GUIA PARA O LÍDER

SEMANA 15 | Jesus: A sabedoria de Deus

“

Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga;
ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo:
De onde lhe vêm essas coisas?
Que sabedoria é essa que lhe foi dada?
Como se fazem tais milagres por suas mãos?
Marcos 6.2

1. JESUS É MAIOR QUE SALOMÃO
Foi Salomão quem reuniu os provérbios em um livro. Salomão disse para esperar
que Deus punisse o transgressor (Pv 24.12), mas Jesus sofreu o castigo em lugar dele.
Salomão disse que Deus é defensor dos oprimidos (23.10,11), mas Jesus veio para se
tornar vítima da injustiça e tomar o lugar dos oprimidos. Salomão nos exorta a escrever
seus ensinamentos no coração (3.3), mas Jesus envia seu Espírito para escrever a Palavra
de Deus no nosso coração (2Co 3.3). Salomão nos chama a exercer nossa vontade para
obedecer (1.20,21), mas Jesus envia seu Espírito para nos capacitar, tanto a querer,
quanto a obedecer (Rm 8.1-8). Salomão pinta um retrato do rei ideal (16.10-15), mas
Jesus é o verdadeiro Rei (Mt 27.37). Salomão não conseguiu obedecer à sua própria
sabedoria (1Rs 11.9,10) e impôs um pesado jugo sobre as pessoas (1Rs 12.4), mas Jesus
é o exemplo perfeito da sabedoria de Deus (Lc 2.52, Hb 4.15) e morreu para nos libertar
de todos os jugos escravizantes (Mt 11.28-30).

2. JESUS: O CAMINHO DA SABEDORIA
Jesus foi o mestre supremo da sabedoria. Como Provérbios 2.1-5, ele também apresenta
“dois caminhos” (2.1-5 e Mt 7.13,14), mas ele mostra que o caminho para a vida é o
evangelho. Isso explica como podemos ser ao mesmo tempo pecadores merecedores
de punição e filhos de Deus sob seus cuidados. Martinho Lutero resumiu o evangelho
como - simul justus et peccator - em Cristo somos simultaneamente pecadores perdidos
espiritualmente, mas plenamente justificados e amados aos olhos de Deus.
Para refletir e compartilhar:
1. Como o Evangelho produz o “Temor do Senhor”?
2. O que você diria a alguém que aca que pode viver de qualquer forma porque
entende que Deus a ama do jeito que ela é?
3. A certeza de que a salvação é somente pela graça minimiza uma vida de
compromisso com Deus?
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3. SABEDORIA, UM RELACIONAMENTO
Provérbios chama todas as pessoas a se tornarem sábias ao entrar num relacionamento
com a sabedoria que criou o mundo (cf. Pv 8), o evangelho chama todas as pessoas
a obterem a sabedoria perfeita, o evangelho e o Espírito de Deus, por meio de um
relacionamento com Jesus Cristo. Veja quanto o cristianismo é pessoal, pois seu mais
profundo segredo de sabedoria não vem de aprendizado e instrução, mas de um
relacionamento íntimo com o Deus que se fez homem.
Jesus não é como outros mestres, cujos princípios nós simplesmente memorizamos e
tentamos seguir. Em vez disso, infinitos tesouros de sabedoria e conhecimento estão
nele. A sabedoria de Cristo vem tanto por meio da comunhão com ele em nosso coração
quanto por meio da meditação nele com nossa mente (cf. Cl 2.2, 3); (1Co 1.30,31). Portanto,
a verdadeira sabedoria não é um conjunto de princípios, mas uma pessoa. E nós não
recebemos essa sabedoria simplesmente por atos da vontade, mas pela transformação
do nosso coração e dos nossos desejos ao adorar a Jesus.
Para refletir e compartilhar:
4. O que significa para você nutrir um relacionamento pessoal com Jesus Cristo?
5. O que você pode começar a fazer a partir de hoje para dedicar tempo a conhecer
Jesus em sua Palavra e tornar-se sábio?

4. A SABEDORIA DE DEUS: UMA LOUCURA COMPARTILHAR
Para o mundo, o evangelho parece fantasioso, o oposto da sabedoria. A salvação pela
cruz é o evangelho, mas a ideia padrão do coração humano é querer realizar a própria
salvação. A cruz mostra a natureza invertida da sabedoria divina (1Co 1.18,22-25).
O caminho para cima está embaixo. O caminho para liderar é servir. O caminho para obter
felicidade é buscar a felicidade, não para si mesmo, mas para os outros. O caminho para
ser verdadeiramente rico é dar aos outros. Para o mundo, todas essas práticas parecem
tolas, mas a cruz mostra que elas são a verdadeira realidade. E, claro, a sabedoria divina
começa quando você se entrega completamente a Jesus, assim como ele se entregou a
você. Para o mundo, isso parece uma espécie de suicídio, mas na verdade é o caminho
para a vida.
E sabe o que nos cabe diante de tudo isso? Primeiro, confiarmos que Deus decidiu salvar
os que creem pela loucura da pregação. Não há plano B. Segundo, compartilharmos essa
mensagem e vermos Deus transformando a vida de homens e mulheres pela loucura da
pregação.
Para refletir e compartilhar:
6. Com certeza você quer ver mais pessoas se rendendo ao amor de Jesus. Mas todos
temos alguma dificuldade em anunciar o Evangelho. Qual é o seu maior obstáculo?
7. Como esse grupo pode ajudar você a ser mais intencional em compartilhar sua fé
com seus parentes e amigos?
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