
DIA 159 

Leia I Reis 3.3 até 4.34 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 3.5-14 
 

     Quando recebeu a chance de ter qualquer coisa do mundo, Salomão pediu 

sabedoria – um coração tão sábio e entendido" - para liderar corretamente e tomar 

decisões certas. Sabedoria é a habilidade de discernir o que é melhor e a força de 

caráter para agir de acordo com esse conhecimento. Salomão pediu sabedoria, e não 

riquezas, mas Deus deu-lhe riquezas e vida longa também. 

     Mesmo Deus não prometendo riquezas àqueles que o seguem, Ele dá-nos do que 

precisamos se colocarmos Seu Reino, Seus interesses e princípios em primeiro lugar 

(Mt 6.31-33). Colocar seus objetivos nas riquezas apenas o deixará insatisfeito porque 

mesmo que alcance as riquezas desejadas, você ainda desejará algo mais. Mas se 

você colocar Deus e a Sua obra em primeiro lugar, Ele irá satisfazer as suas mais 

profundas necessidades. 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 
 

COMO A SABEDORIA DE SALOMÃO MANIFESTAVA-SE? 

     Quando Deus deu a Salomão a oportunidade de pedir o que quisesse, ele 

escolheu sabedoria “para que prudentemente [discernisse] entre o bem e o mal" ( I 

Rs 3.9) Em resposta a essa escolha altruísta, Deus concedeu a Salomão a sabedoria 

que ele desejava, bem como as recompensas de seu uso adequado (I Rs 3.12-14). 

     O subsequente comportamento de Salomão comprovou sua sabedoria. Ele 

resolveu uma discussão sobre a guarda de um filho com tanta sabedoria que o povo 

"temeu ao rei" (1 Rs 3.16-28). Posteriormente, a rainha de Sabá foi ao seu encontro 

para testá-lo com perguntas difíceis e achou sua sabedoria superior a tudo que ela 

esperava (I Rs 10.1-9). Sua sabedoria também foi demonstrada em sua diplomacia, 

em sua administração, em seus projetos arquitetônicos e em suas trocas comerciais ( 

Rs 3.12; 4.1-28; 5.10-7.51; 10.15-29). Salomão acumulou muito conhecimento e 

escreveu provérbios, canções, poemas de amor e literatura filosófica. 

     Em Crônicas, a sabedoria de Salomão é essencialmente usada para a construção 

do templo, de maneira similar à forma como Bezalel foi dotado de sabedoria para 

construir o tabernáculo (2 Cr 1.7-12 ver Êx 31.1-3). Para o escritor de Crônicas, o dom 

da sabedoria divina é demonstrado na riqueza e honra de Salomão (2 Cr 1.14-17). 

     Jesus fez menção à grande sabedoria de Salomão, mas lembrou aos Seus ouvintes 

de que alguém ainda maior que Salomão estava entre eles (Mt 12.42). Jesus é a 

verdadeira sabedoria de Deus e em quem se pode encontrar maior sabedoria (I Co 

1:24; CI 2.7). Uma vida sabia é centrada em Cristo e nas Escrituras (1 Co 1.18-25; 2 Tm 



3.14-16). 

Leia Atos 6.1-15 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 6.1-7 

 

     Conforme a Igreja primitiva crescia em tamanho, cresciam também suas 

necessidades. Uma grande necessidade era organizar a distribuição diária de comida 

aos pobres. Quando surgiu um conflito quanto a forma como a comida estava sendo 

distribuída, os apóstolos resolveram o problema, e foram escolhidos sete homens que 

eram "de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria” para analisar a 

programação. 

     Os deveres de liderança devem ser levados a sério. Quem tem responsabilidades e 

trabalha de perto com outras pessoas deve ter sabedoria e integridade. Essas pessoas 

devem ser respeitadas pelas demais e guiadas pelo Espírito de Deus. Devemos 

procurar pessoas espiritualmente maduras e sábias para liderar nossas comunidades. E 

devemos buscar crescer nessas qualidades também. Quem em sua comunidade 

exemplifica essas qualidades? De que formas você pode crescer em sabedoria e 

dependência do Espírito Santo? 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
COMO OS LÍDERES DA IGREJA PRIMITIVA LIDAVAM COM PROBLEMAS?  

     Em Atos dos Apóstolos 6.1-15, a nova comunidade cristã enfrentava uma crise de 

liderança. Os judeus falantes da língua grega que estavam em Jerusalém ficaram 

chateados "porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano" (At 6.1). 

Esse fato ameaçava o desenvolvimento da Igreja em função da "murmuração" (At 6.1) 

e tinha de ser resolvido. Sabiamente, os apóstolos identificaram o problema, e sete 

homens foram selecionados para administrar o ministério cotidiano. Muitos teólogos 

veem esses sete homens como os primeiros diáconos. 

     A liderança dos apóstolos era fortalecedora, pois era sensível às verdadeiras 

necessidades da comunidade. Como resultado, o povo unia-se aos líderes. Esse sábio 

tratamento da questão resultou no crescimento espiritual e aumentou o número de 

cristãos. Diferentes dons foram identificados na igreja e colocados em prática para o 

bem comum (1 Co 12.4-11; 1 Pe 4.10,11). Uma clara divisão de trabalho foi acordada - 

os apóstolos pregavam e ensinavam e outros líderes cheios do Espírito lidavam com as 

necessidades materiais do povo. 

      Deus constituiu líderes na Igreja não para "dominarem" os outros, mas para 

servirem a comunidade (Mt 20.25-28). Os líderes da Igreja fazem bem quando 

identificam as necessidades da comunidade bem como aqueles que Deus capacita 



para atender a essas necessidades. Bons líderes identificam pessoas que têm dons e 

ajudam-nas a desenvolverem-se, capacitando os membros do Corpo de Cristo a 

usarem os dons dados por Deus (Ef 4.11,12) 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus que faça maravilhas por você e por quem quer que esteja ferido, solitário 

ou longe de casa.  

Leia Salmos 126.1-6 

Leia Provérbios 16.26,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


