
   www.kol-shofar.org 

 

 
 

 
 

Vítor Quinta 
Dezembro 2006; revisto Maio 2017 

 
 

HÁ UM TEMPO PARA TUDO: TAMBÉM PARA ADQUIRIR A VERDADEIRA 
SABEDORIA, A QUE VEM DO ALTO E SUBLIME ELOHIM 

 
 

Quando buscamos informação sobre o que é a sabedoria e como a adquirir, somos 
invariavelmente dirigidos para aquilo que o mundo classifica como sabedoria. Porém, o 
que a sabedoria humana nos revela é uma visão terrena, limitada pelo intelecto 
humano, e que é acumulada ao longo dos séculos, toda ela arredada do conhecimento 
espiritual que desejamos encontrar. Sim, porque os homens e os seus filósofos, têm 
um entendimento do que é a sabedoria baseada no conhecimento humano, temporal, 
transmitido por outros homens e pensadores. Por isso enchem bibliotecas com os seus 
pensamentos, teorias e filosofias...passageiros como eles próprios.  
 
Porém, essa não é a verdadeira sabedoria que o ser humano deve buscar, pois a 
Palavra do Altíssimo ensina-nos que a sabedoria/ciência dos homens é loucura perante 
Ele:  
 

1.Coríntios 3:18-21 – “Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre 
vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a 
sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele 
apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: O Senhor conhece 
os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie 
nos homens; porque tudo é vosso”. 

 
O que Paulo aqui nos diz é a inversão completa da sabedoria que o mundo procura. 
Ele diz que temos de nos fazer de loucos para o mundo para sermos verdadeiramente 
sábios…acrescentando que a sabedoria deste mundo é loucura perante YHWH.  
 
Então, a verdadeira sabedoria, aquela que vem do Alto e Sublime Elohim, nada tem a 
ver com o que os sábios deste mundo classificam como sabedoria. Como nos diz 
igualmente o apóstolo: 
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Tiago 3:13-18 – “Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu 
bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes 
amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, 
nem mintais contra a verdade [contra a Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142]. Essa 
não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 
Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra 
perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois 
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem 
parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, 
para os que exercitam a paz”. 

 
Atentemos no que Yeshua diz aos Seus discípulos em:  
 

João 14:23-27 – “Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e 
faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; 
ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-
vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, 
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos 
fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz 
vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, 
nem se atemorize”. 

 
Vemos então que a paz que Ele deixa a todos os que Lhe são fiéis, é uma paz interior, 
forte, cheia de certezas alicerçadas nas Suas promessas e baseada na confiança que 
temos Nele. Esta é a paz que o mundo não conhece porque é baseada na Verdade do 
Altíssimo, na Sua Lei/Torá. Quem O ama guarda as Suas palavras, que são as 
palavras do Pai. E é através do Consolador que Ele enviou após a Sua partida, e que 
está no mundo, que conhecemos a verdadeira sabedoria, feita de amor, de paz, de 
esperança, fidelidade e de equidade. 
 
Como nos ensina a Palavra de YHWH através do Livro da Sabedoria, em Eclesiastes 
3:1-8, Adonai YHWH dá-nos um tempo para tudo...debaixo do sol. Vamos analisar o 
sentido com que esse ensinamento nos é transmitido para que tenhamos o propósito 
de buscar conhecer e viver pela verdadeira sabedoria, a mesma que O Altíssimo deu a 
Salomão, e que ele compôs sob a forma de provérbios e que está contida na Bíblia. 
 
O primeiro e grande passo para alcançarmos a verdadeira sabedoria que vem do Alto é 
reconhecermos a autoridade e a majestade do Elohim Todo-Poderoso nas nossas 
vidas, submetendo-nos a Ele e ao Seu pensamento e conselho. Pois, como iremos ver, 
esta sabedoria eterna só poderá invadir-nos e tomar conta das nossas vidas se a Ele 
nos sujeitarmos, pois somos criaturas Suas. 
 
Comecemos por reconhecer também que é na Palavra do Eterno que encontramos a 
fonte da verdadeira sabedoria que Dele emana sobre os filhos que Lhe obedecem e se 
deixam guiar pelos Seus preceitos de vida. Leiamos o ponto de partida: 
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Deuteronómio 6:4-7 – “Ouve, Israel, YHWH nosso Deus é o único YHWH. 
Amarás, pois, a YHWH teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, 
estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e 
levantando-te”. 

 
Sim, este é o ponto de partida para a aquisição da verdadeira sabedoria, a eterna, a 
que vem do Alto e Sublime Elohim, a que está fundada nos mandamentos, estatutos, 
juízos e testemunhos do Elohim Todo-Poderoso e que nos foram transmitidos pelos 
Seus servos os profetas: 
 

Deuteronómio 4:5-6 – “Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, 
como me mandou YHWH meu Deus; para que assim façais no meio da 
terra a qual ides a herdar. Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será a 
vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que 
ouvirão todos estes estatutos, e dirão: Este grande povo é nação sábia e 
entendida”. 

 
Infelizmente, o homem está hoje completamente cego e dominado pelo insaciável 
desejo de posse de bens materiais e por atingir lugares de proeminência na sociedade. 
Porém, o seu coração/a sua mente está completamente arredado do desejo de possuir 
a verdadeira riqueza, aquela que lhe advém de YHWH e que o pode conduzir à vida 
eterna através do sacrifício de Yeshua HaMashiach. Este é o tesouro que está 
reservado nos céus para os filhos do Altíssimo, os chamados, eleitos e fiéis. Muitos 
descansam na riqueza material que adquiriram (ou herdaram), sem cuidarem do seu 
estado espiritual. Atente-se no que a Palavra nos ensina acerca da condição dessas 
pessoas:  
 

Salmo 49:16-20 (ler mesmo todo o Salmo 49) – “Não temas, quando alguém 
se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando 
morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que 
na sua vida ele bendisse a sua alma; e os homens te louvarão, quando 
fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais; eles nunca verão a 
luz. O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante 
aos animais, que perecem”. 

 
Que verdade tão crua! 
 
Ao mesmo tempo, baseados em filosofias, ideologias políticas e ambições humanas 
que têm conduzido o mundo ao descalabro em que hoje se encontra, o homem 
continua a esperar um milagre que não se realizará nunca: o de que o próprio homem 
tenha a capacidade de corrigir o mal que está no mundo e seja capaz, pelos seus 
meios, de criar uma sociedade mais justa e generosa. Que ilusão terrena e demoníaca. 
 
O ser humano continua a procura incessante da felicidade nesta vida, sem nunca a 
encontrar.  
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Pela Palavra de YHWH sabemos que a verdadeira felicidade só nos pode advir de 
termos O Espírito Santo connosco, i.e. guardando em nós mesmos a Palavra do 
Eterno, procurando viver por ela, o que nos dá a compreensão do plano Dele para a 
nossa salvação através do Seu Filho, Adonai Yeshua. E, tal como os antigos servos do 
Elohim Altíssimo, vemos de longe e esperamos com paciência a pátria celestial que 
nos está reservada. O próprio Messias Yeshua nos disse que neste mundo teríamos 
aflições e que o Reino Dele não era deste mundo, i.e. desta era. A sabedoria do Alto e 
Sublime Adonai dá-nos esse entendimento. 
 
A abordagem que aqui se procura fazer ao ensinamento contido em Eclesiastes 3:1-8, 
visa realçar o que verdadeiramente importa para o futuro do homem – a sua 
restauração espiritual através da presença do Espírito Santo de YHWH em nós, a qual 
só pode ser alcançada se o homem se arrepender sinceramente dos seus erros e 
rebeldia e se entregar na Mão Daquele que tudo pode em todos: Yeshua HaMashiach. 
 

Provérbios 2:7-15 – “Ele reserva a verdadeira sabedoria para os rectos. 
Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as 
veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então 
entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois 
quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável 
à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará; para te 
afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas; dos que 
deixam as veredas da rectidão, para andarem pelos caminhos escusos; 
que se alegram de fazer mal, e folgam com as perversidades dos maus, 
cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos”. 

 
Sim, temos sempre a Lei/Torá do Eterno como ponto fulcral. Esta é a verdadeira 
sabedoria que o ser humano deveria possuir/gravar no seu interior para alcançar o 
favor de YHWH. Eis o que nos diz O Todo-Poderoso: 
 

Provérbios 8:6-14 – “Ouvi, porque falarei coisas excelentes; os meus lábios 
se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os 
meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da 
minha boca: não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas 
elas são rectas para aquele que as entende bem, e justas para os que 
acham o conhecimento. Aceitai a minha correcção, e não a prata; e o 
conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a 
sabedoria do que os rubis; e tudo o que mais se deseja não se pode 
comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o 
conhecimento dos conselhos. O temor de YHWH é odiar o mal; a soberba e 
a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o 
conselho e a verdadeira sabedoria; eu sou o entendimento; minha é a 
fortaleza”. 

 
Será que, mesmo com estas palavras, ainda não compreendemos que “equidade”, 
“justiça”, “correcção”, “sabedoria” e tantos outros adjectivos aqui empregues se estão a 
referir à Lei/Torá de YHWH?... e também a Torá viva que é Yeshua HaMashiach? 
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Entendemos perfeitamente isto quando lemos: 
 

Salmo 19:7-11 – “A lei de YHWH é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho 
de YHWH é fiel, e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos de YHWH são 
rectos e alegram o coração; o mandamento de YHWH é puro, e ilumina os 
olhos. O temor de YHWH é limpo, e permanece eternamente; os juízos de 
YHWH são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o 
ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos 
favos. Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há 
grande recompensa”. 

 
Assim, através da Palavra de YHWH, acreditamos que Este mesmo Elohim Criador tem 
um plano e um propósito para o ser humano que O busca e para a humanidade que se 
quer redimir e libertar do pecado. Este plano pode ser entendido e guardado no nosso 
coração se a tanto a isso aspirarmos. YHWH dá-nos o verdadeiro conhecimento e a 
sabedoria que nos podem conduzir à Salvação (Yeshua) e à vida eterna. Desejamos 
então que entre aqueles que confiam e esperam a vinda do Rei Eterno, se possa levar 
à prática o que nos é recomendado por Paulo em:  
 

Colossenses 3:16-17 – “A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, 
em toda a sabedoria [em toda a Lei/Torá], ensinando-vos e admoestando-
vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao 
Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou 
por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a 
Deus Pai”. 

 
Nada nesta vida, nem os mais preciosos tesouros que o homem conhece se podem 
comparar à preciosidade que é a Lei/Torá do Todo-Poderoso. Não há nada de mais 
precioso. Job revela-nos isso mesmo em Job 28:12-18, confirmando depois no verso 
28: “Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a 
inteligência”. David confirma-nos o mesmo em:  
 

Salmo 111:10 – “O temor de YHWH é o princípio da sabedoria; bom 
entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu 
louvor permanece para sempre”. 

 
A estes lhes está reservada a coroa da vida por Yeshua, conforme nos é confirmado 
em Apocalipse 14:12. 
 
E Paulo confirma-nos em Romanos 3:31 – “Anulamos, pois, a lei pela fé? De 
maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei”. 
 
Baseando-nos agora no livro da Sabedoria (Provérbios), vamos reter os seguintes 
ensinamentos: 
 

Provérbios 1:2 – “Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se 
entenderem, as palavras da prudência”.  

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 TEMPO PARA ADQUIRIRMOS SABEDORIA 6 

 
Esta passagem revela desde logo o propósito com que Salomão nos legou este livro. 
Este livro aponta os caminhos que O Altíssimo deu ao Seu povo. Este livro fala-nos de 
sabedoria, instrução e prudência, tudo sinónimos de Lei/Torá. 
 

Provérbios 1:7 – “O temor de YHWH é o princípio do conhecimento; os 
loucos desprezam a sabedoria e a instrução”.  

 
Sim, todos os que desprezam a santa e eterna Lei/Torá que YHWH nos deu através do 
Seu servo Moisés são loucos, são néscios.  
 
Eis a grande questão. Será que o homem tem o discernimento suficiente para 
reconhecer a temporalidade da sua própria vida e escolher o caminho certo que passa 
pelo temor a YHWH e pela obediência à Sua Palavra? Não teme ele o julgamento que 
sobre ele há-de vir? A maioria está espiritualmente morta e sem desejo de se 
arrepender dos seus pecados e converter-se Àquele que entregou Seu Filho para nos 
assegurar a salvação. Assim sendo, os que desprezam a sabedoria verdadeira são 
loucos e não temem o castigo que sobre eles virá. 
 

Provérbios 1:20 – “A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta a sua voz”.  
 
De que “sabedoria” nos fala esta passagem? Esta “sabedoria” esteve corporizada, 
desde os tempos antigos e até ao presente, em todos aqueles que falaram a verdade 
em Nome de YHWH (Lucas 11:49). O expoente máximo dessa sabedoria apresentou-
se perante o homem na figura do Cristo Redentor. Ele, YHWH na carne, veio para o 
que era Seu e os Seus não O receberam. Mas, a todos quantos O receberam deu-lhes 
o poder de serem feitos Seus filhos e de herdarem a vida eterna pelo mérito de Yeshua 
HaMashiach – João 1:10-13; 1.Coríntios 1:24, 30; Colossenses 2:3. 
 
Esta “sabedoria” não só clama lá fora pela voz dos servos do Altíssimo Elohim e do 
Seu Ungido, como clama através de todas as obras da Sua criação, tornando o homem 
inexcusável face à manifestação do Seu poder. Manifesta-se ainda na vida que dá a 
todos, crentes e descrentes, e a toda a criatura que tem vida, porque Ele é a Vida. 
 
A verdadeira sabedoria é dada por YHWH a todos os que a buscam, i.e. aos que 
querem ser Seus filhos: 
 

Provérbios 2:1-7 – “Filho meu, se aceitares as minhas palavras [a Minha 
Lei/Torá], e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu 
ouvido atento à sabedoria [à Minha Lei/Torá]; e inclinares o teu coração ao 
entendimento; se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a 
tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a 
procurares, então entenderás o temor de YHWH, e acharás o conhecimento 
de Deus. Porque YHWH dá a sabedoria; da sua boca é que vem o 
conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para 
os rectos. Escudo é para os que caminham na sinceridade”. 

 
Esta é a única via para adquirirmos a verdadeira sabedoria!!! Dúvidas? 
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Onde irá então o homem buscar a sabedoria que o pode remir da perdição, i.e. da 
condenação e destruição eternas? A resposta é simples: na Palavra do Senhor dos 
senhores! As palavras de Yeshua são elucidativas, dando a resposta para todas as 
necessidades do homem – Mateus 7:7-11. E, igualmente, em Provérbios 23:26. 
Quando o nosso ouvido fica atento à sabedoria de YHWH respondamos:  
 

Salmo 119:111-112: “Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança 
para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a 
guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim”.  

 
Este é o firme desejo de todo o homem que entrega a sua vida na mão do seu 
Redentor. Esta não é a sabedoria dos homens vãos, mas a eterna, a pura, a de YHWH. 
 

Provérbios 2:10 – “Pois quando a sabedoria entrar no teu coração [na tua 
mente], e o conhecimento for agradável à tua alma”, então (versos 12-22): 

 afastar-te-ás do mau caminho (da morte eterna) e do homem que fala coisas 
perversas; dos que se alegram em fazer mal e se regozijam com as 
perversidades; 

 afastar-te-ás da mulher estranha que lisonjeia com os lábios e se esquece da 
aliança com O Altíssimo; os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos 
serão exterminados. 

 
Mas, para que toda esta sabedoria seja abundantemente vivida, é necessário que 
estes ensinamentos/conselhos estejam profundamente enraizados no nosso coração 
(na nossa mente) e que vivamos por eles. Entendamos estes conselhos e guardemo-
los nos nossos corações/nas nossas mentes: 
 

Provérbios 4:5-9 – “Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te 
esqueças nem te apartes das palavras da minha boca [a Minha Lei/Torá, diz 
O Elohim YHWH]. Não a abandones e ela te guardará; ama-a, e ela te 
protegerá. A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, 
emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela 
te exaltará; e, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um 
diadema de graça e uma coroa de glória te entregará”. E no Cap.3, vers. 13 
diz: “Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que 
adquire conhecimento”. 

 
Para entendermos o significado do que é ser “bem-aventurado”, segundo o conceito 
bíblico, leiamos em Provérbios 8:32 – “Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-
aventurados [bem-sucedidos] serão os que guardarem os meus caminhos”. Bem-
aventurado será aquele que for fiel até ao fim para poder alcançar o prémio da vida 
eterna. Para isso terá de adquirir a sabedoria que desce do Alto e Sublime. Mais um 
conselho a todo aquele que já hoje se diz “filho de Deus” – Provérbios 23:23: “Compra 
a verdade, e não a vendas; e também a sabedoria, a instrução e o entendimento”. 

AlleluYAH 
 

Vem ó Espírito de YHWH, vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua 
Palavra/Verdade, para que vivamos por ela. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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