
A sabedoria se resume na grande soma de 

conhecimentos, pois é dela que as pessoas puderam se 

desenvolver e ser beneficiada. O sábio é comparado a 

um erudito, um doutor ou um mestre do saber.

Muitos homens buscaram e buscam o conhecimento 

pleno sobre determinados produtos ou assuntos, seja 

ele científico ou social. A busca por tal conhecimento 

trouxe inúmeros benefícios ao homem.

Durante a história da humanidade vimos 

homens que usaram seu conhecimento para trazer 

grandes benesses ao indivíduo e ao meio social 

que vive. Percebemos que estes homens foram 

muito importantes pois criaram coisas que eram 

inimagináveis até então. Desenvolver e melhorar algo 

que já foi inventado é complexo, porém não se compara 

àqueles que buscaram conhecimento e juntamente 

com suas boas ideias e muito trabalho inventaram 

coisas que até então não existiam.

Vejamos grande cientistas, estudiosos, pesquisadores 

e pensadores que fizeram grande diferença no mundo 

buscando conhecimento terreno e do alto:

Isaac Newton (1642-1727), fundador da física 

clássica e descobridor da lei da gravidade:

“A maravilhosa disposição e harmonia do universo 

só pode ter tido origem segundo o plano de um Ser que 

tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e 

mais elevada descoberta.”

Alessandro Volta (1745-1827), físico italiano, 

descobridor da pilha elétrica e inventor, cujo nome 
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deu origem ao termo voltagem:

“Submeti a um estudo profundo as verdades 

fundamentais da fé, e […] deste modo encontrei 

eloquentes testemunhos que tornam a religião 

acreditável a quem use apenas a sua razão.”

Friedrich Gauss (1777-1855), alemão, considerado 

por muitos como o maior matemático de todos os 

tempos, também astrônomo e físico:

“Quando tocar a nossa última hora, teremos a 

indizível alegria de ver Aquele que em nosso trabalho 

apenas pudemos pressentir.”

Albert Einstein (1879-1955), físico judeu alemão, 

criador da teoria da relatividade, Prêmio Nobel 1921:

“Todo profundo pesquisador da natureza deve 

conceber uma espécie de sentimento religioso, pois 

ele não pode admitir que ele seja o primeiro a perceber 

os extraordinariamente belos conjuntos de seres que 

ele contempla. No universo, incompreensível como é, 

manifeste-se uma inteligência superior e ilimitada. A 

opinião corrente de que eu sou ateu, baseia-se sobre 

grande equívoco. Quem a quisesse depreender de 

minhas teorias científicas, não teria compreendido o 

meu pensamento”.

Edward Mitchell, astronauta da Apolo 14, um dos 

primeiros homens a pisar na Lua, afirmou:

“O Universo é a verdadeira revelação da divindade, 

uma prova da ordem universal da existência de 

uma inteligência acima de tudo o que podemos 

compreender”.
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