
Lição 8 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
A humildade da sabedoria celestial 
 
Material Bíblico: Tg 3: 13 - 4: 10; Dt 4: 6; Gl 5:17; Jr. 3: 6-10, 20; At 19: 13-16; Sl 24: 3-6.  
 
Citações  

• A única  verdadeira sabedoria é saber que você não sabe nada. Sócrates  

• Aquele que sabe todas as respostas, não foi questionado todas as perguntas. Confúcio  

• A honestidade é o primeiro capítulo do livro da sabedoria. Thomas Jefferson  
• O conhecimento fala, mas a sabedoria escuta. Jimi Hendrix  

• A mais sábia mente tem alguma coisa a aprender. George Santayana  

• Não é prudente ter certeza de sua própria sabedoria. É saudável lembrar-se de que até 
o mais forte pode enfraquecer e até o mais sábio pode errar. Mahatma Gandhi  

• O tolo realmente pensa que é sábio, mas o homem sábio reconhecesse que é um idiota. 
William Shakespeare  

 
Perguntas  
 Como podemos determinar o que é a verdadeira sabedoria? De que forma nossas 
ações demonstram que ainda seguimos nossos próprios desejos humanos? Por que a 
sabedoria deve ser baseada na razão? De que maneira o pensamento do mundo é "terreno, 
não espiritual e demoníaco"? Por que precisamos da "sabedoria celestial" e como podemos 
obtê-la? Como podemos refletir a humildade do Senhor em sabedoria?  
 
Resumo Bíblico  
 Tiago nos diz: "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.” (Tg 3:13 NVI) Esta é a verdadeira sabedoria, a que respeita os outros, não é 
orgulhosa e centrada em si mesmo. Esta "sabedoria celestial" é pura e pacífica, gentil e se 
submete à razão (Tg 3:17). O oposto disso  é a “inveja amarga " e "ambição egoísta" (3:14). 
Esse tipo de "sabedoria" que é a forma como o mundo funciona é "terrena, não espiritual, e 
demoníaca." (3:15 FBV).  
 Tiago então passa então a discutir os resultados de se pensar como o mundo: brigas e 
discussões por conta de nossa natureza pecaminosa (Tg 4: 1-3) Tais pensamentos se baseiam 
em desejos humanos que nos levam a todo tipo de pecado. Ao final, Tiago grita: "Infiéis! 
Vocês não percebem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqueles que querem 
ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus ". (Tg 4: 4). A única salvação vem da graça 
de Deus (4, 5) e de nos voltarmos a Ele. Somente quando nos humilharmos diante de Deus é 
que Ele poderá nos fazer melhor.  
 Ao seguir as instruções que Deus nos deu, nos revelamos sábios (Dt 4: 6.), porque ao 
fazer o que a nossa natureza humana pecaminosa nos leva a fazer, ficamos em conflito com o 
que Deus quer (Gl 5:17.). Nossos atos imprudentes nos levam ao adultério espiritual (Jr 3: 6-
10, 20). Precisamos ter certeza de que realmente conhecemos a Jesus (Atos 19: 13-16). 
Recebemos bênçãos de Deus, confiando nEle, e não em falsos deuses (Sl 24:. 3-6).  
 
Comentário   
 

 Sabedoria celestial? Que bem escasso, especialmente em se tratando de religião ... Os 
antigos assírios tinham deusas e deuses violentos e guerreiros cujo maior prazer era 
mergulhar em sangue e ferir em guerras sem piedade.  Foram representados em estátuas 



douradas, de rostos de expressões rígidas, sem sorrisos e que sempre carregavam 
instrumentos mortíferos, espadas ou lanças ...  
 Os fenícios tiveram seus “Baais” e “Astarotes”, i. e. divindades da fertilidade, cuja 
adoração era feita nas formas das piores depravações que seus seguidores jamais poderiam 
sonhar. Os sacrifícios que esses "deuses" exigiam, incluíam muitas das vezes, a queima de 
filhos vivos ...  
 Mesmo os deuses "clássicos" da Grécia e Roma possuiam um caráter demasiadamente 
humanos: tinham ódio e luxúria, eram violentos e gananciosos. Chronos (o romano Saturno) 
comeu seus filhos assim que nasceram. Zeus escapou desse trágico fim, e quando cresceu, 
castrou seu pai. Zeus era casado com Hera, mas isso não o impediu de ter ampla variedade de 
casos com mulheres humanas.  
 Os egípcios talvez melhor ilustraram a imagem humana ( ou desumana?) de deus, 
através de representações de deuses animais com corpos humanos. Um homem com cabeça 
de falcão representava Hor (deus da guerra); um corpo de mulher com cabeça de gato era a 
deusa Artemis (deusa lunar) ; um babuíno com corpo humano era Tot, o deus da sabedoria. 
Sabedoria! Será este o caminho para se compreender Deus, tratando-o como se fosse um ser 
bestializado?  
 Faces de Deus? Não é de admirar, então, que Deus queria corrigir a "imagem de Deus." 
Mesmo aqueles de nós que acreditam estar pensando bem de Deus precisam reconsiderar os 
próprios pontos de vista, sobre a  Sua verdadeira natureza e caráter ... Se quisermos ter 
sabedoria celestial, precisamos busca-la na verdadeira fonte.  
 
Comentários de Ellen White  
 Tiago nos exorta: "Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês! Pecadores, 
limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, 
lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se 
diante do Senhor, e ele os exaltará. (Tg 4:8-10 NVI). Tiago tenta nos impressionar dizendo tal 
condição de espírito é mais apropriada para os tempos em que vivemos do que  a busca pela 
amizade com o mundo e a participação na loucura, na leviandade, no orgulho e na vaidade 
em que os homens estão se envolvendo. Somos exortados a ter humildade . Em vez de 
possuirmos a arrogante auto-confiança, a “ verdade presente” seria o oposto para os crentes. 
{ Trad. de Manuscript Releases vol. 18 – pág.370}  
  O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as 
faculdades de seu espírito superior, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas 
as  classes e condições. A pessoas de cultura e educação apresenta o espiritismo em seus 
aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A 
sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não "vem 
do alto, mas é terrena, animal e diabólica". Tia. 3:15. Isto, entretanto, o grande enganador 
esconde, quando o encobrimento melhor convém ao propósito visado.. { O Grande Conflito 
págs. 553-4}  
  Devemos mostrar a nossa lealdade ao nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo 
Tiago declara: ". Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se em inimigo de 
Deus" E o amado João, o discípulo de espírito semelhante a Jesus, avisou: "Não ameis o 
mundo, nem as coisas que estam no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está 
nele. "Ninguém vai encontrar a felicidade seguindo o exemplo de Adão, vagueando longe de 
seu Criador. { Trad. de General Conference Bulletin de 01 de janeiro de 1897}  
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