TÍTULO: A VIDA NÃO É MÁGICA, É LÓGICA: BUSQUE A SABEDORIA!
TEXTO: Provérbios 3:13-26.
INTRODUÇÃO:
***A maioria dos nossos problemas, decorrem das nossas escolhas erradas e da nossa
falta de habilidade para administrar os nossos sentimentos, os nossos impulsos, as
nossas reações, as nossas circunstâncias e as nossas relações.
***Quantos problemas nós evitaríamos e quanto mais bem sucedidos e felizes nós
seríamos se tivéssemos mais sabedoria!
***Quando nós nos convertemos, temos a tendência de pensar que daí prá frente os
nossos problemas vão se resolver como num passe de mágica; que é só orar e que Deus
vai responder segundo nossos desejos; que Deus vai todos os dias fazer uma série de
milagres para consertar nossas burrices. Mas infelizmente, ou felizmente, não é assim
que as coisas acontecem.
***Claro que Deus é misericordioso e poderoso. Claro que muitas vezes, na sua
bondade Ele vem em nosso socorro com muitos livramentos e milagres, mas a primeira
razão pela qual Deus nos salva é para nos resgatar do pecado e da ignorância, que na
verdade é a mãe de todos os pecados.
***Nós somos estimulados a crescer, a nos tornar pessoas sábias, que tenham
entendimento da vida, em todas as suas dimensões. Nós, mais do que ninguém,
precisamos nos tornar pessoas inteligentes, que saibam se antecipar ao mal; que saibam
administrar os próprios conflitos e que saibam fazer da própria vida uma construção
inteligente; que saibam discernir o mal e o bem; que saibam tirar o melhor da vida.
***Quando Deus chamou o povo de Israel, não foi somente para lhes dar uma terra,
mas veja o que diz Deuteronômio 4:5-8, que são palavras de Moisés: “Eis que vos tenho
ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim
façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque
isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que,
ouvindo todos estes estatutos, dirão: Certamente, este grande povo é gente sábia e
inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o
Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha
estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho?”
***Só que eles, como nós ainda fazemos, acharam que a vida com Deus seria mágica.
Só pensaram na segunda parte das palavras de Moisés, que Deus os ouviria sempre que
clamassem, mas esqueceram de obedecer. Esqueceram a primeira parte da sabedoria.
***O que os povos viram neles? Muitas vezes um povo acovardado, pobre, doente,
oprimido, levado cativo. Por que tiveram que sofrer tanto? Por que não levaram a sério
o seu chamado de se tornarem um povo sábio.

***Será que a Igreja, o povo de Deus hoje, não está cometendo exatamente o mesmo
erro?
***Minha pergunta é: Por que temos os problemas que temos? Será sempre
coincidência? Por que às vezes temos que sofrer tanto? O que as pessoas ali fora, os
outros povos tem pensado a respeito da Igreja evangélica? O que as pessoas têm dito a
respeito dos membros da Comunidade Cristã de Encantado? O que as pessoas têm dito
a meu e a teu respeito?
***Claro, muitas coisas estão fora do nosso controle, mas muitas delas estariam, se
realmente tivéssemos sabedoria para administrar nossa vida.
QUERIDOS: A vida é lógica e não mágica!
TRANSIÇÃO: Como podemos nos tornar pessoas sábias? Com o que e com quem
podemos aprender? Quais são as fontes de sabedoria que Deus, como nosso criador
colocou à nossa disposição?
I - PRECISAMOS APRENDER ATRAVÉS DA REVELAÇÃO NATURAL: (Pv.
3:19-20, Salmo 19:1-4)
***O que é revelação natural? É aquilo que a própria criação nos ensina.
***Foi Deus quem criou o mundo e o mundo e a vida em si, são reflexos diretos da
sabedoria de Deus: Salmos 104:24 “Que variedade, SENHOR, nas tuas obras! Todas
com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas”.
O Livro de Provérbios está repleto de menções a essa sabedoria.
Pv. 6: 6-11: Aprenda com a formiga, preguiçoso!
***Jesus usava tanto essas ilustrações da natureza para nos ensinar princípios de vida:
-Do comportamento das ovelhas, para falar da dependência que devemos ter d’Ele,
como nosso pastor;
-Da videira, para falar da necessidade de produzirmos frutos;
-Do grão de trigo caindo na terra, para falar da nossa necessidade de entrega;
-Do trigo e do joio, para nos advertir a respeito do perigo de julgarmos e condenarmos
as pessoas precipitadamente;
-Dos diferentes tipos de solo, para nos ajudar na motivação de evangelizar,
independentemente dos resultados.
***A criação está ali, repleta da sabedoria de Deus, para nos ensinar lições
preciosas para termos uma vida melhor.

***Mas, creio que a grande lição que temos que aprender da criação é que ela possui
uma ordem. Tudo na natureza está no seu lugar e, a nossa vida, por que somos livres e
pecadores, enchemos de desordem nossa própria vida e o mundo ao nosso redor.
***Nós não vamos provar uma vida a abundante, se nossa vida está em desordem.
***Tua vida está em ordem? Ondem não há ordem, não há sabedoria!
***Põe a vida em ordem e muita vai mudar naturalmente mudar para melhor.
II – NÓS PRECISAMOS APRENDER ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DA VIDA,
DAQUILO QUE ACONTECE COM AS OUTRAS PESSOAS: (Pv. 8:1-5)
***A vida possui uma lógica, que vem também da lei natural, do princípio da
semeadura e colheita. (Gálatas 6:7)
***A vida não assim, que cada um faz o que quer e “não dá nada”!
***Já diz o velha máxima, que também provém da lei natural: “A raposa tanto vai ao
ninho, que um dia deixa o focinho”.
***O Livro de Provérbios está repleto dessas percepções a respeito do comportamento
humano:
Provérbios 12:24= A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados.
Provérbios 21:5= Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza.
Provérbios 22:29= Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto; não entre a plebe.
Provérbios 29:20 = Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o
insensato do que para ele.

*** Quem vai ter mais chance de passar num vestibular? Quem vai ter mais chance de
passar num concurso público?
***Deus pode nos ajudar? Pode, mas temos que fazer a nossa parte, por que a vida não
é mágica, é lógica!
***Não pense que é possível recriar o mundo. Ao fazer isso, nós somente vamos criar o
caos. E muitos fazem isso com a própria vida. *Comigo vai ser diferente? Não vai!
***Pergunto: Você está fazendo as coisas certas, para que a sua vida dê certo?
***Eu sei que muitas coisas nós só aprendemos errando, mas não precisa ser assim.
***Aprenda com a vida, e aprenda rápido, pois nem eu nem você temos todo tempo do
mundo.
TRANSIÇÃO: Mas Tudo isso ainda não é suficiente para que consigamos adquirir a
verdadeira sabedoria.

***Nós precisamos de algo mais:
III - NÓS PRECISAMOS APRENDER COM A REVELAÇÃO DA PALAVRA
DE DEUS: (v. 6-9)
***Nós podemos cuidar bem da nossa saúde observando as leis da criação.
-Nós podemos ser bem sucedidos financeiramente, observando as leis da economia.
-Nós podemos nos tornar excelentes profissionais, se formos dedicados.
-Nós podemos aprender nos relacionar de maneira correta, observando aquilo que
agrada ou desagrada as pessoas. Porém, há uma sabedoria que nós somente adquirimos
através da Palavra de Deus.
***Por mais bem sucedida que uma pessoa seja neste mundo, infelizmente algo vai dar
muito errado, quando ela não conhece a Palavra de Deus, pelo simples fato de que nós
não fomos criados apenas para a vida terrena.
***Como Jesus disse: “Lucas 9:25 “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo?”
***O Salmo 1 é talvez a expressão mais forte do quanto precisamos da Palavra de
Deus. TUDO, significa integralidade. Significa toda a plenitude do nosso ser, em todas
as áreas da vida. (vida física, emocional, espiritual, material, social e, a vida eterna).
***Portanto, não discuta com a natureza; não discuta com as leis da vida; e, acima de
tudo, não discuta com a Palavra. Obedeça e as coisas vão começar a dar certo!
(Provérbios 8:32-36)
TRANSIÇÃO: Mas, isso ainda não é o suficiente. Há algo mais que necessitamos no
caminho da sabedoria.
IV - PRECISAMOS APRENDER ATRAVÉS DA REVELAÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO: (João 16:7-15)
***Muitas vezes, mesmo conhecendo a Palavra, eu me vi sem direção. Quantas
vezes ficamos em dúvida diante de dois caminhos igualmente lícitos?
***Somente o Espírito pode nos dar determinados discernimentos, revelações,
entendimentos da própria Palavra, compreensão do mundo, das pessoas e circunstâncias
com as quais lidamos.
***Há uma dimensão sobrenatural do conhecimento que somente poderemos ter acesso
pelo Espírito Santo.
***Não quero me alongar sobre esse aspecto, mas veja a grandeza daquilo quer o
apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2: 6-16.

***Veja neste último versículo, que porta que se abre: Alguém que não precisará ser
julgado por ninguém, por que tem a exata noção da própria vida.
***Mas, isso também não mágica, é lógica, por que somente seremos pessoas cheias do
Espírito Santo, na medida que tivermos uma vida de obediência e intimidade com
Deus.

CONCLUSAO:
Queridos! A vida é preciosa demais e curta demais.
O que Deus nos colocou à disposição, é grande demais.
Não vamos perder tempo com coisas insignificantes.
Vamos buscar a sabedoria.
O mundo espera ver algo diferente em nós. Ver muito mais daquilo que está vendo.
Quero terminar esta mensagem com a Palavra de Romanos 8:19: “A ardente expectativa
da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus”.
***O apelo hoje, não é para vir para frente e sim para sair lá prá fora e começar a abrir
os olhos e aprender com a sabedoria que está escancarada em todos os lugares, e ter
uma vida de intimidade com Deus.
Encantado, 30 de abril de 2017.
Pr. Armando Paulo Castoldi
Igreja Comunidade Cristã de Encantado.

