G U I A PA R A O L Í D E R

SEMANA 1 | O início de uma jornada para a sabedoria.
Uma breve introdução antes de iniciarmos a jornada…
Vivemos dias complexos, como nunca vimos antes. Toda a complexidade que a vida
tem trazido nos coloca muitas vezes em momentos de muita confusão. Nos perdemos
diante de tantas situações diversas em que somos colocados ordinariamente e sempre
estamos sendo desafiados a entender o que de fato norteia os nossos passos. Perguntamos ao nosso coração inúmeras vezes qual a melhor atitude, qual a melhor decisão,
qual a melhor postura diante de tantas “verdades” apontadas pelo mundo relativizado
em que vivemos. Tendo em vista a grande necessidade que temos de crescer cada vez
mais e entender com maior profundidade as tantas complexidades que nos cercam,
torna-se mais e mais urgente gastarmos tempo, juntos como comunidade, para melhor entendermos a vida, as pessoas, a criação e sobretudo o Criador.
O livro de provérbios nos ajuda nessa jornada. Provérbios se preocupa em nos ensinar
como agir e reagir nas mais variadas circunstâncias em que somos surpreendidos. Mas
o livro de Provérbios não é somente sobre fazer, mas acima de tudo, é sobre conhecer.
Provérbios não é simplesmente um conjunto de “passos simples para uma vida feliz”
de consumo rápido. Esse livro é uma fonte de arte poética que incute sabedoria em
nossa mente enquanto buscamos compreendê-lo.
“O livro de provérbios não foi escrito para ser lido em caráter privado, mas, sim,
como um manual para ser estudado em uma comunidade de aprendizes” (Keller,
T.). Por isso, queremos desafiar a nossa comunidade pelas próximas 15 semanas a
mergulhar nesse livro maravilhoso que nos levará a uma jornada ao conhecimento do
caminho que Deus espera que trilhemos em dias tão complexos e confusos, diante de
decisões tão importantes e vitais como as que somos confrontados todos os dias. E o
nosso desafio, é fazer isso juntos.
Alguns desafios iniciais:
1.

Vamos ler todo o livro de Provérbios nessas 15 semanas. Para isso, precisamos ler
somente 2 capítulos do livro por semana.
2. Use os capítulos daquela semana em seu momento devocional, lendo-os de forma individual. Após a leitura, destaque um ou dois versículos que te chamou mais
a atenção, e então, escreva algumas anotações. Você pode tentar responder duas
perguntas para ajudar a sua reflexão:
• Houve alguma situação, na sua vida ou na vida de alguém, em que você viu os
princípios ilustrados no texto que você leu, sendo vividos?
• Como você pode colocar esses princípios em prática no seu dia - seja em pensamento, atitude, palavras ou ação?
3. Compartilhe no encontro do Grupo Pequeno pelo menos um provérbio que tocou o seu coração e te fez refletir profundamente no coração. Compartilhe com o
grupo o porquê esse texto falou tanto ao seu coração.
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Afinal, o que é sabedoria?

“

Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina;
a compreender as palavras que dão entendimento;
a viver com disciplina e sensatez,
fazendo o que é justo, direito e correto;
Provérbios 1.1-3

Viver no mundo complexo como o nosso, exige de cada um de nós a habilidade de diariamente ler todo o contexto que nos cerca e perceber os inúmeros caminhos que nos
são apontados e os poucos caminhos que realmente deveríamos seguir.
Estamos cercados por decisões a serem tomadas na nossa vida. Viver o dia a dia implica em saber o que fazer: quando o filho chega da escola com um olho roxo; ou quando
você recebe um dinheiro inesperado na sua conta bancária. Saber o que fazer quando
você perde o emprego ou quando receber uma promoção, vai exigir de você abrir mão
de coisas importantes na sua vida. Saber o que fazer quando tem que decidir se deve
casar com certa pessoa ou não, se deve ter filhos agora ou depois do mestrado, se deve
investir seus recursos em negócios ou se deve comprar uma casa… a vida é feita de
escolhas.
Cada escolha é como uma bifurcação na estrada, e quando você toma certa direção,
pode ser que nunca mais volte ao local onde você estava. A grande questão é: o que é
preciso para fazer boas escolhas? A sabedoria descrita em provérbios pode nos guiar
por um caminho seguro diante de tantas bifurcações diferentes em que somos submetidos no nosso dia a dia.
Para refletir e compartilhar:
1. Em que área da vida você precisa de mais sabedoria hoje?
2. Quais são as decisões que você está precisando tomar na sua vida que precisa
dessa orientação à melhor escolha?
A principal palavra usada por Salomão para descrever a sabedoria em seu livro (hokma)
inclui o sentido moral, mas vai muito além disso. Ao observarmos o livro de provérbios como um todo percebemos que sabedoria é fazer a escolha certa mesmo quando
não há leis morais claras que lhe digam explicitamente o que fazer. Algumas decisões
exigem de você apenas conhecimento (como qual o melhor material para se construir um muro), outras decisões exigem de você apenas que as regras sejam seguidas
(como a possibilidade de mentir ou não). Mas existem questões na vida, como com
quem você deve casar, qual carreira profissional você deve seguir, onde você deve
morar, que necessita de mais que conhecimento técnico e seguir as regras, você precisa de sabedoria. Uma decisão errada nessas áreas da vida pode ser desastrosa e arruinar o curso da sua vida e de outras pessoas.
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Para refletir e compartilhar:
3. O que é sabedoria para você? Como podemos ter essa sabedoria em nossas decisões?
4. Dê um exemplo de alguém próximo a você que soube decidir algo na vida com
sabedoria ou sem sabedoria.
5. Você já viu uma pessoa boa e moralmente correta, mas sem sabedoria nenhuma? Em que situação você percebeu que lhe faltou experimentar a sabedoria
diante de uma decisão ou atitude que ela teve?
Sabedoria é a capacidade de perceber distinções e diferenças que existem em cada
bifurcação na vida, onde todos só enxergam um borrão. A sabedoria bíblica traz esse
discernimento para viver a vida diária. Ser sábio é reconhecer múltiplas opções e possibilidades de ações onde outros só conseguem imaginar um ou dois caminhos. Ser
sábio é ter a capacidade de distinguir no ordinário da vida, não apenas o que é certo
ou errado, mas, também, entre o bom,o melhor e o melhor ainda. Ser sábio é ter o bom
senso de não apenas saber que deve ser feito, mas quando deve ser feito e como deve
ser feito.
Salomão começa o livro de provérbios dizendo que as palavras escritas neste livro nos
ajuda a experimentar esta habilidade na nossa vida, bem como, obter esse discernimento quando estivermos em uma bifurcação e a possibilidade de viver de forma sensata fazendo o que é justo, direito e correto.
O livro de Provérbios chama quem deseja ser sábio para que aumente seu conhecimento. Ele nos convida a termos conhecimento profundo sobre a vida. Sabedoria é o
casamento perfeito do pensamento com a experiência para nos tornar competentes
em relação às mais variadas realidades da vida. Por isso, devemos nos dedicar com afinco para ler, compreender e aplicar na nossa vida a sabedoria contida em cada verso
deste livro.
Para refletir e compartilhar:
6. Onde Deus o capacitou a ver pequenas distinções que antes você não conseguia perceber?
7. Pense em alguma ocasião em que você teve discernimento para saber o que
fazer, mas não o bom senso de saber como realizá-lo. (Eu sei o que eu tenho que
fazer, mas nao sei como fazer...)
8. Compartilhe com o grupo neste momento final de oração, qual área da sua vida
você precisa de mais sabedoria. Vamos orar uns pelos outros por esses motivos.

“

Se algum de vocês tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus,
que a todos dá livremente,
de boa vontade;
e lhe será concedida
Tiago 1.5
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