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Introdução

No ano de 2017, o tema do Mês da Bíblia era: “A Comunidade em 
defesa da Vida”. Neste ano de 2018, o tema é “A Sabedoria em defesa da 
Vida”. É que, de acordo com a proposta do Documento de Aparecida, nos 
quatro anos de 2016 a 2019, estamos aprofundando a segunda parte da 
proposta pastoral: “Ser Discípulos Missionários de Jesus Cristo, para que 
nele nossos povos tenham vida”. O tema central durante estes quatro anos 
é sempre o mesmo: em defesa da vida.

Eis o esquema do Mês da Bíblia destes quatro anos:

* 2016: a Profecia em defesa da vida  livro do profeta Miqueias
* 2017: a Comunidade em defesa da vida  1ª carta os Tessalonicenses
* 2018: a Sabedoria em defesa da vida  livro da Sabedoria
* 2019: o Amor em defesa da vida  1ª carta de São João

O lema do Mês da Bíblia deste ano de 2018 é: “A Sabedoria é um 
espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6). Ou seja, a Sabedoria é uma 
expressão da amizade de Deus por nós, seres humanos. O livro da Bíblia 
que vai nos ajudar no aprofundamento deste tema é o livro que traz o 
mesmo nome: o livro da Sabedoria.

Por ser um livro pouco conhecido e pouco lido, além de estar ausente 
na Bíblia dos protestantes, fizemos esta introdução para que possamos 
obter uma visão mais completa do livro e captar melhor a sua mensagem.
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1.
Entrando em contato com 
o movimento da Sabedoria

1. O Movimento da Sabedoria

Entre os livros presentes na Bíblia, os livros chamados de “sapien-
ciais” são bem diferentes dos outros. É que eles recolhem tudo aquilo que 
o povo de Deus foi aprendendo e guardando ao longo de sua caminhada 
cotidiana. Por isso, quem começa a ler os livros sapienciais parece entrar 
num outro mundo. Tem a impressão de que a nitidez das fronteiras bem 
definidas, como nos livros históricos e proféticos, simplesmente desapare-
ceu. Nos livros sapienciais vigoram outros critérios. Há livros sapienciais 
que nem falam de Deus (Cântico dos Cânticos) ou o personagem principal 
nem é israelita (Jó).

Por que será que o povo de Deus considerou estes livros como ins-
pirados e os colocou na Bíblia? É porque estes livros falam das coisas da 
vida. E de todas as coisas que recebemos de Deus, a vida é a mais sagrada 
por ser um reflexo do próprio Deus. Jesus falou “Eu sou a Vida” (Jo 14,6).

No início da sua caminhada, o povo de Deus não tinha uma preocu-
pação em preservar apenas sua experiência explicitamente religiosa. Eles 
iam recolhendo tudo que pudesse servir para a vida. Aos poucos, porém, 
aprofundando suas próprias raízes, o povo foi percebendo que, na origem 
de toda sabedoria humana, existe um reflexo da Sabedoria Divina. Afinal, 
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Deus é o Deus da Vida. Esta Sabedoria Divina, presente em tudo, desde a 
criação do Universo, começa a ser usada como um critério para ajudar o 
povo a discernir os sinais de Deus na vida e na história.

Veja como o próprio livro define o espírito que anima a Sabedoria:

“Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múlti-
plo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo 
do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, 
sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos 
inteligentes, puros e sutilíssimos. A sabedoria é mais ágil que qualquer 
movimento, atravessando e penetrando tudo por causa da sua pureza. 
A sabedoria é exalação do poder de Deus, emanação puríssima da 
glória do Onipotente e, por isso, nada de contaminado nela se infiltra. 
Ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e ima-
gem da sua bondade” (Sb 7,22-26).

2. Os vários livros da Sabedoria

Nem tudo aquilo que o povo recolheu ao longo da sua história está 
hoje nos livros Sapienciais. Temos apenas sete livros sapienciais:

1. Jó
2. Salmos
3. Provérbios
4. Eclesiastes ou Qohelet
5. Cântico dos Cânticos
6. Sabedoria
7. Eclesiástico ou Sirácida

Além destes sete livros, existe na Bíblia uma série de novelas, 
ou parábolas bíblicas, que se originam no ambiente da Sabedoria. São 
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elas: Jonas, Rute, Ester, Judite e Tobias, além das histórias de Suzana 
e de Bel e o Dragão, que estão atualmente no livro de Daniel (Dn 13 e 
14). E há muitos salmos que refletem a sabedoria que orientava o povo 
na vida e na história, por ex.: Sl 8; 37(36); 78(77); 104(103); 105(104); 
106(105); etc.
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2.
A origem da Sabedoria:
Ela nasce em defesa da vida

A origem da Sabedoria se perde no tempo. Ela é como uma fonte 
muito antiga, cuja água é sempre nova. É como o espelho: nele todos olham 
e se reconhecem. Antes de Abraão ser chamado, já existia a sabedoria, pois 
já existiam o trabalho cotidiano, a preocupação com a saúde, a educação 
das crianças, a cultura popular, os costumes, a lenta descoberta das leis 
da natureza e dos valores da vida, os remédios caseiros, os provérbios, as 
rezas, o culto, as celebrações; numa palavra, já existia a luta em defesa da 
vida. A sabedoria é o recolhimento de todas estas experiências humanas 
em defesa da vida.

Ao longo da história, a sabedoria do povo foi nascendo da luta pela 
sobrevivência e da atenta observação da vida nos seus vários setores: (1) 
na família em casa; (2) no trabalho do campo e na natureza; (3) na praça 
da cidade junto do portão, onde ficava o tribunal da justiça e onde se fazia 
a feira; (4) na sociedade com seu governo e suas organizações, cujo centro 
era o palácio do rei; (5) na religião com suas práticas e ritos que permea-
vam a vida e convergiam para os pequenos santuários espalhados pelo 
país. É nestes cinco ambientes que estavam os focos geradores, onde nas-
cia, se concentrava e se transmitia o esforço da sabedoria:
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1. Casa: família, comunidade, clã, tribo, corpo, saúde, educação, 
amor...

2. Campo: trabalho, profissão, plantio, animais, estações, tempo, 
natureza...

3. Portão: justiça, leis, comércio, cidade, praça, feira, roda, processo...
4. Palácio: governo, organização, corte real, leis, exército, conflitos...
5. Santuário: religião, celebrações, Deus, oração, festas, romaria, 

promessas...

Nestes cinco setores da vida nasciam as gotas dos provérbios como 
expressão das descobertas feitas na multiforme luta pela sobrevivência, a 
saber: na produção de alimentos, na descoberta dos remédios, no confronto 
constante com a natureza, na educação dos filhos, na transmissão dos valo-
res, na convivência social, na organização do trabalho, nos mutirões, na 
compra e venda dos produtos, na luta pela justiça contra a exploração e 
a corrupção, no governo do povo, na organização da aldeia, na prática da 
religião. Aos poucos, os provérbios foram evoluindo e se juntando para 
formar o grande rio da sabedoria que percorre a Bíblia e a vida, de ponta a 
ponta, até hoje.

Resumindo, podemos dizer que a sabedoria, na sua origem, nasce da 
preocupação básica de todo ser humano com a preservação e a defesa da 
vida. Ela apresenta as seguintes características:

• ajuda o povo a sobreviver e a não se deixar derrubar pelos 
problemas;

• faz conhecer a natureza e suas leis, para que sirvam à vida;
• capacita a pessoa para a vida: não cria dependência, mas faz 

descobrir;
• organiza a vida do povo: ato criador continuado, defende contra o 

caos ameaçador;
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• é uma construção coletiva: reflete a experiência do grupo; é a voz 
do povo;

• é realista: fruto do bom senso e do respeito ao próprio povo;
• é crítica: ensina a desconfiar e a ter consciência certa;
• é ecumênica, internacional e interconfessional na sua origem;
• é conservadora: conserva o que é bom para a vida, e rejeita o que 

é nocivo.

Nestas características, transparece uma certa ambivalência que 
marca a natureza da Sabedoria, desde a sua raiz: de um lado, existe nela o 
desejo de conhecer as coisas por experiência, de nomeá-las, de organizá-las  
e de controlá-las em defesa da vida; de outro lado, existe nela o desejo de 
resistir a tudo que possa ameaçar a vida, desejo de autonomia e de liber-
dade de quem não se deixa dominar, nem quer ser dominado. É um único e 
mesmo desejo com estes dois aspectos ou vertentes aparentemente contra-
ditórios entre si, que geram uma tensão permanente no interior da própria 
sabedoria. De um lado: recolher, definir, conservar, proteger, defender a 
vida; de outro lado: descobrir, abrir, soltar, avançar, não se deixar enqua-
drar, libertar. Por exemplo, os remédios caseiros ensinados pela avó, diante 
dos remédios novos das farmácias; o respeito exagerado pelo “padre” que 
manda em tudo, e a nova consciência de participação dos leigos como 
membros plenos da igreja; os que dizem: “Sempre foi assim!”, e os que 
buscam novos caminhos. Esta ambivalência marca a evolução da tradição 
sapiencial ao longo da história do povo de Deus e é uma chave importante 
para avaliarmos o tema do Mês da Bíblia deste ano de 2018: “A Sabedoria 
em defesa da vida”, e o seu lema “A Sabedoria é um espírito amigo do ser 
humano”.
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3.
O Livro da Sabedoria:

época, destinatários, objetivo, autor, divisão

Dos livros sapienciais, vamos aprofundar neste ano de 2018 o livro 
da Sabedoria. O título dele em grego é “Sabedoria de Salomão”. Ele é o 
último livro do Antigo Testamento a ser escrito.

Época

O livro da Sabedoria foi escrito na língua grega, na cidade de Ale-
xandria, no Egito, por volta do ano 50 a.C. Ele está numa espécie de encru-
zilhada entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi elaborado num momento 
de encontro, de diálogo e de tensão entre a cultura e a tradição judaicas 
e a cultura grega ou helenista. No livro, transparece o ambiente cultural 
helenista na cidade de Alexandria. Esta cidade era o centro cultural mais 
importante daquela época, com suas academias, biblioteca, museus e esco-
las. Neste ambiente cultural, a comunidade judaica começou a apresentar 
aos gregos suas tradições culturais. Assim, por volta do ano 250 a.C. surgiu 
por lá a tradução da Bíblia para o grego, chamada de Septuaginta ou Tra-
dução dos 70 (LXX).

Em Alexandria, havia o perigo de alguns judeus se deixarem envol-
ver pela cultura dominante dos gregos com seus ídolos e de terem vergo-
nha da sua própria religião e cultura (cf. 1Mc 1,11-14.41-64). Por exemplo, 
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alguns chegavam ao ponto de esconder o sinal da circuncisão no corpo (cf. 
1Mc 1,25-64). O autor desconhecido do livro busca ser fiel às tradições 
religiosas judaicas e à adoração ao Deus único e, ao mesmo tempo, revela-
se um crítico mordaz da idolatria que marcava a cultura helenista.

Destinatários

Embora começando seu livro endereçando-o aos governantes pagãos 
(Sb 1,1; 6,1), dando a impressão de apresentar-lhes um tratado sobre o 
governo justo, na verdade, o livro da Sabedoria se dirige aos judeus que 
viviam longe da Palestina, na cidade de Alexandria. Estes judeus da diás-
pora eram como os migrantes de hoje. Por razões econômicas e políticas, 
foram forçados a abandonar as suas roças na Judeia para morar na grande 
cidade de Alexandria. Esta migração causava a desagregação das famílias e 
era fonte das dificuldades em se adaptar à vida na cidade e à nova maneira 
de viver e celebrar a religião dos antepassados. Com suas correntes filo-
sóficas, suas construções imponentes e liturgias exuberantes, seus cultos 
oficiais e sua força militar, a cultura grega era uma grande ameaça para as 
comunidades judaicas. Houve várias perseguições, com inúmeras mortes 
(cf. Sb 2,12-19; 4,7; cf. 1Mc 1,44-50). Para não se sentirem marginaliza-
dos pela sociedade, muitos judeus abandonavam suas tradições religiosas, 
perdendo assim sua identidade para se conformar com a cultura e a religião 
dos gregos (cf. 1Mc 1,11-15).

Objetivo

O livro da Sabedoria nasce dentro deste contexto polêmico como 
uma proposta de resistência para os fiéis das comunidades judaicas espa-
lhadas pela grande cidade. O autor, alimentado pela Escritura e pelas tra-
dições do seu povo, revela uma profunda consciência histórica. Ele pro-
cura confirmar e fortalecer a fé, sustentar a esperança e animar a luta das 
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comunidades. Pois era muito difícil vencer a tentação e a sedução trazi-
das pelas novidades da vida fácil, idolátrica e injusta nas grandes cidades 
helenistas.

O livro da Sabedoria não traz novidades históricas nem faz gran-
des anúncios proféticos. Ele procura ler os fatos da vida, os fenômenos da 
natureza e os acontecimentos da história à luz da Sabedoria Divina. Seu 
objetivo é fortalecer os laços familiares e comunitários trazendo à memória 
o patrimônio religioso e histórico dos antepassados. Fazendo esta memó-
ria do passado, mostra como a Sabedoria de Deus ia conduzindo a histó-
ria do seu povo. Saber ler a história reforça a identidade do povo judeu, 
tornando-o capaz de resistir às tentações do presente e de caminhar com 
nova luz para o futuro.

Autor

O autor do livro é um judeu migrante que vive no Egito, na cidade de 
Alexandria. Ele vive no primeiro século antes de Cristo, mas se apresenta 
com o pseudônimo do Rei Salomão que viveu quase mil anos antes de 
Cristo. O Rei Salomão era para todos o grande símbolo do homem sábio 
(cf. 1Rs 10,6-7.23-25). O autor conta como ele mesmo foi criado, como 
aprendeu a sabedoria e como, mesmo sendo o rei Salomão, era um ser 
humano frágil, como todos nós. Informa qual o resultado que a Sabedoria 
foi produzindo em sua vida (Sb 7,1-6). Na sua maneira de reler a história, 
ele mostra como Deus, com o mesmo gesto, salvava o seu povo e castigava 
os seus opressores (Sb 10,15-21; 16,1-4). O livro é um testemunho pessoal 
muito bonito e envolvente de como o autor, ele mesmo, tenta viver a Sabe-
doria de Deus num mundo que parecia negar toda a sabedoria divina.

Divisão

Não é fácil discernir com clareza as várias divisões que marcam a 
sequência dos assuntos dentro do livro da Sabedoria. Sendo o livro um 
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testemunho mais pessoal, o autor mistura os assuntos. Em geral, distin-
guem-se as seguintes cinco partes com estes temas:

1ª Parte – Sb 1 a 5: A Sabedoria como fonte de felicidade e de vida.
2ª Parte – Sb 6 a 9: A Sabedoria como força que nos orienta na vida.
3ª Parte – Sb 10 a 12: A Sabedoria como a justiça de Deus conduzindo a 

história.
4ª Parte – Sb 13 a 15: A Sabedoria radicalmente contrária à idolatria.
5ª Parte – Sb 16 a 19: A Sabedoria ajudando a discernir a religião verdadeira.

De acordo com o tema geral do Mês da Bíblia deste ano de 2018, “A 
Sabedoria em defesa da vida”, e de acordo com o lema “A Sabedoria é um 
espírito amigo do ser humano”, elaboramos sete círculos destacando os 
seguintes aspectos de como a Sabedoria nos pode ajudar a defender a vida.

Eis o assunto dos sete círculos:

1º Círculo:  Um primeiro contato com a Sabedoria (Sb 1,1-15)
2º Círculo:  A Sabedoria em defesa dos que praticam a justiça  

(Sb 5,1-15)
3º Círculo:  A Sabedoria em defesa dos que coordenam a comuni-

dade (Sb 6,1-11)
4º Círculo:  O bonito testemunho de vida de um sábio (Sb 7,1-14)
5º Círculo:  A presença da Sabedoria de Deus na natureza (Sb 7,22 

até 8,1)
6º Círculo:  A ação da Sabedoria na história do povo de Deus  

(Sb 10,1-21)
7º Círculo: A Sabedoria em defesa da Boa Nova de Deus contra os 

ídolos (Sb 13,10 até 14,4)
Leitura Orante: Oração para obter o dom da Sabedoria (Sb 9,1-18)
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1º Círculo

Um primeiro contato com a Sabedoria
Sabedoria 1,1-15

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

Vamos conversar sobre a sabedoria. Hoje, existe muito conheci-
mento que é ensinado e divulgado, de muitas maneiras, pelas escolas e 
pelos meios de comunicação. Mas existe também uma sabedoria no povo. 
Hoje nós também temos muitos contatos com esta sabedoria.

1. Em muitos noticiários, aparecem especialistas dando opiniões 
sobre tudo em nossa sociedade. Quem são hoje as pessoas que, 
na TV, são apresentadas como sábias e modelos de sabedoria para 
todos? Você concorda com a TV?

2. Para você, quem é realmente sábio? Por que você considera esta 
pessoa como sábia?

3. Você já encontrou alguma vez uma pessoa da qual você disse: 
“Essa pessoa é realmente sábia!” Quem era essa pessoa sábia? 
Quais as qualidades que possuía?
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Julgar

Iluminar a nossa sabedoria com a luz da Palavra de Deus.

* Vamos ouvir um texto que nos coloca em contato com a Sabe-
doria de Deus e que traz um conselho sobre o que fazer para 
adquirir a sabedoria.

* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 1,1-15
* Momento de silêncio
* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje:

1. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê?

2. Conforme este texto, de que maneira a sabedoria se faz pre-
sente na vida de uma pessoa?

3. Conforme o texto, quais as condições para que também nós 
possamos receber a sabedoria?

Agir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
que fizemos sobre o texto do livro da Sabedoria.

Responder a Deus em forma de prece para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 131(130).

Um canto final.

Chave de leitura para o texto: Sabedoria 1,1-15

1. Duas chaves gerais do texto

a. A sabedoria está com os que praticam o bem e ela foge dos que 
praticam o mal.

b. No texto, as expressões Justiça, Deus, Espírito do Senhor e Sabe-
doria aparecem quase como sinônimos.
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2. Divisão do texto

vv. 1-2: A sabedoria deixa-se encontrar pelos que a procuram.
vv. 3-5: A sabedoria foge dos que praticam o mal.
vv. 6-7: A sabedoria é um espírito amigo dos homens e enche o 

Universo inteiro.
vv. 8-11: Por isso, ninguém consegue esconder-se, pois ela vê 

tudo e ouve tudo.
vv. 12-14: Deus criou tudo para a vida. A Sabedoria é imortal.

3. Resumo do texto

O fato de o autor usar várias palavras diferentes para designar a 
mesma sabedoria mostra que, para ele, a sabedoria é maior do que o sen-
tido de cada uma destas palavras: Justiça (Sb 1,1), Sabedoria (Sb 1,4), 
Espírito Santo (Sb 1,5), Espírito do Senhor (Sb 1,7). A fé é a porta por onde 
a Sabedoria entra em nós, pois ele diz que o Senhor “se deixa encontrar por 
aqueles que não recusam crer nele” (Sb 1,2). Diz ainda que “a Sabedoria 
é um espírito amigo dos homens” (Sb 1,6). É fruto da ação do “Espírito 
Santo que educa” (Sb 1,5). Diz que “o Espírito do Senhor enche o universo 
e dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo que se diz” 
(Sb 1,7). Esta maneira de falar da sabedoria mostra que, para o autor, a 
Sabedoria Divina não se deixa definir nem compreender plenamente. Ela é 
um mistério que ultrapassa tudo.

No fundo, o autor está dizendo: não tente querer abarcar e controlar 
a sabedoria com a sua inteligência humana. Ela não se deixa dominar nem 
aprisionar. Diante dela, a única maneira correta é uma atitude humilde de 
admiração contemplativa, de abertura acolhedora que se deixa envolver 
por ela. A pessoa encontra na sabedoria um reflexo do mais profundo de si 
mesma. A Sabedoria é “um espírito amigo dos homens” (Sb 1,6).
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2º Círculo

A Sabedoria em defesa dos que praticam a justiça
Sabedoria 5,1-15

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

Vamos conversar sobre a situação das pessoas que procuram ser 
honestas e justas. Muitas vezes, elas são criticadas porque o testemunho 
delas incomoda e desagrada aos que levam uma vida fútil, cheia de intriga, 
injustiça e corrupção.

1. Você já foi criticado e sofreu calúnias simplesmente pelo fato de 
levar uma vida honesta e justa?

2. O texto da Bíblia diz que muitos injustos, que antes criticavam 
os justos, agora reconhecem o valor dos que levavam uma vida 
honesta. Por isso, muitos injustos se converteram diante do teste-
munho dos justos. Você conhece fatos assim hoje?

3. Por que as pessoas que praticam a justiça são perseguidas? Quem 
as persegue?
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Julgar

Iluminar a realidade com a luz da Palavra de Deus

* Vamos ouvir um texto que descreve as dificuldades dos que 
procuram viver com justiça e sabedoria. Muitos deles foram per-
seguidos, alguns até a morte. Mas eles não desistiram. A morte 
prematura do justo é uma denúncia da perseguição injusta e 
criminosa.

* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 5,1-15

* Momento de silêncio

* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje:

1. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê?
2. Quais são, neste texto, as qualidades da sabedoria que transpa-

recem no testemunho das pessoas justas?
3. E eu, qual o testemunho que minha vida deixa para os outros?

Agir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
feitas sobre o texto do livro da Sabedoria que acabamos de fazer.

Responder a Deus em forma de preces para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 130(129).

Um canto final.

Chave de leitura para o texto: Sabedoria 5,1-15

1. Duas chaves gerais do texto:

a. O texto faz uma longa comparação entre a vida dos justos e dos 
injustos.
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b. Assim, o texto ajuda a descobrir e a discernir os critérios de uma 
vida justa e sábia.

2. Divisão do texto

vv. 1: O justo perseguido e desprezado pelos injustos não tem 
medo nem se incomoda.

vv. 2-4: Diante da salvação inesperada do justo, o injusto desco-
bre o seu próprio erro.

v. 5: A pergunta do injusto: Por que o justo é considerado filho 
de Deus?

vv. 6-7: Conclusão dos injustos diante dos fatos: Nós erramos!
v. 8: Nova pergunta do injusto: De que nos adiantaram o orgu-

lho e a riqueza?
vv. 9-12: Comparações bonitas para descrever a fugacidade da 

riqueza e da grandeza.
vv. 13-15: Atualização das comparações para a vida do injusto e do 

justo.

3. Resumo do texto

O texto chama a atenção para as duas atitudes opostas entre si que 
aparecem na vida: de um lado, a vida dos justos que são humilhados, apa-
nham e sofrem (Sb 5,1) e, do outro lado, a vida dos opressores que são 
ricos, orgulhosos e arrogantes (Sb 5,8). Estes últimos se riem do justo e o 
desprezam, achando que a vida deles é uma loucura e sua morte prematura 
uma vergonha (Sb 5,4). Na realidade, eles vão descobrir que a aparente 
brevidade da vida do justo é vida para sempre (Sb 5,15), e que a esperança 
de vida longa dos injustos “é fugaz como a lembrança do hóspede de um 
dia só” (Sb 5,14).
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É muito forte a descoberta quase traumática dos injustos: o que pare-
cia glória não passa de um engano. “Tudo passou como sombra e como 
notícia fugaz” (Sb 5,9). Não ficou nada! Comparações bonitas e fortes: 
navio no mar não deixa rastro; passarinho que voa e flecha disparada pelo 
arco não deixam nenhum sinal atrás de si (Sb 5,10-12). A conclusão a que 
chegam os injustos é exatamente o contrário da aparência enganosa de 
grandeza em que eles viviam antes (Sb 5,6.14).
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3º Círculo
A Sabedoria alerta os que exercem o poder

Sabedoria 6,1-11

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

O texto da Bíblia que vamos ler e meditar neste encontro fala das 
pessoas que exercem o poder na sociedade. Por isso, vamos conversar 
sobre os que governam o país e os que coordenam as comunidades, as 
paróquias e as dioceses e sobre a maneira como eles exercem o poder e a 
coordenação.

1. Você tem alguma responsabilidade de coordenação? Qual 
é para você a maior dificuldade que encontra na tarefa da 
coordenação?

2. Como acontece a coordenação na sua comunidade? Como é a 
coordenação das paróquias pelo pároco e na diocese pelo bispo? 
Existe participação? O que podemos fazer para melhorar?
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3. Na sua paróquia, se oferecem cursos de atualização e de coorde-
nação para ajudar as pessoas? Os cursos estão dando resultado?

4. Por que será que alguns governantes consideram a participação 
popular como bagunça?

Julgar

Iluminar nossa realidade com a luz da Palavra de Deus

* Vamos ouvir um texto do livro da Sabedoria, no qual transparece 
a responsa bilidade das pessoas que exercem o poder ou ocupam 
algum cargo de coorde nação.

* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 6,1-11.

* Momento de silêncio.

* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje.

1. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê?
2. Quais os alertas que o texto dá aos que exercem o poder?
3. Qual a mensagem para nós hoje na família, na comunidade, na 

paróquia, na diocese, no país?

Agir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
feitas sobre o texto do livro da Sabedoria que acabamos de fazer.

Responder a Deus em forma de preces para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 123(122).

Um canto final.
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Chave de leitura para o texto: Sabedoria 6,1-11

1. Duas chaves gerais do texto

a. O texto acentua a grande responsabilidade dos que exercem o 
poder.

b. Deus aparece no texto como modelo de um governante justo.

2. Divisão do texto

vv. 1-2: Forte apelo aos grandes para escutar.
v. 3: Afirmação central: o poder dos governantes vem de Deus e 

Ele os examinará.
v.4: Conclusão: apesar de serem ministros de Deus, eles não 

exercem bem o poder.
vv. 5-6: Julgamento severo para os poderosos, perdão para os 

pequenos.
v. 7: Deus é um justo governante. Diante dele, todos são iguais.
vv. 8-9: Julgamento severo para que os poderosos aprendam.
v. 10: Serão santos os que observam a vontade de Deus.
v. 11: Pedido para escutar a instrução que o autor acaba de dar 

neste texto.

3. Resumo do texto

O texto acentua fortemente a responsabilidade dos que exercem o 
poder: “Escutem reis, procurem compreender. Aprendam, governantes de 
toda a terra. Prestem atenção, vocês que dominam os povos” (Sb 6,1-2). O 
autor denuncia os que se orgulham pelo fato de terem um número maior de 
súditos que os outros (Sb 6,2). Como se o poder fosse deles! Ele os critica 
com dois argumentos: (1) o poder não é deles, mas vem de Deus e eles 
deverão prestar conta a Deus (Sb 6,3); (2) apesar de serem ministros de 
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Deus, eles não imitam Deus, pois se deixam corromper, não julgam com 
retidão, não observam a lei, nem procedem conforme a vontade de Deus 
(Sb 6,4).

Por isso, terão um julgamento terrível, pois Deus não se impressiona 
com a grandeza dos governantes (Sb 6,7). Para Deus, todos são iguais, 
tanto o pequeno como o grande, e a sua providência é igual para todos  
(Sb 6,7). “Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os podero-
sos serão examinados com rigor” (Sb 6,6). Ele insiste, para que aprendam 
a sabedoria e não venham a cair (Sb 6,9). Os que observam a vontade de 
Deus serão declarados santos e terão quem os defenda (Sb 6,10).
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4º Círculo
O bonito testemunho de vida de um sábio

Sabedoria 7,1-14

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

O texto do livro de Sabedoria que vamos meditar hoje traz o teste-
munho de vida de um sábio que conta com simplicidade como ele recebeu 
e como ele vive a sabedoria. Um testemunho assim serve de conselho para 
os que o escutam. Por isso, hoje vamos conversar sobre os conselhos de 
vida que a gente vai recebendo ao longo dos anos. Desde a idade de criança 
até a velhice, a gente recebe conselhos, e a vida vai nos ensinando como 
viver.

1. Olhando para trás na sua vida, qual o melhor conselho que você 
já recebeu e que mais marcou a sua vida? E quem lhe deu este 
conselho?

2. A TV dá conselhos, os pais dão conselhos, os padres e pastores 
dão conselhos, na escola e na rua recebemos conselhos. Todos 
estes conselhos são bons? Como você faz para discernir?
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Julgar

Iluminar nossa realidade com a luz da Palavra de Deus

* Vamos agora ouvir o texto do livro da Sabedoria, em que o autor, 
sob o pseudônimo do rei Salomão, dá um bonito testemunho de 
vida de como ele vive a sabedoria. Um testemunho assim serve de 
conselho para os que o escutam.

* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 7,1-14.

* Momento de silêncio.

* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje:

1. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê?
2. Segundo o texto quais os critérios que orientam a vida de uma 

pessoa sábia?
3. Quais os traços do rosto de Deus que transparecem neste 

texto?

Agir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
feitas sobre o texto do livro da Sabedoria que acabamos de fazer.

Responder a Deus em forma de preces para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 126(125).

Um canto final.

Chave de leitura para o texto: Sabedoria 7,1-14

1. Duas chaves gerais do texto:

a. O autor se apresenta como o rei Salomão, que era considerado o 
modelo do sábio.
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b. A Sabedoria é um dom de Deus, fruto de oração. Deve ser pedida 
a Deus.

2. Divisão do texto

vv. 1-2: Salomão não se exalta por ser rei, mas se faz igual a todo 
ser humano.

vv. 3-5: Nasceu, chorou, foi criado, sem nenhuma diferença dos 
outros.

v. 6: Afirmação central: a entrada e a saída da vida são iguais 
para todos.

v. 7: Ele rezou e recebeu de Deus o dom da sabedoria.
vv. 8-10: A sabedoria supera tudo, é luz que não se apaga.
vv. 11-12: Junto com a sabedoria vieram-lhe todos os outros bens.
vv. 13: Sem malícia aprendeu, sem inveja partilhou gratuita-

mente o dom que recebeu.
v. 14: A sabedoria é tesouro inesgotável que traz instrução e 

atrai a amizade de Deus.

3. Resumo do texto

O autor do texto se apresenta como o rei Salomão, que era conside-
rado o modelo por excelência da sabedoria. E é como rei que ele dá este 
testemunho tão bonito de verdadeira sabedoria. O que chama a atenção no 
testemunho deste sábio é a sua humildade. Mesmo sendo rei, ele não se 
exalta, mas se coloca no chão, no real da vida, igual a todo ser humano. 
Não se considera superior. Pelo contrário: “Eu também sou mortal como 
todos os outros” (Sb 7,1). E ele enumera em que consiste a sua igual-
dade com todos: foi formado no seio da mãe, nasceu chorando, respira o 
ar comum, foi envolto em fraldas, cercado de cuidados (cf. Sb 7,2-5). “A 
entrada e a saída da vida é igual para todos” (Sb 7,6).
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Não nasceu sábio. Pediu e rezou, e ele recebeu a sabedoria como 
dom de Deus (Sb 7,7). Não quis riqueza, nem grandeza, mas preferiu a 
sabedoria (Sb 7,8-9). Ele amou a sabedoria mais que a saúde e a beleza  
(Sb 7,10). E, junto com a sabedoria e por causa dela, vieram todos os outros 
bens (Sb 7,11-12). Sem malícia aprendeu a sabedoria e agora, sem inveja, 
ele ensina, partilhando com os outros o dom recebido (Sb 7,13). Quem 
adquire e vive assim a sabedoria atrai a amizade de Deus (Sb 7,14).
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5º Círculo
O rosto divino da Sabedoria

Sabedoria 7,22 até 8,1

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

O texto da Bíblia que vamos meditar neste encontro descreve, com 
palavras bem escolhidas, a sabedoria que vem de Deus e tenta enumerar os 
sinais que revelam a presença da sabedoria divina no meio de nós.

1. Qual é para você o lugar ou o momento em que mais se revelou a 
sabedoria de Deus na sua vida? Conte.

2. Quais as palavras que você usa para descrever a ação do Espírito 
de Deus em sua vida?

Julgar

Iluminar a nossa realidade com a luz da Palavra de Deus

* Vamos ouvir o texto do livro da Sabedoria que tenta descrever 
a natureza da Sabedoria Divina. Durante a leitura, vamos ficar 
atentos ao ponto que mais chama a nossa atenção.
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* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 7,22 até 8,1.

* Momento de silêncio.

* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje:

1. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê?
2. O texto usa mais de vinte palavras diferentes para descrever 

a sabedoria divina. Qual destas palavras que mais lhe toca o 
coração? Por quê?

3. Qual a mensagem deste texto para nós hoje?

Agir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
feitas sobre o texto do livro da Sabedoria que acabamos de fazer.

Responder a Deus em forma de preces para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 127(126).

Um canto final.

Chave de leitura para o texto: Sabedoria 7,22 até 8,1

1. Duas chaves gerais do texto

a. O texto usa mais de vinte adjetivos diferentes para descrever o 
indescritível.

b. O dom da sabedoria é fruto da oração: vem de Deus e leva para Deus.

2. Divisão do texto

vv. 22-23: Descreve a natureza do espírito da sabedoria: penetra 
tudo, pode tudo, abrange tudo.

v. 24: É mais ágil que qualquer outro movimento, por causa da 
sua pureza.
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vv. 25-26: É uma exalação do poder de Deus, reflexo da luz eterna, 
imagem de Deus.

v. 27: É sempre a mesma, mas renova tudo e forma os amigos e 
santos de Deus.

v. 28: Deus ama somente os que convivem com a sabedoria.
vv. 29-30: Comparada com o sol e a luz do dia, a sabedoria os supera 

e ultrapassa.
v. 8,1: Ela se estende de um extremo ao outro do universo, 

governando tudo.

3. Resumo do texto

O texto é uma descrição consciente e limitada do indescritível. 
Faz perceber que a sabedoria divina não cabe em nenhuma definição e 
ultrapassa qualquer comparação. Esta maneira de descrever o mistério 
da sabedoria divina revela as limitações da inteligência humana e nos faz 
cair em adoração contemplativa! Aquelas mais de vinte palavras tão bem 
escolhidas apenas servem para revelar que o mistério de Deus é maior. O 
texto usa comparações belíssimas para nos fazer sentir que a sabedoria 
divina ultrapassa tudo: mais ágil que qualquer movimento (Sb 7,24); atra-
vessa tudo e penetra tudo (Sb 7,24); é sempre a mesma, mas renova tudo  
(Sb 7,27); é mais bela que o sol e supera as constelações dos astros  
(Sb 7,29); é uma exalação do poder de Deus, emanação puríssima do Oni-
potente (Sb 7,25); reflexo da luz eterna (Sb 7,26).

Esta sabedoria entra nas almas santas, forma os amigos de Deus 
e os profetas (Sb 7,27). Deus ama os que convivem com esta sabedo-
ria (Sb 7,28). Contra a sabedoria que vem de Deus, o mal não prevalece  
(Sb 7,30). Ela se estende de um extremo a outro do universo e governa tudo 
retamente (Sb 8,1).
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6º Círculo
A Sabedoria conduz a história do povo de Deus

Sabedoria 10,1-21

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

O texto da Bíblia que vamos meditar hoje descreve como a Sabedo-
ria Divina orientou e conduziu a história do povo de Deus.

1. De que maneira você percebe a presença de Deus na sua história 
pessoal e na história da sua família?

2. Olhe para a história do Brasil. Quais os momentos da nossa histó-
ria em que transparece a ação de Deus?

Julgar

Iluminar a nossa história com a luz da Palavra de Deus

* Vamos ouvir o texto do livro da Sabedoria, no qual transparece 
como, no passado, a Sabedoria de Deus conduzia o seu povo. O 
texto evoca os fatos conhecidos do passado, mas não mencionou 
os nomes das pessoas envolvidas. Ele supõe que a gente conheça 
estas pessoas e saiba o nome delas.
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* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 10,1-21.

* Momento de silêncio.

* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje:

1. Tente descobrir quais os fatos, um depois do outro, da história 
do povo de Deus que são evocados neste texto.

2. Por que será que o autor não cita nenhum nome das pessoas 
envolvidas nos fatos da história? Você consegue descobrir 
quais os nomes destas pessoas?

3. Quais os fatos e as pessoas que mais marcaram a sua vida?

Assumir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
feitas sobre o texto do livro da Sabedoria que acabamos de fazer.

Responder a Deus em forma de preces para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 128(127).

Um canto final.

Chave de leitura para o texto: Sabedoria 10,1-21

1. Duas chaves gerais do texto:

a. O texto mostra como a sabedoria divina conduziu a história, desde 
a criação do primeiro homem até a travessia do Mar Vermelho.

b. O texto percorre a história aludindo aos fatos, mas sem nomear as 
pessoas.

2. Divisão e sequência do pensamento:

vv.1-2: Criação.
v. 3: O primeiro assassinato.
v. 4: Dilúvio.
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v. 5: Torre de Babel e a vocação que deu origem ao povo de Deus.
v. 6: Destruição de Sodoma e Gomorra.
v. 7-8: Terra seca e queimada e a estátua de sal.
v. 9-12: As brigas entre dois irmãos.
v. 13-14: A história de um justo no Egito.
v. 15-16: A opressão do povo no Egito e as pragas.
v. 17-18: A saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho.
v. 19: A morte do Faraó e seu exército no Mar Vermelho.
v. 21: O cântico de vitória, cantado pelos pequenos.

3. Resumo do texto

Este texto do livro da Sabedoria descreve a ação da sabedoria divina 
na história do povo de Deus, desde a criação (Sb 10,1) até o canto de 
vitória na travessia do Mar Vermelho (Sb 10,21). A maneira de descrever 
os fatos é misteriosa. Ela faz o que diz o nosso provérbio: “Para o bom 
entendedor, meia palavra basta”. Descreve os fatos sugerindo e evocando, 
lembrando e aludindo. Ele nos oferece uma nova chave para ler e entender 
a ação de Deus. Ajuda a ver uma dimensão que a olho nu não se pode ver. 
Parece um raio-X que revela uma dimensão presente nestes fatos que só a 
fé consegue descobrir e enxergar.

E enquanto descreve assim a história, o texto extrai mensagens 
para a nossa vida que existem dentro dos fatos: liberta e comunica força  
(Sb 10,1-2); conserva sem mancha e mantém forte (Sb 10,5); liberta dos 
sofrimentos (Sb 10,9); guia o justo e revela as coisas santas (Sb 10,10); 
multiplica os frutos do trabalho e protege contra a cobiça (Sb 10,10-11). 
Numa palavra, a sabedoria abre a boca dos mudos e solta a língua dos 
pequeninos (Sb 10,21).
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7º Círculo
A Sabedoria em defesa da Boa Nova de 

Deus contra os falsos ídolos
Sabedoria 13,10 até 14,4

Acolhida

Colocar o pessoal à vontade. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela 
acesa e algum símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito 
Santo.

Ver

O texto da Bíblia que vamos ler e meditar denuncia o perigo da ido-
latria – um perigo muito atual. Vamos conversar sobre os ídolos que hoje 
são divulgados pelos meios de comunicação e que são adorados pelo povo.

1 Quais são hoje os grandes ídolos, aclamados e festejados pelo 
povo, que podem desviar a pessoa do caminho de Deus?

2. E eu, onde coloco a minha confiança?

Julgar

Iluminar a nossa realidade com a luz da Palavra de Deus

* Vamos ouvir o texto do livro da Sabedoria, no qual transparece 
como os ídolos daquele tempo ameaçavam desviar o povo do 
caminho de Deus.
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* Leitura lenta e atenta do texto: Sabedoria 13,10 até 14,4.

* Momento de silêncio.

* Descobrir juntos a mensagem do texto para nós hoje:

1. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê?
2. Como o texto descreve a estupidez da idolatria?
3. Esta estupidez existe hoje? Como você a descreveria?

Agir

Assumir juntos um compromisso a partir da leitura e das reflexões 
feitas sobre o texto do livro da Sabedoria que acabamos de fazer.

Responder a Deus em forma de preces para agradecer e pedir forças. 
Terminar com o Pai Nosso e o Salmo 150.

Um canto final.

Chave de leitura para o texto: Sabedoria 13,10 até 14,4

1. Duas chaves gerais do texto:

a. Infeliz aquele que coloca sua esperança nos ídolos que são coisas 
mortas

b. O texto traz um exemplo, cheio de ironia, do absurdo e da estupi-
dez da idolatria

2. Divisão do texto

v. 10: Afirmação inicial: infeliz quem confia em coisas 
mortas e as invoca.

vv. 11-12: O carpinteiro, que fabrica os ídolos, trabalha 
a madeira e reserva o melhor para o seu uso 
pessoal.



39PNV 358

vv. 13-14: Da sobra da madeira, que não serve para mais 
nada, ele faz um ídolo.

vv. 15-16: Com muito cuidado, ele enfeita o ídolo e prepara 
um nicho para ele.

vv. 13,17 até 14,2: As várias intenções pelas quais o carpinteiro 
reza ao ídolo.

vv. 14,3-4: Conclusão final: feliz quem confia na Providên-
cia de Deus Pai.

3. Resumo do texto
Nesta maneira de o autor descrever e denunciar a estupidez da ido-

latria transparece um dos pontos altos da mensagem do livro da Sabedoria. 
Transparece também a criatividade poética do autor. Veja a fina ironia com 
que descreve a fabricação dos ídolos. Ele diz que um carpinteiro trabalha 
a madeira e faz um móvel, útil para as necessidades da sua vida. Usa as 
sobras para preparar a comida. Aí ele diz: “Da sobra de tudo, que não serve 
para mais nada, madeira retorcida e cheia de nós, ele a pega e a esculpe 
nos momentos de lazer. Para se distrair, modela a madeira com capricho, 
e lhe dá o formato de um homem, ou então a forma de algum animal des-
prezível. Depois pinta o ídolo de vermelho e cobre de massa todos os seus 
defeitos. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele, e o coloca na parede, 
prendendo-o com um prego. Toma esses cuidados para que não caia, 
sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo: é apenas uma imagem, 
e precisa de ajuda. Entretanto, logo em seguida lhe dirige orações por 
seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de ficar falando com 
uma coisa sem vida” (Sb 13,13-17).

Em seguida, enumera as várias intenções e necessidades pelas quais 
o carpinteiro dirige suas preces ao ídolo: saúde, vida, ajuda, viagem, negó-
cios, empreendimentos, viagem de barco (Sb 13,17-14,2). E termina: “Mas 
é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abriste um 
caminho, uma rota segura entre as ondas. Isso fizeste para mostrar que tu 
podes salvar de tudo” (Sb 14,3).
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Celebração Final

Leitura Orante
Oração para obter o dom da Sabedoria

Sabedoria 9,1-18

Oração inicial

Um Canto. Preparar o ambiente com a Bíblia, vela acesa e algum 
símbolo da sabedoria do povo. Invocar a luz do Espírito Santo.

Rezar a Oração para obter de Deus o dom da Sabedoria. Cada 
um lê um versículo:

1 Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criaste com a tua palavra!
2 Com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que 

fizeste,
3 para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento 

com retidão de alma.
4 Concede-me a sabedoria, que está entronizada ao teu lado, e não me 

excluas do número de teus filhos.
5 Eu sou teu servo, filho de tua serva, homem fraco e de vida breve, incapaz 

de compreender a justiça e as leis.
6 Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, se lhe faltasse a 

sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria.
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7 Tu me escolheste como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas.
8 Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte, um altar 

na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinhas pre-
parado desde o princípio.

9 Contigo está a sabedoria, que conhece as tuas obras e que estava pre-
sente quando criaste o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos 
e o que é conforme aos teus mandamentos.

10 Manda a sabedoria desde o céu santo e a envia desde o teu trono glo-
rioso, para que ela me acompanhe e participe dos meus trabalhos, e me 
ensine o que é agradável a ti.

11 Porque ela tudo sabe e tudo compreende. Ela me guiará prudentemente 
em minhas ações e me protegerá com a glória dela.

12 Assim, as minhas obras serão agradáveis a ti, eu poderei governar com 
justiça o teu povo, e serei digno do trono de meu pai.

13 Quem pode conhecer a vontade de Deus? Quem pode imaginar o que o 
Senhor deseja?

14 Os pensamentos dos mortais são tímidos e nossos raciocínios são 
falíveis,

15 porque um corpo corruptível torna pesada a alma, e a tenda de terra 
oprime a mente pensativa.

16 Com muito custo, podemos conhecer o que está na terra e com difi-
culdade encontramos o que está ao alcance da mão. Mas quem poderá 
investigar o que está no céu?

17 Quem poderá conhecer o teu projeto, se tu não lhe deres sabedoria, 
enviando do alto o teu espírito santo?

18 Somente assim foram endireitados todos os caminhos de quem vive 
sobre a terra. Somente assim os homens aprenderam aquilo que te 
agrada. Eles foram salvos por meio da sabedoria.
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2. Momento de silêncio

3. Aprofundar a oração na nossa vida

a. Qual a experiência de Deus que transparece neste texto?

b. O apóstolo Paulo diz que “Jesus é a Sabedoria de Deus” (1Cor
1,30). Como esta oração do livro da Sabedoria me fala de Jesus,
Sabedoria de Deus?

c. De tudo que vimos, analisamos e meditamos nestes sete Círculos
Bíblicos sobre a Sabedoria de Deus em defesa da vida, qual o
ponto que vou levar para a minha vida?

4. Conclusão

a. Encerrar tudo com uma frase/resumo e com um compromisso
comum.

b. Expressar o compromisso na solene oração do Pai Nosso.

c. Canto Final.
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