G U I A PA R A O PA RT I C I PA N T E

SEMANA 7 | CINCO MARCAS E CAMINHOS
PARA A SABEDORIA

“

Confie no SENHOR de todo o seu coração
e não se apóie em seu próprio entendimento;
reconheça o SENHOR em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3.5-6

Uma das marcas da nossa cultura é a preferência das pessoas em confiar em opiniões e
instintos mais íntimos do que numa verdade absoluta. A verdade depende da experiência
de cada um. A famosa frase do filósofo René Descarte “Penso, logo existo” foi substituída
por “Sinto, (ou experimento), logo existo.”
A nova narrativa cultural entroniza paixões e não fatos. Sua essência é captada pelas
palavras da música “Let It Go” no filme Frozen, da Disney. A canção é cantada por uma
personagem que não quer ser “a boa menina” que sua família e sociedade queriam que
ela fosse. Em vez disso, ela iria “deixar ir” e expressar o que ela estava sentindo por dentro.
Confiar em si mesmo, em seus sentimentos, e não ligar para o que os outros pensam,
muito menos para o que Deus quer, é viver a partir da tolice, não da sabedoria bíblica.
O capítulo 3 de Provérbios lista alguns fatores que podem servir como marcas de uma
pessoa sábia e, ao mesmo tempo, são meios para crescer em sabedoria. Vamos trabalhar
5 fatores para o caminho da sabedoria.

I. A CONFIANÇA NO SENHOR (Pv 3.5-6)
A idolatria do coração sempre foi um obstáculo para Deus ouvir as orações do seu povo.
Quando os israelitas oraram por ajuda, no livro de Juízes, Deus não respondeu; mas,
quando eles “se desfizeram dos seus ídolos” (Jz 10.10-18), o Senhor começou a trabalhar
na vida deles.
1. Você está disposto(a) a considerar que em alguns momentos sua confiança em
pessoas e coisas que não em Deus atrapalham o agir de Deus na sua vida?

II. NÃO CONFIAR EM SEU PRÓPRIO ENTENDIMENTO (Pv 3.5-6)
2. Você está procurando entender os principais temas da Bíblia e a história
“maior”, em vez de apenas buscar inspiração em versículos bíblicos isolados?

III. A DISPOSIÇÃO PARA RECEBER CONSELHOS (Pv 3.7-8)
3. Existe alguma pessoa ou tipo de pessoa que você deveria ouvir, mas não está
fazendo nenhum esforço para isso?
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IV. EXERCITAR A GENEROSIDADE (Pv 3.9-10)
4. Você consegue elaborar um plano para contribuir com a missão de Deus através
da nossa comunidade local nos próximos meses?

V. ENFRENTE AS ADVERSIDADES E OS PROBLEMAS (Pv 3.11-12)
5. Você se sente pronto(a) para a adversidade? Por que sim ou por que não?
6. Você já viveu uma experiência de sofrimento através da qual você se tornou
mais forte, e não mais fraco? Compartilhe esse testemunho com o seu grupo.
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