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Filho do Rei Davi e de Bete-seba, Salomão assumiu o 

trono depois que seu pai faleceu. Deus era com ele assim 

como fora com seu pai. Ele foi o responsável pela edificação 

da casa do Senhor, projeto que nasceu no coração do Rei 

Davi. Depois de erguido o templo, abrigou a Arca da Alian-

ça, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. 

Este templo é conhecido até os dias de hoje como Templo 

de Salomão. 

Certa noite, o Senhor lhe apareceu em sonho e pergun-

tou o que Salomão queria. Se Deus lhe fizesse essa pergun-

ta, o que você responderia? Pediria bens matérias, viagens, 

amigos, talvez fama e notoriedade. Salomão, entretanto, pe-

diu sabedoria para guiar o povo e discernir entre o bem e 

o mal. O Senhor ouviu e atendeu ao pedido do rei e disse 

que jamais existiria alguém tão sábio como ele. E não ape-

nas isso, Deus deu até o que ele não pediu, muita riqueza 

e glória (1Rs 3.5-15). Por ser o mais sábio do mundo, muitos 

vinham ter com Salomão para lhe pedir conselhos. Reis, sá-

bios, rainhas, do menor ao maior do reino, todos se admira-

vam, pois tamanha era a sabedoria do rei.

A Bíblia conta a história de duas mulheres que vieram ao 

rei. Uma relatou que dormiam as duas no mesmo quarto, 

cada uma com seu recém-nascido. Durante a noite, o filho 

da outra morreu. Então, esta mulher tirou o bebê de seus 

braços estando ela adormecida, e colocou o que havia fa-

lecido em seu seio. Terminando ela de falar, a outra mulher 

afirmou que o filho morto não era dela e que, com toda a 

certeza, seu bebê era o que estava com vida.

Salomão, por ser cheio de sabedoria, pediu que lhe trou-

xessem uma espada e ordenou que cortassem o meni-

no ao meio e dessem uma metade a cada mulher. Mas 

a verdadeira mãe, comovendo-se por seu filhinho, disse 

que era para dar o bebê a outra, e que não o matasse. A 

impostora, movida pela inveja, disse que era para parti-lo 

ao meio. Então o Rei ordenou que entregassem o menino 

vivo para aquela que se compadecera, pois de fato era ela 

a mãe da criança. Somente alguém com tamanha sabedo-

ria provocaria uma situação que resultasse na revelação 

da verdade de modo tão sutil.

Vale ressaltar que a sabedoria dada por Deus é diferente 

do dom do Espírito. Sua diferença está no fato de quem 

possui a sabedoria divina é constantemente sábio (o talen-

to, a expertise, o temor ao Senhor – são características do 

dom da sabedoria dada por Deus), enquanto que o “dom 

da Palavra de Sabedoria” é um evento, impulsionado pelo 

Espírito, no qual o homem não tem gerência, assim como 

os outros dons espirituais, Deus é o princípio motor da ma-

nifestação dos dons. 

SABEDORIA

#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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