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Parte 1 
 
Qual torrente de água imparável e avassaladora, que o ser humano não pode deter 
nem modificar, assim é a sabedoria que do Alto e Sublime é derramada sobre todos os 
que a buscam para os instruir. A Sua força toma conta do espírito de todo o ser 
humano que anseia por alcançá-la, pois, tratando-se de uma força espiritual 
incomensurável que os seres humanos não dominam, só a podem ir adquirindo em 
pequenas quantidades, pouco a pouco, como alimento que emana da Fonte da Vida. 
Porém, tal sabedoria só está ao alcance dos que anseiam possuí-la e que a buscam 
diligentemente. Disto falaremos neste estudo bíblico. 
 
Muitos perguntarão: “Que Sabedoria é esta”? Certamente não estamos falando da 
sabedoria humana, por muito que ela seja aliciante, como por exemplo a de Confúcio 
ou daquela que está ligada à ciência e tecnologia dos nossos dias. Então, a verdadeira 
sabedoria terá de ter origem numa fonte superior, extra-humana. Terá de proceder do 
Criador de todas as coisas. Terá de proceder do Alto e Sublime Elohim que a dá com 
generosidade a todos os que a buscam persistentemente.  
 
O capítulo 8 do Livro de Provérbios fala-nos da excelência desta sabedoria divina. A 
Palavra diz-nos que a podemos encontrar em toda a parte, pois ela manifesta-se e 
clama de muitas e variadas maneiras ao ser humano, junto ao caminho, numa floresta 
ou até no meio de uma multidão que dela não se apercebe. Escutemo-la então: 
 

Provérbio 8:1-4 – “Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não 
faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas 
encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, à 
entrada da cidade, e à entrada das portas está gritando: A vós, ó homens, 
clamo; e a minha voz se dirige aos filhos dos homens”. 
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Porém, tamanho clamor não é escutado pela maioria dos seres humanos, os quais se 
ocupam das suas coisas comezinhas desta vida, passageiras, não atentando para a 
sabedoria eterna que procura tocá-los de forma a transformar as suas vidas. A larga 
maioria fica indiferente e ocupada com as coisas deste mundo, pelo que não a 
aproveitam para a sua salvação. Ao desprezarem tamanha riqueza, tornam-se loucos. 
Estão embrutecidos. 
 
Mas a sabedoria que desce do Alto e Sublime é a única que verdadeiramente deveria 
interessar ao homem, acima de tudo o resto. Note-se o que nos diz o profeta: 
 

Daniel 12:3 – “Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do 
firmamento; e os que a muitos ensinam a justiça [a Lei/Torá de YHWH], 
como as estrelas sempre e eternamente”. 

 
Então podemos concluir, desde já, que esta é a sabedoria que nos interessa adquirir, 
aquela que nos pode projectar para a vida eterna, se nos deixarmos guiar por ela. 
 
A Sabedoria que vem do Alto e Sublime Elohim, é a que tem origem na “Árvore da 
Vida” do Supremo Criador, aquela que foi manifestada de duas formas ao ser humano: 
1) na Lei/Torá que YHWH deu aos homens, bem como nas palavras inspiradas dos 
profetas e 2) na figura do Santo de Israel, O Filho Yeshua HaMashiach, Aquele que Se 
entregou em sacrifício supremo e único para resgatar todos os seres humanos que a 
Ele se entregam e Nele confiam. E a maravilha é esta: Ele é a Torá viva. Diz-nos o 
Livro de Eclesiastes: 
 

Eclesiastes 12:10-13 – “Procurou o pregador achar palavras agradáveis; e 
escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são 
como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres das 
assembleias, que nos foram dadas pelo único Pastor. E, demais disto, filho 
meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da 
carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os 
seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem”. 

 
Sim, este é o dever de todo o ser humano, judeu e não judeu. Porém, como a larga 
maioria dos homens não atenta para o conselho do Eterno, a Sua Lei/Torá, o seu fim 
será amargo. É através da excelente sabedoria que vem do Eterno que o ser humano 
se pode libertar da condenação que irá cair sobre todos os que revelem ser 
desobedientes e/ou indiferentes à Voz do seu Criador, ao Seu conselho/instrução. Por 
isso, respondendo a Marta, Yeshua disse-lhe:  
 

Lucas 10:41-42 – “E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás 
ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria 
escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada”. 

 
Esta “única e boa parte” a que O Mestre Se referia não era outra senão a nossa ligação 
e fidelidade ao Senhor da Vida através da fé e da observação da Sua Vontade, a Sua 
Lei/Torá. Esta “boa parte” é aquela pela qual todos os seres humanos serão julgados, a 
lei perfeita da liberdade de que nos fala o apóstolo Tiago. 
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Como podem os seres humanos progredir nesta vida e ter aspirações a ser 
participantes da vida futura, eterna, se não atentarem para os conselhos de vida vindos 
do seu Criador já hoje? Se o ser humano não se firmar hoje na Fonte da Vida como 
pode esperar alcançá-la? É como Yeshua HaMashiach ensinou:  
 

João 15:5-6 – “Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, 
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não 
estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e 
lançam no fogo, e ardem”. 

 
E estar Nele implica viver como Ele viveu, i.e. em obediência perfeita à Torá e às 
palavras dos profetas que Ele não veio ab-rogar: Mateus 5:17-18. É isto tão difícil de 
compreender? 
 
Lembremos também: só podemos ser vasos escolhidos para o serviço do Altíssimo, se 
e só se procurarmos viver por fé e por obediência em todos os preceitos de vida de 
YHWH, os da Sua Lei/Torá, confiando no poder do sangue do Cordeiro que Ele enviou. 
Esta é a sabedoria verdadeira que vem do Eterno. Estes são os dois pilares da 
sabedoria e da salvação de que nos fala Isaías 8:16, 20. Estas são as duas verdades 
imutáveis pelas quais O Eterno jurou por Si mesmo, conforme nos é dito em Hebreus 
6:16-20. Se não vivermos de acordo com estes dois pilares como poderemos aspirar a 
receber a sabedoria divina e sermos eleitos para o mundo vindouro? 
 
Falando Deste poder incomensurável, oculto aos olhos dos homens, Paulo anunciou 
Este “Deus desconhecido” quando discursou aos Atenienses. E dizendo-lhes que Ele 
não está longe de nós, o apóstolo acrescentou: 
 

Actos 17:28 – “Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como 
também alguns dos vossos poetas disseram: Pois somos também sua 
geração”. 

 
Paulo dá-nos aqui uma imagem de um universo que é o resultado da criação do Elohim 
Eterno, no qual existem e coexistem todas as coisas que Ele criou e mantém… e do 
qual fazemos parte pela força do Seu Espírito. Até os descrentes são mantidos pela 
força e vontade do Eterno até ao dia do seu juízo. Sim, tudo e todos, estão na Sua Mão 
e são governados pela Sua Vontade. Nada Lhe pode escapar! 
 
Porém, uma vez que Ele deu ao homem o livre-arbítrio (como o deu aos anjos 
também), são as decisões que cada um toma na sua vida que irão ditar o seu futuro 
eterno. Ou a vida eterna pela fé e obediência à Sua Vontade, ou a morte eterna devido 
à desobediência e rebeldia. Estes são os dois caminhos que Ele colocou perante todos 
os seres humanos: 
 

Deuteronómio 30:19-20b – “Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas 
contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a 
maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, 
amando a YHWH teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a ele; 
pois ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias”. 
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Sim, se o ser humano estiver na plena capacidade das suas faculdades mentais, então 
as suas escolhas pertencem-lhe e por elas terá de responder. E, das suas escolhas, 
resultarão a vida ou a morte… eternas. Ele dá-nos tudo o que necessitamos para 
gozarmos uma vida plena de conhecimento neste mundo passageiro. Porém, a entrada 
no mundo vindouro, eterno, depende de nós sermos capazes de nos submetermos à 
Sua Vontade e nos unirmos a Ele buscando alcançar a Sua perfeição em Yeshua.  
 
Se, humildemente reconhecermos Nele a Suprema Autoridade, a excelência da 
Sabedoria intemporal, e nos entregarmos debaixo da Sua Mão Poderosa (Yeshua 
HaMashiach), então seremos capacitados por Ele, tornando-nos aos Seus olhos, 
dignos de vir a alcançar o prémio da vida eterna. Porém, se Lhe virarmos as costas e 
desprezarmos o Seu conselho, a Sua Lei/Torá, estaremos a ditar a nossa condenação 
e destruição eterna, como varas secas destinadas ao fogo. Apesar de YHWH ser a 
Autoridade Suprema que tudo governa, Ele deixou na nossa mão a aceitação ou não 
aceitação do Seu Conselho, sabendo que dessa escolha nos virá um de dois destinos: 
a vida ou a morte eternas. 
 
Quantos lamentarão não terem escutado em tempo oportuno as palavras de vida 
vindas do Eterno? Ocuparam-se demasiado com as coisas desta vida e desprezaram o 
conselho de vida que projecta o ser humano para a vida eterna pelo Messias Yeshua. 
Assim, pela desatenção ou irracionalidade com que viveram, pagarão um elevado 
preço: a destruição no lago de fogo, local destinado à destruição dos ímpios, de 
Satanás e dos que seguirem o adversário das almas. Lembremos o que nos diz: 
 

Mateus 25:41 – “Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: 
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e 
seus anjos”. 

 
Os que ainda não tomaram a decisão mais importante das suas vidas devem acordar e 
buscá-Lo enquanto é tempo, i.e. enquanto aqui andam, pois nunca sabem quando 
partem deste mundo. Amanhã pode ser tarde! 
 
Mas, quando o ser humano reconhece a sua insuficiência e se arrepende dos seus 
caminhos errados e sujeita o seu “eu” ao Senhor da Vida, então O Eterno abre-lhe 
infinitas possibilidades e a perspectiva de viver para sempre numa condição espiritual, 
perfeita, só alcançável pelo mérito do Filho Yeshua, iguais aos anjos – Lucas 20:34-36. 
Não desprezemos tão grande dádiva e oportunidade. 
 
Voltando ao Livro de Provérbios vemos o apelo da Sabedoria que desce do Alto e 
Sublime Elohim dizer-nos: 
 

Provérbios 8:5-9 – “Entendei, ó simples, a prudência; e vós, insensatos, 
entendei de coração. 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”. 
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Quem fala é a Sabedoria da Lei/Torá e dos profetas. Quem fala é A Palavra feita 
Homem. Atendamos enquanto nos é dada a oportunidade de poder alcançar a Vida 
perfeita. Esta é a Luz que desce do Alto e Sublime Elohim para iluminar os nossos 
caminhos. Mas, multidões preferem caminhar nas trevas espirituais. Só podemos 
receber esta Luz se nos sujeitarmos a Ela. Não podemos servir a dois senhores… 
 
Só poderemos, um dia, vê-Lo face a face, se nos sujeitarmos já hoje à força do Seu 
Espírito e nos deixarmos transformar por Ele. Porém, se Lhe resistirmos nunca teremos 
a vida verdadeira em nós mesmos. 
 
Da mesma forma que todos estamos sujeitos ao juízo Daquele que nos chama para a 
Sua preciosa Luz, também para connosco Ele usa de misericórdia inexcedível, se O 
buscarmos e aceitarmos nas nossas vidas, deixando-nos transformar. 
 

Salmo 103:11, 13 – “Pois assim como o céu está elevado acima da terra, 
assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem… Assim 
como um pai se compadece de seus filhos, assim YHWH se compadece 
daqueles que o temem”. 

 
Somos falíveis e fracos? Claro que o somos! Mas O nosso Criador e Sustentador 
conhece a nossa estrutura. Por isso a Sua inexcedível misericórdia também está 
presente na vida de todos os que O buscam com sinceridade de coração. Que seria de 
nós se a Sua misericórdia não estivesse presente nas nossas vidas? O Rei David 
reconheceu as suas fraquezas, e confiou no Todo-Poderoso: 
 

1.Crónicas 21:13 – “Então disse David a Gade: Estou em grande angústia; 
caia eu, pois, nas mãos de YHWH, porque são muitíssimas as suas 
misericórdias; mas que eu não caia nas mãos dos homens”. 

 
Sim, se não fossem as misericórdias do Altíssimo que seria do ser humano? O mesmo 
Rei David lembra: 
 

Salmos 25:6 – “Lembra-te, YHWH, das tuas misericórdias e das tuas 
benignidades, porque são desde a eternidade”. 

 
Depois de ter cometido graves pecados aos olhos do Altíssimo e ser repreendido pelo 
profeta Natã, David reconheceu os seus erros e rogou por perdão. Arrependeu-se e 
pediu misericórdia a YHWH: 
 

Salmo 51:1-4 – “Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 
benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das 
tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e 
purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, 
e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente 
pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando 
falares, e puro quando julgares”. 

 
Que nos diz O Todo-Poderoso? Não nos chama Ele para o “bom caminho”? 
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Isaías 1:16-18 – “Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos actos 
de diante dos meus olhos; cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem; 
procurai o que é justo; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da 
causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz YHWH: ainda que os vossos 
pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; 
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca 
lã”. 

 
Então a resposta do homem só pode ser uma: arrepender-se dos seus actos de 
desobediência à Lei/Torá de YHWH e, qual filho pródigo voltar para esse “bom 
caminho”, para casa do Pai, rogando-Lhe que a Sua misericórdia se faça sentir na sua 
vida após a correcção dos seus caminhos. Só assim encontrará descanso para a sua 
alma, pois O Eterno levantou sobre os justos o cálice da bênção e da salvação por 
intermédio Daquele que enviou: Yeshua HaMashiach. Mas também levantou o cálice 
da maldição sobre os que são rebeldes. 
 
Assim, aos que se arrependem dos seus caminhos desviados e abraçam o concerto no 
Messias Yeshua, YHWH transforma-os em árvores frutíferas, capazes de dar muito 
fruto, levando as Suas palavras a muitos que ainda caminham em trevas… nas trevas 
da ignorância e da desobediência. Só assim a semente da Palavra da Vida poderá 
germinar nalguns corações, gerando arrependimento e vida. Esta Palavra é a Luz 
verdadeira que transmite esperança e fé nos corações dos que a aceitam. Esta é a 
Sabedoria que tem estado oculta no entendimento de muitos, mas que é revelada pela 
força e presença do Espírito Santo de YHWH na vida dos fiéis, Aquele Consolador que 
O Messias Yeshua prometeu que estaria connosco até à consumação dos séculos. 
 
Tal Sabedoria, como dissemos, é-nos também revelada em tudo o que está criado. 
Mesmo estando à vista de todos, ela permanece oculta aos olhos dos descrentes. Isto 
lembra-nos o diálogo que O Criador estabeleceu com Seu servo Job, em que O Eterno 
pergunta ao homem: 
 

Job 38:4-6 – “Onde estavas tu [ó homem], quando eu fundava a terra? Faze-
mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o 
sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas 
as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina?” 

 
Tudo questões que o ser humano não tem capacidade de responder… E, no entanto, a 
Palavra diz-nos que o homem foi criado com poder um pouco menor do que o dos 
anjos e que foi coroado de glória e poder sobre a criação do Altíssimo. Mas, mesmo 
assim, tal poder, inteligência e sabedoria, provêm do Alto e Sublime. Os homens 
ímpios não discernem estas verdades eternas, pois “vivem” afastados da Fonte da 
Vida. Por isso o seu conhecimento fica sempre aquém do que lhe seria possível 
alcançar se estivessem ligados ao seu Criador. O seu horizonte fica limitado. 
 
Quem se pode comparar ao Elohim Todo-Poderoso? A resposta é simples: ninguém. 
Apesar da diferença abismal entre Criador e criatura, esta tem a possibilidade de 
chegar junto da Fonte da Vida.  

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


   www.kol-shofar.org      

 A EXCELÊNC IA DA SABEDORIA – PT.1 7 

 
Para isso temos de estar ligados ao Filho Yeshua, O Ungido de YHWH, Aquele que é 
O Caminho, A Verdade e A Vida. Só por Ele podemos chegar junto do Pai.  
 
Falando da majestade do Eterno, Paulo recomenda a Timóteo: 
 

1.Timóteo 6:14-16 – “Que guardes este mandamento sem mácula e 
repreensão, até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo; a qual a seu 
tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos reis 
e Senhor dos senhores; Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na 
luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual 
seja honra e poder sempiterno. Amém”. 

 
Estas maravilhas espirituais só são entendíveis pela fé que já habita naqueles que 
buscam O Elohim da “luz inacessível” e Aquele a Quem Ele enviou, Adonai Yeshua. Só 
através da revelação do Espírito Santo podemos entendê-las. Quando se preparava 
para edificar uma casa ao Altíssimo, o rei perguntou: 
 

2.Crónicas 2:6a – “Quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os 
céus e até os céus dos céus o não podem conter?” 

 
Como, pois, podem os seres humanos ignorantes reduzir a Majestade do Eterno a 
templos e figuras criadas pela imaginação e mãos dos homens, rendendo-lhes culto e 
carregando tais ídolos às costas? Tal coisa é uma abominação. Sim, o adversário das 
almas toldou o entendimento de tais pessoas. Estas serão levadas com ele para o fogo 
da destruição de que nos fala Mateus 25:41 e Apocalipse 20:15 e 21:8. 
 
Cuidemos então das nossas vidas. Busquemos adquirir todos os dias a verdadeira 
Sabedoria que vem do Todo-Poderoso para termos vida e paz. 
 

AlleluYAH 
 

Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

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

