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Lições

1. Introdução – Fé e obras

2. Provas e perseverança

3. Segregação

4. A língua

5. Sabedoria
6. Julgamentos

7. Omissão e opressão

8. Admoestações finais



A verdadeira sabedoria
Tiago 3.13-18

13.Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por 
seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade 
que provém da sabedoria.

14.Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição 
egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade.

15.Esse tipo de "sabedoria" não vem do céu, mas é terrena, não é 
espiritual e é demoníaca.

16.Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de 
males.

17.Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, 
amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, 
imparcial e sincera.

18.O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
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Sabedoria e seus resultados

u “Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu 
bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém 
da sabedoria.”  Tiago 3.13

Sabedoria Humildade Boas Obras



“Sabedoria” que não vem do céu

u “Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não 
se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de "sabedoria" não vem do 
céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e 
ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.”  Tiago 3:14-16

“Sabedoria”
Conhecimento
Inteligência

Soberba Obras Más



Sabedoria do alto e 
seus resultados
u “Mas a sabedoria que 

vem do alto é antes de 
tudo pura; depois, 
pacífica, amável, 
compreensiva, cheia 
de misericórdia e de 
bons frutos, imparcial 
e sincera. O fruto da 
justiça semeia-se em 
paz para os 
pacificadores.”
Tiago 3:17-18
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Deus é a fonte da sabedoria

u “Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe 
será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois 
aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e 
agitada pelo vento.”  Tiago 1:5,6



O pedido de Salomão
I Reis 3.5-9

5. Em Gibeom o Senhor apareceu a Salomão 
num sonho, à noite, e lhe disse: "Peça-me 
o que quiser, e eu lhe darei".

6. Salomão respondeu: "Tu foste muito 
bondoso para com o teu servo, o meu pai 
Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e 
reto de coração. Tu sustentaste grande 
bondade para com ele e lhe deste um 
filho que hoje se assenta no seu trono.

7. "Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu 
servo reinar em lugar de meu pai Davi. 
Mas eu não passo de um jovem e não sei o 
que fazer.

8. Teu servo está aqui entre o povo que 
escolheste, um povo tão grande que nem 
se pode contar.

9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio 
de discernimento para governar o teu 
povo e capaz de distinguir entre o bem e 
o mal. Pois, quem pode governar este teu 
grande povo? "



A resposta de Deus
I Reis 3.10-14

10. O pedido que Salomão fez agradou ao 
Senhor.

11. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu 
isto e não uma vida longa nem riqueza, 
nem pediu a morte dos seus inimigos, mas 
discernimento para ministrar a justiça,

12. farei o que você pediu. Eu lhe darei um 
coração sábio e capaz de discernir, de 
modo que nunca houve nem haverá 
ninguém como você.

13. Também lhe darei o que você não pediu: 
riquezas e fama; de forma que não haverá 
rei igual a você durante toda a sua vida.

14. E, se você andar nos meus caminhos e 
obedecer aos meus decretos e aos meus 
mandamentos, como o seu pai Davi, eu 
prolongarei a sua vida".



Que Deus nos abençoe.
Próxima aula: Julgamentos


