
Significado de sabedoria pelo dicionário:

Ciência, erudição, saber, grande instrução, qualidade 

de quem é sábio, característico de pessoas muito 

inteligentes.

Significado de sabedoria pela Bíblia Sagrada:

Grande conhecimento gerado por Deus na vida do 

homem, conhecimento adquirido pela intimidade com 

o conhecimento pleno de Deus.

Mas no mundo em que vivemos existem os não-

cristãos que tem conceitos diferentes dos cristãos sobre 

sabedoria, pois para eles a sabedoria está exclusivamente 

ligada ao que se pode absorver de informações 

e transformá-la em conhecimento, baseando-se 

exclusivamente em ciência, filosofia e cultura.

Para os cristãos, existe um reconhecimento 

da limitação humana, e que muitos assuntos 

abordados durante a vida só podem ser respondido 

por alguém com conhecimento sobre-humano, que 

intelectualmente seja muito superior ao homem, e que 

suas respostas sejam totalmente fundamentadas na 

verdade absoluta.

Os cristãos conseguiram encontrar essas respostas 

em um Deus Único, Verdadeiro e absolutamente sábio, 

ou melhor, dono da verdadeira sabedoria.

Deus compartilha sua sabedoria com seus servos, 

a partir do momento que reconhecem que temer ao 

senhor é o princípio da verdadeira sabedoria.

Podemos ver nas Escrituras Sagradas, Deus dando 
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de sua sabedoria ao homem:

“Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus 

sabedoria, e conhecimento, e alegria; mas ao pecador 

dá trabalho, para que ele ajunte, e amontoe, e o dê 

ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e 

aflição de espírito”, Ec 2.26.

“Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não 

poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos 

opuserem”, Lc 21.15.

“Porque quero que saibais quão grande combate 

tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por 

quantos não viram o meu rosto em carne; 2para que os 

seus corações sejam consolados, e estejam unidos em 

amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para 

conhecimento do mistério de Deus — Cristo, 3em quem 

estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da 

ciência”. Cl 2.1-3.

“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes 

impropera; e ser-lhe-á concedida”, Tg 1.5.

“Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, 

pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de 

misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem 

hipocrisia”, Tg 3.17.

Se alguém quer realmente obter a sabedoria de 

Deus, deve pedir com sinceridade e o Senhor o dará.

“Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca 

vem a inteligência e o entendimento”, Pv 2.6.
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