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A verdadeira sabedoria está clamando
“A verdadeira sabedoria grita nas ruas. Ergue a sua voz nas praças.” — Provérbios capítulo 1 versículo 20.

Cântico 88 Os teus caminhos quero entender

[Quadro] O que vamos ver

A sabedoria de Jeová é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Neste estudo, vamos ver algo interessante que o livro de Provérbios fala sobre a sabedoria — que ela está clamando nas praças. Vamos analisar como podemos conseguir verdadeira sabedoria, por que alguns não dão ouvidos a ela e como podemos nos beneficiar dessa qualidade. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Como muitos reagem à sabedoria da Bíblia? (Provérbios capítulo 1 versículos 20, 21)
1 Em muitos países, as pessoas estão acostumadas a ver publicadores animados em ruas movimentadas oferecendo publicações. Você já pregou dessa forma? Nesse caso, você talvez tenha se lembrado de algo que aparece no livro de Provérbios: a sabedoria está clamando nas ruas para as pessoas ouvirem. (Leia Provérbios capítulo 1 versículos 20, 21.) Na Bíblia e em nossas publicações encontramos a “verdadeira sabedoria”, a sabedoria de Jeová. É disso que as pessoas precisam para ter vida eterna. Ficamos felizes quando alguém aceita uma de nossas publicações. Mas alguns preferem não saber o que a Bíblia diz. Outros riem de nós porque acham que a Bíblia é ultrapassada. E ainda outros criticam os ensinos da Bíblia sobre moral, afirmando que aqueles que seguem esses ensinos são duros e se acham melhores do que os outros. Apesar disso, Jeová torna sua sabedoria disponível a todos, e ele faz isso por amor.
[Leitura do texto de] Provérbios capítulo 1 versículos 20, 21: A verdadeira sabedoria grita nas ruas. Ergue a sua voz nas praças. Clama na esquina das ruas movimentadas. Na entrada dos portões da cidade, ela diz: [Fim da leitura.]
Pergunta 2. Onde a verdadeira sabedoria está disponível, mas o que a maioria das pessoas decide fazer?
2 Uma das formas de Jeová tornar a verdadeira sabedoria disponível hoje é por meio de sua Palavra, a Bíblia. Praticamente todo mundo tem acesso a uma Bíblia. E que dizer das nossas publicações com base na Bíblia? Por causa das bênçãos de Jeová, elas estão disponíveis em mais de mil idiomas. Aqueles que leem essas informações e as colocam em prática são beneficiados. No entanto, a maioria das pessoas decide não ouvir a voz da verdadeira sabedoria. Ao tomarem decisões, preferem confiar em si mesmas ou em outros humanos. Muitas até acham que somos ignorantes por decidirmos seguir o que a Bíblia diz. Neste estudo, vamos ver por que as pessoas reagem assim. Mas antes vamos ver como podemos ter a sabedoria que vem de Jeová.
O conhecimento de Jeová dá sabedoria
Pergunta 3. Como mostramos verdadeira sabedoria?
3 A Bíblia diz: “O temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento.” (Provérbios capítulo 9 versículo 10) A sabedoria envolve usar o que sabemos para tomar boas decisões. Mas mostramos que temos verdadeira sabedoria quando ‘conhecemos o Santíssimo’, ou seja, quando procuramos saber o modo de Jeová pensar antes de tomar uma decisão importante. Podemos fazer isso por ver o que a Bíblia e as publicações dizem. Assim, mostramos verdadeira sabedoria. — Provérbios capítulo 2 versículos 5 a 7.
Pergunta 4. Por que Jeová é o único que pode nos dar verdadeira sabedoria?
4 Jeová é o único que pode nos dar verdadeira sabedoria. (Romanos capítulo 16 versículo 27) Por quê? Primeiro, porque Jeová é o Criador e ele sabe tudo sobre o que ele criou. (Salmo 104 versículo 24) Segundo, tudo o que Jeová faz mostra que ele é sábio. (Romanos capítulo 11 versículo 33) Terceiro, quem coloca em prática os conselhos sábios de Jeová sempre é beneficiado. (Provérbios capítulo 2 versículos 10 a 12) Se quisermos ter verdadeira sabedoria, temos que aceitar essas verdades básicas e permitir que elas guiem nossas decisões e ações.
Pergunta 5. Qual é o resultado quando as pessoas não buscam a sabedoria de Jeová?
5 Muitos que encontramos no ministério reconhecem que existe um maravilhoso projeto na natureza, mas não acreditam num Criador e acham que tudo veio pela evolução. Já outros dizem acreditar em Deus, mas acham que os padrões da Bíblia são ultrapassados e preferem viver do jeito que acham melhor. Mas qual tem sido o resultado? As pessoas preferem confiar na própria sabedoria em vez de na de Deus. Será que elas encontraram verdadeira felicidade? Elas têm uma esperança segura para o futuro? Será que o mundo é um lugar melhor por causa disso? Basta olhar à nossa volta para nos convencermos da seguinte verdade: “Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor a Jeová.” (Provérbios capítulo 21 versículo 30) Isso nos motiva a continuar buscando a sabedoria de Jeová! Infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso. Por quê?
Por que as pessoas rejeitam a sabedoria verdadeira?
Pergunta 6. De acordo com Provérbios capítulo 1 versículos 22 a 25, quem não dá ouvidos à verdadeira sabedoria?
6 Muitos não dão ouvidos à verdadeira sabedoria quando ela “grita nas ruas”, por assim dizer. De acordo com a Bíblia, existem três grupos de pessoas que rejeitam a sabedoria: os “inexperientes”, os “zombadores” e os “tolos”. (Leia Provérbios capítulo 1 versículos 22 a 25.) Vamos analisar o que leva essas pessoas a rejeitar a sabedoria de Deus e ver o que podemos fazer para não ser assim.
[Leitura do texto de] Provérbios capítulo 1 versículos 22 a 25: “Até quando vocês, inexperientes, amarão a inexperiência? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, odiarão o conhecimento? Acatem a minha repreensão, Então derramarei o meu espírito em seu benefício; Vou fazê-los conhecer as minhas palavras. Eu chamei, mas vocês se negaram a ouvir; Estendi a mão, mas ninguém deu atenção. Vocês desconsideraram todos os meus conselhos E rejeitaram a minha repreensão; [Fim da leitura.]
Pergunta 7. Por que alguns preferem continuar “inexperientes”?
7 O primeiro grupo são os “inexperientes”, aqueles que acreditam em qualquer coisa e são facilmente enganados. (Provérbios capítulo 14 versículo 15, nota) Muitas vezes encontramos pessoas assim no ministério. Pense, por exemplo, nos milhões que são enganados pelos líderes religiosos e políticos. Alguns ficam chocados quando descobrem que foram enganados por esses líderes. Mas as pessoas mencionadas em Provérbios capítulo 1 versículo 22 preferem continuar inexperientes ou sem saber a verdade. (Jeremias capítulo 5 versículo 31) Elas gostam de fazer o que querem e não têm interesse em aprender o que a Bíblia diz ou em obedecer às suas leis. Muitas pessoas pensam como certa senhora muito religiosa em Quebec, Canadá, que disse para uma Testemunha de Jeová: “Se nosso sacerdote nos enganou, a culpa é dele, não nossa!” Com certeza, não queremos ser como aqueles que preferem continuar na ignorância. — Provérbios capítulo 1 versículo 32; Capítulo 27 versículo 12.
Pergunta 8. O que vai nos ajudar a nos tornar maduros em sentido espiritual?
8 Não é à toa que a Bíblia nos incentiva a nos ‘tornar adultos no nosso entendimento’. (Primeira Coríntios capítulo 14 versículo 20) Nós nos tornamos maduros em sentido espiritual quando aplicamos os princípios da Bíblia em nossa vida. Pouco a pouco, vemos por experiência própria como esses princípios nos ajudam a evitar problemas e a tomar decisões sábias. Como estamos nos saindo nesse ponto? Se já estamos estudando a Bíblia e assistindo às reuniões por algum tempo, seria bom nos perguntar por que ainda não demos os passos necessários para nos dedicar a Jeová e ser batizados. Se somos batizados, será que estamos progredindo como publicadores e instrutores das boas novas? Nossas decisões mostram que somos guiados pelos princípios da Bíblia? Mostramos qualidades cristãs ao lidar com outros? Se percebermos que há campo para melhora, devemos prestar atenção aos ensinos de Jeová, que “tornam sábio o inexperiente”. — Salmo 19 versículo 7.
Pergunta 9. Como os “zombadores” mostram que rejeitam a sabedoria?
9 O segundo grupo de pessoas que rejeitam a sabedoria de Deus são os “zombadores”. Às vezes, encontramos esse tipo de pessoa na pregação. Elas gostam de zombar de outros. (Salmo 123 versículo 4) A Bíblia avisou que nos últimos dias haveria muitos zombadores. (Segunda Pedro capítulo 3 versículos 3,4) Assim como os genros do justo Ló, algumas pessoas hoje não dão atenção aos avisos de Deus. (Gênesis capítulo 19 versículo 14) Muitos zombam daqueles que vivem de acordo com os princípios da Bíblia. Os zombadores são motivados pelos “seus próprios desejos de coisas ímpias”, ou coisas que não são de Deus. (Judas 7,17,18) A descrição que a Bíblia faz dos zombadores combina muito bem com os apóstatas e outros que rejeitam a Jeová.
Pergunta 10. De acordo com o Salmo 1 versículo 1, como podemos evitar ser como os zombadores?
10 Se não tomarmos cuidado, podemos facilmente desenvolver um espírito crítico igual ao dos zombadores. Como podemos evitar que isso aconteça? Uma maneira é não ter contato com aqueles que têm uma atitude crítica. (Leia Salmo 1 versículo 1.) Isso significa que não escutamos nem lemos nada que venha dos apóstatas. Já pensou se começássemos a duvidar das instruções que recebemos de Jeová e de sua organização? Para que isso não aconteça, podemos nos perguntar: ‘Será que geralmente tenho uma coisa negativa para dizer quando recebemos novas orientações ou explicações? Tenho a tendência de encontrar falhas naqueles que tomam a liderança?’ Se logo corrigirmos essas tendências, isso vai agradar a Jeová. — Provérbios capítulo 3 versículos 34,35.
[Leitura do texto de] Salmo 1 versículo 1: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, Não pisa no caminho dos pecadores, Nem se senta com o grupo dos zombadores. [Fim da leitura.]
Pergunta 11. O que os “tolos” acham dos padrões de moral de Jeová?
11 O terceiro grupo de pessoas que rejeitam a sabedoria são os “tolos”. Eles são tolos porque se recusam a viver de acordo com as leis de moral de Deus. Preferem fazer o que é certo aos seus próprios olhos. (Provérbios capítulo 12 versículo 15) Dessa forma, eles rejeitam o próprio Jeová, a Fonte da sabedoria. (Salmo 53 versículo 1) No serviço de pregação, eles muitas vezes nos criticam duramente por respeitarmos os padrões da Bíblia. Mas eles não têm nada melhor para oferecer. A Bíblia diz: “A verdadeira sabedoria é inalcançável para o tolo; ele não tem nada a dizer no portão da cidade.” (Provérbios capítulo 24 versículo 7) Esse texto mostra que os tolos não podem dar bons conselhos. Não é de admirar que Jeová nos avise a ‘ficar longe do homem tolo’! — Provérbios capítulo 14 versículo 7.
Pergunta 12. O que vai nos ajudar a não ser como os tolos?
12 Ao contrário daqueles que odeiam os conselhos de Deus, nós desenvolvemos amor pelo modo de Deus pensar, incluindo seus padrões de moral. Nós fortalecemos esse amor quando observamos as diferenças que existem entre os que obedecem a Jeová e os que não obedecem. Veja os tipos de problemas que as pessoas têm por rejeitarem a sabedoria de Deus. Daí, pense em como a sua vida é muito melhor porque você obedece a Jeová. — Salmo 32 versículos 8,10.
Pergunta 13. Será que Jeová nos obriga a aceitar sua sabedoria?
13 A sabedoria de Jeová está disponível para todos, mas ele não obriga ninguém a aceitá-la. No entanto, ele diz quais são os resultados de não dar ouvidos à sabedoria. (Provérbios capítulo 1 versículos 29 a 32) Os que decidem não obedecer a Jeová “sofrerão as consequências do seu proceder”. O estilo de vida deles só vai trazer dor, sofrimento e, por fim, a destruição. É só uma questão de tempo. Por outro lado, Provérbios capítulo 1 versículo 33 dá a seguinte garantia para aqueles que escutam a sabedoria de Jeová e a colocam em prática: “Quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo, sem temer nenhuma calamidade.”
A verdadeira sabedoria traz benefícios
Pergunta 14 a 15. O que aprendemos de Provérbios capítulo 4 versículo 23?
14 Colocar em prática a sabedoria de Deus sempre traz benefícios. Como vimos, Jeová torna sua sabedoria disponível para todos. Por exemplo, no livro de Provérbios, Jeová dá conselhos práticos que sempre funcionam. Vamos ver quatro exemplos.
15 Proteja o coração. A Bíblia diz: “Proteja, acima de tudo, o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida.” (Provérbios capítulo 4 versículo 23) Pense no que é preciso para proteger o coração literal. Precisamos ter uma alimentação saudável, evitar hábitos que prejudiquem a saúde e fazer atividade física. É preciso fazer o mesmo com o coração simbólico. Precisamos nos alimentar da Palavra de Deus todos os dias, nos preparar para as reuniões e participar nelas. Também é importante evitar desenvolver hábitos prejudiciais à nossa saúde espiritual. Fazemos isso por ficar longe de qualquer coisa que possa afetar o nosso modo de pensar, como diversão imoral e más companhias. Além disso, temos que nos manter ativos na pregação.
Página 21 [Descrição da imagem:] Um irmão comentando na reunião.
Legenda: Comentar nas reuniões fortalece a nossa espiritualidade.
Pergunta 16. Por que Provérbios capítulo 23 versículos 4,5 é tão prático para nós hoje?
16 Esteja satisfeito com o que tem. A Bíblia dá o seguinte conselho: “Não se esgote para obter riquezas ... Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu.” (Provérbios capítulo 23 versículos 4,5) Nada garante que o dinheiro que a pessoa tem vai durar. Mesmo assim, o que vemos hoje são ricos e pobres obcecados em ganhar dinheiro. É por isso que eles muitas vezes fazem coisas que prejudicam a sua reputação, seus relacionamentos e até sua saúde. (Provérbios capítulo 28 versículo 20; Primeira Timóteo capítulo 6 versículos 9,10) Já a sabedoria nos ajuda a ter um conceito equilibrado sobre o dinheiro. Isso nos protege contra a ganância e nos leva a ser felizes e a estar satisfeitos com o que temos. — Eclesiastes capítulo 7 versículo 12.
Página 22 [Descrição da imagem:] Uma família feliz do lado de fora de sua casa bem simples. A mãe está cozinhando numa fogueira. Ao lado, o pai está estudando com seus dois filhos o livro “Aprenda com as Histórias da Bíblia”.
Legenda: Ter um conceito equilibrado sobre o dinheiro nos ajuda a estar satisfeitos com o que temos.
Pergunta 17. Como podemos ter “a língua dos sábios”, mencionada em Provérbios capítulo 12 versículo 18?
17 Pense antes de falar. Se não tomarmos cuidado, nossas palavras podem causar uma grande mágoa. A Bíblia diz: “Palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura.” (Provérbios capítulo 12 versículo 18) Mantemos a paz quando não fazemos fofoca sobre as falhas de outros. (Provérbios capítulo 20 versículo 19) Para nossas palavras curarem em vez de machucarem, nosso coração precisa estar cheio do conhecimento da Palavra de Deus. (Lucas capítulo 6 versículo 45) Se meditarmos no que a Bíblia diz, nossas palavras poderão se tornar como uma ‘fonte de sabedoria’ que anima outros. — Provérbios capítulo 18 versículo 4.
Página 22 [Descrição da imagem:] Uma irmã contando uma fofoca para outras na congregação. Duas irmãs estão ouvindo com muita curiosidade o que ela está dizendo, mas outra está desconfortável com aquela situação.
Legenda: Pensar antes de falar nos ajuda a não machucar outros com nossas palavras.
Pergunta 18. Como Provérbios capítulo 24 versículo 6 nos ajuda a ter sucesso no ministério?
18 Siga orientações. A Bíblia dá o seguinte conselho, que é muito prático para nossa vida: “É com orientação perita que você travará a sua guerra, e com muitos conselheiros há sucesso.” (Provérbios capítulo 24 versículo 6, nota) Veja como aplicar esse princípio pode ajudar você a ter sucesso ao pregar e ensinar. Em vez de realizar o ministério do seu próprio jeito, que tal seguir as orientações que recebemos nas reuniões? Ali somos treinados por meio de apresentações e discursos feitos por irmãos experientes. Além disso, a organização de Jeová nos fornece ferramentas úteis, como publicações e vídeos, que podem ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Você está aprendendo a usar bem essas ferramentas?
Página 23 [Descrição da imagem:] Uma irmã está fazendo anotações enquanto vê um vídeo da reunião de meio de semana que mostra como podemos pregar. Ao lado do seu caderno, vemos alguns folhetos e seu celular com o JW Library aberto.
Legenda: Seguir as orientações da organização pode nos ajudar a melhorar nosso ministério.
Pergunta 19. Como você se sente com relação à sabedoria que Jeová nos dá? (Provérbios capítulo 3 versículos 13 a 18)
19 Leia Provérbios capítulo 3 versículos 13 a 18. Somos muito gratos pelos sábios conselhos que encontramos na Palavra de Deus. Como seria nossa vida sem eles? Neste estudo, revisamos exemplos de sabedoria prática no livro de Provérbios. Naturalmente, Jeová deu conselhos sábios em toda a Bíblia. Queremos aplicar os conselhos dele em todos os aspectos de nossa vida. A maioria das pessoas não dá valor à sabedoria de Deus, mas nós temos certeza de que “os que se apegam [à sabedoria] serão considerados felizes”.
[Leitura do texto de] Provérbios capítulo 3 versículos 13 a 18: Feliz o homem que acha sabedoria E o homem que obtém discernimento; Ganhar sabedoria é melhor do que ganhar prata, E obtê-la é melhor do que obter ouro. Ela é mais preciosa do que corais; Nada do que você deseja pode se comparar a ela. Na sua mão direita há vida longa; Na esquerda, riquezas e glória. Seus caminhos são agradáveis, E todas as suas veredas são pacíficas. Ela é árvore de vida para os que se apegam a ela, E os que a agarram serão considerados felizes. [Fim da leitura.]

[Quadro] Qual é a sua resposta?

 Como podemos ter a verdadeira sabedoria?
 Por que muitos não dão ouvidos à sabedoria, e quais são os resultados?
 Que conselho do livro de Provérbios você acha mais prático? [Fim do Quadro]

Cântico 36 Proteja o coração


