
  

 
“Quem é sábio  

e tem entendimento entre vocês?  

Que o demonstre  
por seu bom procedimento,  

mediante obras praticadas  
com a humildade  

que provém da sabedoria”  
Tiago 3.13 Nova Versão Internacional) 

  
Você se lembra do filme debi & loide? 

Consegue imaginar como seriam aqueles 
dois personagens se vivessem distantes um 

do outro? Somente quando estão juntos é 
que podemos vislumbrar o sentido de ser 

“debiloide”. Definitivamente são 
inseparáveis! A comédia aqui citada tem 

por objetivo único o de ilustrar como é uma 

estreita relação, ou seja, o inseparável, ou 
como dizem pro ai: “são como unha e 

carne”. Consegue ver alguma algo em você 
que não vive sem uma outra parte 

qualquer? Não vale pensar em partes do 
corpo! 

  
O apóstolo Tiago nos mostrava que a fé genuína, a que agrada 

ao Senhor, não se vê separada da existência de obras. São as obras 
que tornam “palpáveis” a fé! Fé e Obras possuem estreita relação! 

  
No versículo de hoje, novamente o apóstolo fala de algo 

inseparável. O verdadeiro sábio demonstra a sabedoria que tem 
através de uma vida piedosa. Exercendo compaixão pelo próximo, 

manifestamos uma vida de humildade. Um dos sinais que 

demonstram a existência de sabedoria é ter um espírito manso e 
humilde. Percebe a relação? A sabedoria leva à humildade. Da 

mesma forma, a arrogância leva à insensatez. São exemplos da 
prática da fé que se tem. 

  
“Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, 

perguntem-Lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto 
a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que Lhe pedem; Ele 

não se ofenderá com isso” (Tiago 1.5). 
 

Pense Nisto 
 



  

A sabedoria “que vem de Deus”, capacita o homem a enfrentar as 

adversidades com uma “Paz que excede todo o entendimento”. Não 

confunda sabedoria com acúmulo de informação, mas reconheça a 
sabedoria como o entendimento prático que se obtém para 

implicações espirituais. Resumo da sabedoria: Procure ter uma vida 
que reflita a Pessoa do Senhor Jesus. Ande na Luz, como ele na 

Luz está! 
 

Ore 
 

“Soberano Deus tenho dificuldades em colocar em prática aquilo 
que o Senhor fala ao meu coração. Falta coragem, discernimento, 

enfim, falta fé. Fortaleça-me Senhor para que eu permaneça em 
Seus caminhos demonstrando na prática a decisão de andar com 

Cristo. É por amor ao Senhor Jesus que oro. Amém” 
 

Fonte: Hagton 
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