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Lição 04: Salomão, um rei sábio

Sabedoria que vem de Deus
Você já ouviu falar no jogo de xadrez? 

O xadrez é um jogo de tabuleiro disputado 
entre dois oponentes. Cada participante é 
representado por peças de cores diferentes, 
normalmente pretas e brancas. O objetivo 
do jogo é conquistar o “rei” de seu adver-
sário. É um jogo que conta com o intelecto 
do participante, raciocínio lógico e inteli-
gente são as estratégias fundamentais para 
conquistar o objetivo desejado. A prática 
deste jogo tem despertado o interesse em 
especialistas devido o favorecimento no 
desenvolvimento de área especificas no cére-
bro. Estudos realizados pela psicopedagoga 
Kátia Kühn Chedid, integrante de grupos 
de estudo sobre educação e neurociências 
na Universidade de São Paulo (USP) e na 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 
São Paulo, demonstraram que esse tipo de 
atividade estimula a capacidade de antecipa-
ção, o raciocínio lógico e abstrato, ajudando 
o cérebro a “aprender a pensar”. O xadrez é 
um jogo de inteligência e sabedoria.

Mas o que é sabedoria?
Dentre as diferentes formas de interpreta-

ção da palavra, podemos dizer que a sabe-
doria significa um conhecimento extenso e 
profundo de várias coisas ou de um tópico 
em particular. É muitas vezes é indicativo de 
uma pessoa instruída, que tem muito juízo, 
bom senso e se comporta com retidão.

Na Bíblia encontramos a história do Rei 
mais sábio que já existiu, Salomão, foi um 

governante inteligente e bem-sucedi-
do, pois sua sabedoria vinha de 
Deus. 

O que é sabedoria que 
vem Deus?

Deus deu a Salomão sabedoria, discerni-
mento extraordinário e uma abrangência de 
conhecimento tão imensurável quanto a areia 
do mar. A sabedoria de Salomão era maior 
do que a de todos os homens do oriente e do 
que toda a sabedoria do Egito. 1 Reis 4.29-30

A sabedora que vem de Deus está direta-
mente ligada a Sua vontade. Ou seja, é agir 
com inteligência, conhecimento e sabedoria, 
mas seguindo sempre aquilo que Deus deter-
mina fazer através da sua palavra. Em muitos 
momentos precisamos agir com sabedoria, 
para que possamos fazer o que é correto. A 
diferença em buscar a sabedoria que vem 
Deus não está em apenas fazer o que é certo, 
mas sim, no fazer o que certo de acordo com 
o que Deus quer para nós. Por isso, precisa-
mos buscar o conhecimento, exercitar o nosso 
cérebro para nos tornamos cada vez mais 
sábio, mas nunca podemos deixar de pedir 
a sabedoria que excede todo entendimento, 
pois é a sabedoria vinda de Deus que nos 
fará alcançar grandes coisas. Deus é fonte de 
toda sabedoria! “Sabemos que Deus age em 
todas as coisas para o bem daqueles que o 
amam, dos que foram chamados de acordo 
com o seu propósito.” Rm 8.28
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