja-e-simbolo-de-sabedoria



- Coruja, símbolo da Sabedoria...

 Mas não foi em todas as culturas que o animal se 

transformou em símbolo de inteligência. No Império 

Romano, por exemplo, a ave era considerada 

agourenta e seu canto anunciaria a proximidade da 

morte. Além disso, outros animais também foram 

usados em civilizações diferentes para representar a 

sabedoria, como a tartaruga para os chineses e o 

salmão para os celtas. 
Fonte: super.abril.com.br/cultura/por-que-a-coruja-e-simbolo-de-sabedoria



- Lições em Tiago...

A provação deve ser encarada com alegria, 

porque vencê-la nos leva à maturidade.

Quem supera a provação é bem-aventurado.

 O termo grego é “makarioi”, que corresponde 

ao hebraico “ashry”, que traz a ideia de “estar 

em marcha, em progresso”. 





- Sabedoria...
Sabedoria (em grego Σοφία, "sofía") é 

o que detém o "sábio" (em grego 

σοφός, "sofós"). 

Desta palavra derivam várias outras, 

como por exemplo, φιλοσοφία -"amor 

à sabedoria" (filos/sofia).



- Sabedoria...
 Há também o termo "Phronesis" - usado 

por Aristóteles em uma de suas obras 

para descrever a "sabedoria prática", ou a 

habilidade para agir de maneira acertada".

 É um conceito diferente de "inteligência", 

“conhecimento”  ou de "esperteza".



- Sabedoria...
 "inteligência" - 1. Conjunto de todas as faculdades intelectuais 

(memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstracção! abstração e 

concepção! concepção). 2. Qualidade de inteligente. 3. 

Compreensão fácil. 4. Pessoa muito inteligente e erudita.

 “conhecimento” - s. m. 1. Acto! Ato ou efeito de conhecer. 

Conhecer: 1. Ter conhecimento de. 2. Ter noção de, saber. 3. Ter 

relações com.

 "esperteza ou esperto" - adj. adj. 1. Desperto, acordado. 2. Activo! 

Ativo, diligente. 3. Vivo de engenho. 4. Astuto; sagaz, forte, rijo. 5. 

Enérgico; velhaco, malicioso; atrevido.





- Sabedoria...

Mesmo para "sophia" há 

conceitos diferentes: muitos 

fazem distinção entre a 

"sabedoria humana" e a 

"sabedoria divina" (teosofia).



“Sabedoria”  s. f. 1. Grande fundo de conhecimentos. 2. Saber. 
3. Qualidade de sabedor. 4. Prudência.  5. Ciência. 6. Razão.





- Gregos X Hebreus
 Pensadores gregos, divagavam mais nos 

pensamentos, sem dúvida com o seu 

valor.

 No entanto,  os Hebreus tinha uma busca 

que não era meramente especulativa, mas 

prática, de como viver bem; Não era 

apenas conhecimento, era saber viver.









- Sabedoria em Provérbios...

 “1.7   O temor do SENHOR é o princípio do 

saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e 

o ensino.“

“2.6   Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da 

sua boca vem a inteligência e o entendimento. 

2.7   Ele reserva a verdadeira sabedoria para 

os retos; é escudo para os que caminham na 

sinceridade,” 



- Sabedoria em Provérbios...

 “3.13   Feliz o homem que acha sabedoria, e o 

homem que adquire conhecimento; pois melhor 

é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e 

a sua renda do que o ouro". 

“4.6   Não desampares a sabedoria, e ela te 

guardará; ama-a, e ela te protegerá.”



- Sabedoria em Provérbios...

 “4.7   O princípio da sabedoria é: Adquire a 

sabedoria; sim, com tudo o que possuis, 

adquire o entendimento.” 

“8.11   Porque melhor é a sabedoria do que 

jóias, e de tudo o que se deseja nada se pode 

comparar com ela. “



- Sabedoria em Provérbios...

9.10 “O temor do SENHOR é o princípio da 

sabedoria, e o conhecimento do Santo é 

prudência.” 

“10.13   Nos lábios do prudente, se acha 

sabedoria, mas a vara é para as costas do falto 

de senso.” 



- Sabedoria em Provérbios...

“16.16   Quanto melhor é adquirir a sabedoria 

do que o ouro! E mais excelente, adquirir a 

prudência do que a prata!’ 

“17.16   De que serviria o dinheiro na mão do 

insensato para comprar a sabedoria, visto que 

não tem entendimento?” 



- Sabedoria em Provérbios...

“29.15   A vara e a disciplina 

dão sabedoria, mas a criança 

entregue a si mesma vem a 

envergonhar a sua mãe.’ 





- Tiago 1.5 - NVT

Se algum de vocês precisar de 

sabedoria, peça a nosso Deus 

generoso, e receberá. Ele não 

os repreenderá por pedirem.



- Sabedoria e Provação...

 A sabedoria que Tiago faz alusão neste versículo está 

interligada a perseverança dos versículos anteriores. 

 “1.2   Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria 

o passardes por várias provações, 1.3   sabendo que 

a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 

perseverança. 1.4   Ora, a perseverança deve ter 

ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, 

em nada deficientes.”



- Sabedoria e Provação...

 Como podemos nos alegrar com as provações?

 Como poderemos agir e reagir desta forma? 

 O que é preciso para ser perseverante durante uma 

provação ou tentação e sair dela vitorioso(a)? 

 O que depende de mim?

 O que Deus nos oferece? 









- Provérbios 1.7

“O temor do SENHOR é 

o princípio do saber, mas os 

loucos desprezam a sabedoria e 

o ensino.”



- Tiago 1.5

“Se algum de vocês precisar 

de sabedoria, peça a nosso 

Deus generoso, e receberá. 

Ele não os repreenderá por 

pedirem.”



- Três aspectos de Tiago 1:5 

 Deus dá liberalmente – Quer dizer que Ele dá sem 

limites, sem restrições. Ele é a fonte ilimitada e Sua 

oferta é abundante.

 Deus dá de forma singular – Embora o texto 

expresse que “a todos dá liberalmente”, isto não 

significa uma distribuição em massa. Trata-se de 

uma dádiva individual, personalizada, segundo a 

necessidade de cada cristão.



Deus dá naturalmente – Se para o ser 

humano o dar é um ato que exige 

renúncia, para Deus, dar faz parte da 

sua natureza. Ele é um Deus desejoso 

em dar sabedoria àqueles que 

pedirem.

- Três aspectos de Tiago 1:5 





- Tiago 1.6

“Mas, quando pedirem, façam-

no com fé, sem vacilar, pois 

aquele que duvida é como a 

onda do mar, empurrada e 

agitada pelo vento.”



Tiago deixa bem claro que a fé 

é o instrumento indispensável 

para se pedir a Deus sabedoria, 

ou qualquer outra coisa. “Sem 

fé ninguém pode agradar a 

Deus”, pois ela nos leva a 

confiar e depender.



 Humildade para pedir – Isto significa reconhecer que 

há muitas situações, principalmente as de crise, nas 

quais precisamos da orientação divina. Pedir a Deus 

é reconhecer que Ele pode e nós não.

 Não duvidar de Deus – Às vezes somos tentados a 

pensar que Deus não agirá ao nosso favor. O 

problema é que nos julgamos “sábios” e somos 

tentados a pedir a bênção divina para o que já 

decidimos fazer. 

- Três aspectos de Tiago 1:6 



Rejeitar decisões impulsivas – Tiago diz que 

quem duvida é como alguém que se olha no 

espelho e logo esquece a sua aparência. A 

nossa oração a Deus deve ser a expressão da 

nossa convicção e não o simples grito de 

socorro, ou o difundido costume de em 

dificuldade dizermos “Ai, meu Deus!”. 

- Três aspectos de Tiago 1:6 





 Para receber sabedoria é preciso ter a consciência 

de que ela virá para ser usada em tempos 

desafiadores e poderá implicar em livramento, no 

entanto, poderá ser a orientação para suportar a 

dificuldade e até o sofrimento.

 Sabedoria, preciosa orientação de Deus, que nos 

permite agir de modo a glorificá-lo e produz em nós 

alegria, perseverança e edificação da nossa fé. 

- Conclusão



 Você está passando por provações? 

 As circunstâncias desta vida estão lhe impondo 

um momento difícil ou doloroso?

 Você está sendo tentado a pecar e desonrar a 

Deus? 

 Você é cristão salvo pela graça de Jesus? 

 Estão use sua fé e peça sabedoria para Deus. 

Tenha certeza, Ele vai lhe dar.

- Perguntas Importantes...











- Tiago 1.5

“Se algum de vocês precisar 

de sabedoria, peça a nosso 

Deus generoso, e receberá. 

Ele não os repreenderá por 

pedirem.”




