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Tema: “Para que n’Ele nossos povos tenham vida – Livro da Sabedoria”
Lema : “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6) 

FORMAÇÃO PARA CÍRCULOS BÍBLICOS 



Oração (Sl 25,4-10)

Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas.

Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti 

estou esperando todo o dia.

Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são 

desde a eternidade.

Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões; 

mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.

Bom e reto é o Senhor; por isso ensinará o caminho aos pecadores.

Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho.

Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam 

a sua aliança e os seus testemunhos.



LEITURA ORANTE DA PALAVRA DE DEUS

.

1) Leitura: o que o texto diz?

2) Meditação: O que o texto me diz ?

3) Contemplação: O que o texto me leva a 
experimentar?

4) Oração: O que o texto me faz dizer para Deus?

5) Ação: O que o texto me sugere a viver? 

Texto: Sb 3,1 – 4,19



“Reconhecer a presença da Sabedoria de

Deus que conduz a história e protege a

vida do seu povo é o objetivo do Livro da

Sabedoria”.



QUESTÕES INTRODUTÓRIAS

 Renascimento do interesse pela literatura sapiencial;

 O livro da Sabedoria, fruto maduro da reflexão

humana;



QUESTÕES INTRODUTÓRIAS

 O Livro da Sabedoria faz parte dos Livros Sapienciais;

 Poéticos: Jó, Salmos e Cântico dos Cânticos (Cantares);

 Sapienciais: Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico e

Sabedoria.



Autoria, data, local e destinatários

 Escrito em língua grega (30 aC): impossibilitou entrar no

Cânon Judaico (Jâmnia).

 Local: Colônia judaica de Alexandria.

 Título original do livro na Bíblia Grega (LXX): “Sabedoria de

Salomão”.

 Dedicado: ao Rei Salomão (Patrono da sabedoria em

Israel).

(1Rs 3,10-14)



Autoria, data, local e destinatários

 Na tradição latina: o título é “Livro da Sabedoria”.

 Autor: desconhecido (judeu conhecedor do mundo

greco-romano que vivia em Alexandria).

 Livro Pseudoepígrafe ( Sb 9,7–8,12).



Destinatários

- Judeus fiéis (animar e reforçar a fé dos antepassados)

- judeus que aderiram ao helenismo (abandonaram as

tradições e apegaram aos ideais gregos)

- governantes greco-romano (suas funções devem ser exercidas

com justiça)

- Sábios gregos (superioridade da sabedoria de Israel);



Autoria, data, local e destinatários

 A sabedoria: Caminho para a vida dos justos em

Alexandria;



História de Alexandria

 Alexandria foi fundada em 322 aC, por Alexandre o

Grande.

 A cidade possui um grande porto voltado para o

mediterrâneo.

 Grande movimento econômico e Cultural;

 A biblioteca, o museu e o farol eram obras que

impressionavam.



História de Alexandria

 Ano 30 aC: Alexandria tinha 600 mil habitantes.

 150 mil eram da comunidade judaica.

 Os judeus que buscavam uma vida melhor iam para o

Egito (Alexandria).



A comunidade judaica

 Comunidade quase autônoma política-religiosa.

 Essa comunidade traduziu a bíblia do hebraico para o grego

(Septuaginta – LXX).

 Exerciam funções militares, despachantes e coletores de

taxas e outras atividades portuárias.

 Sofriam atentados, agressões físicas por parte da cultura

grega.



História de Alexandria

 Ano 30 aC: os romanos começam a administrar

Alexandria.

 Os judeus perdem seu espaço. Ficam sem dinheiro e

sem serviço.

 Império cobrava um imposto dos habitantes de

Alexandria sem cidadania plena.



História de Alexandria

 Começa-se o aumento do empobrecimento, o

preconceito, o ódio e a perseguição.

 Houve uma forte crise e divisão na comunidade judaica.

 Um grupo aderiu a cultura helenista/ abandonando a fé

de seus antepassados.

 Outro grupo manteve-se fiel a identidade cultural de seu

povo (enfrentou empobrecimento/perseguição).

 Nesse contexto nasceu o Livro da Sabedoria.



A Estrutura do Livro da Sabedoria

1,1 – 6,21: A sabedoria como caminho para a justiça e a 
vida.

6,22 – 9,18: a origem e natureza da sabedoria

10 – 19:  a ação da sabedoria na história.



A lei do mais forte

 A perseguição contra o justo se torna muito intensa,

levando até a sua morte.

"Curta é a nossa vida, e cheia de tristezas; para a morte não há

remédio algum; não há notícia de ninguém que tenha voltado

da região dos mortos. Um belo dia nascemos e, depois disso,

seremos como se jamais tivéssemos sido! É fumaça a

respiração de nossos narizes, e nosso pensamento, uma

centelha que salta do bater de nosso coração!“ (Sb 2,1-2a)



A lei do mais forte

 Essa forma de pensar pode levar a buscar poder,

honra e prazer que caracteriza o helenismo.

“Vinde, pois! Gozemos dos bens presentes, tiremos 
prazer das criaturas com o ardor da nossa 

juventude! Nenhum de nós falte às nossas orgias;  
deixemos em toda a parte sinais da nossa alegria,  

pois esta é a nossa parte e a nossa herança”. 
(Sb 2,6.9)



História de Alexandria

 Aproxima-se da Sabedoria pela .

 No cotidiano, a justiça deve ser desejada e praticada.

prática da justiça



ESTUDO DO TEXTO



“A Justiça é imortal” (Sb 1,1-15)

 Apelo-convite a todos os governantes: “Amem a justiça, vocês

que governam a terra” (1,1).

 Autor se coloca na posição do rei sábio (Salomão) que convida os

governantes a agir da mesma forma: governar com justiça (1Rs

3,4-28).

 Com Salomão, isso funcionou como boa intenção no início do

seu governo.



“A Justiça é imortal” (Sb 1,1-15)

 O convite é grave, pois a justiça e a moralidade de um povo

dependem da justiça e moralidade de seus governantes.

 O exemplo vem dos que detêm o exercício do poder.

 Não se pode esperar que o povo seja justo se os que o governam

não promoverem a justiça.



“A Justiça é imortal” (Sb 1,1-15)

• Em Israel o dever da autoridade política era duplo:

a) Defender o povo diante dos inimigos (1Sm 9,16; 2Sm 22; Sl

110,2);

b) Governar promovendo a justiça e o direito (2Sm 23,1-7; Dt

17,14-20; Sl 72; Pr 16,12; 29,14).

• Contrato: povo paga imposto, em troca, o rei o protegia através

do exercício da justiça.



“A Justiça é imortal” (Sb 1,1-15)

• Sequência do Livro da Sabedoria:

• Deus cria o homem para a vida imortal (vida em plenitude).

• O homem chega a ela abrindo-se a Deus.

• Então Deus comunica seu espírito vivo, que é a sabedoria.

• A sabedoria não é cultura ou erudição, mas é senso de justiça

(discernimento de viver segundo a justiça e praticá-la).

• Tal vivência e prática da justiça levam à experiência plena da vida

(imortalidade).

DEUS ESPÍRITO SABEDORIA JUSTIÇA

VIDA IMORTALIDADE



“A Justiça é imortal” (Sb 1,1-15)

• O Deus bíblico é comprometido com a vida.

• Seu projeto de vida é para todos.

• Se muitos não têm vida isso não se deve a Deus e a seu projeto

(injustos e seus projetos).



Os justos e os injustos (Sb 1,1-16 – 5,23)

• O livro da Sabedoria considera apenas duas categorias de

pessoas: os justos e os injustos.

• Tudo depende da fidelidade a Deus (testemunhada pela vivência

e prática da justiça).

•O justo (aquele que se abre a busca de Deus).

•O injusto (aquele que se fecha a Deus/não confia Nele).

- Se fecha em seu próprio espírito (insensato);

- Pratica a injustiça;

- Leva a morte: vida sem sentido/ morte definitiva.



Os justos e os injustos (Sb 1,1-16 – 5,23)

• O livro da Sabedoria considera apenas duas categorias de

pessoas: os justos e os injustos.

• Tudo depende da fidelidade a Deus (testemunhada pela vivência

e prática da justiça).

• Os injustos se enganam completamente porque não conhecem

o Deus da vida e o seu projeto de vida.

“Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si 
mesmos. Eles pensam que a morte é amiga e a desejam 

ardentemente chegando a fazer aliança com ela. São 
realmente dignos de pertencer à morte (1,16).



A filosofia dos injustos

1) A vida é breve e efêmera (2,1-5existe algo depois ): a vida é

curta, triste e ninguém sabe que dela. Depois de tudo vem o

esquecimento.

2) Gozar a vida (2,6-9): como a vida é breve, a solução é aproveitar a

efemeridade o máximo possível: alergia, comida, vinho, festa, orgia,

perfumes (vida edificada em prazeres fúteis).

3)Eliminar os que trabalham: ódio para com os justos porque

incomodam e se opõem ao modo com que os injustos

compreendem a vida.



O retrato dos injustos (Sb 2,1-20)

• Os injustos compõem um grupo social dominante, capaz de

explorar e oprimir todo o povo impotente.

• Controlam o exercício da justiça e do direito, que seria o único

recurso dos indefesos.

• A simples presença do justo já é uma denúncia/acusação e

condenação desse sistema de poucos à custa da miséria de muitos.

“Oprimamos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva nem 

respeitemos os cabelos brancos do ancião! Seja a nossa força a norma 

da justiça porque o que é fraco para nada serve” (2,10-11).



O retrato dos justos  (Sb 3,1 – 4,19)

• A alma (=vida) dos justos está com Deus justo e dele depende.

• Como a “justiça é imortal”, também os justos serão

imortalizados, eternizados na vida do próprio Deus.

• A provação e resistência dos justos é aceita por Deus , que os

acolhe na vida imortal.

“Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor 
reinará para sempre sobre eles. Os que nele confiam 

compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis viverão junto 
dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para 

os seus escolhidos” (3,8-9)



O retrato dos justos  (Sb 3,1 – 4,19)

• Futuro dos justos: Os justos participam com Deus do governo do

mundo e do julgamento de todos.

• Não em nome de um poder, mas graças à força da justiça de Deus

que eles vivem e praticam.

• Através dos justos, já na história, Deus vai realizando o julgamento

e construindo o seu reinado (não é escatológico apenas).

“Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor 
reinará para sempre sobre eles. Os que nele confiam 

compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis viverão junto 
dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para 

os seus escolhidos” (3,8-9). 



O retrato dos justos  (Sb 3,1 – 4,19)

• A morte prematura do justo tem como causa: a opressão, a

perseguição, a tortura e a morte, infligidas pelos injustos (2,10-

20).

• A morte prematura não é algo desejado por Deus, e sim algo

provocado pelos próprios injustos, que procuram a todo custo

abafar e impedir a luta por justiça.

“O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os 
pecadores, Deus o transferiu. Foi arrebatado, para que a malícia 

não lhe  pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o 
seduzisse” (4,10-11).



O retrato dos justos  (Sb 3,1 – 4,19)

• A morte de Jesus, o justo, torna-se julgamento

condenatório de todos aqueles que o assassinaram e

de todos os que compactuam com o sistema injusto

que assassina o inocente (At 2,22-41).

“Quando morre, o justo condena os injustos que continuam a 
viver, e a juventude que chegou rapidamente à perfeição condena 

a longa velhice do injusto” (4,16).



O retrato dos justos  (Sb 3,1 – 4,19)

• A morte prematura de qualquer justo é condenação dos

injustos que a provocaram.

• Os injustos criam sistemas onde o povo inteiro é crucificado.



O julgamento (Sb 4,20 – 5,23)

• Ficar de pé é a posição do acusado que, no tribunal, foi

declarado inocente (pós-morte).

• No julgamento de Deus, o justo é declarado inocente e, por

conseguinte, aparece o verdadeiro culpado.

“O justo ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e 
desprezaram seus sofrimentos” (5,1).



O julgamento (Sb 4,20 – 5,23)

• O destino dos justos é a vida imortal (para sempre).

• A justiça é imortal e imortaliza todo aquele que a pratica.

• O julgamento é implacável, por isso Deus é visto como um

combatente que luta contra a injustiça (couraça, capacete,

escudo, espada, flecha, funda e pedra).

“Os justos vivem para sempre, recebem do Senhor a recompensa, 
e o Altíssimo cuida deles. Por isso, receberão das mãos do Senhor 

a gloriosa cora real e o diadema do esplendor, porque ele os 
protegerá com a mão direita e os cobrirá  com seu braço, como 

escudo” (5,15-16).



A natureza da sabedoria  (Sb 36,1– 9,18)

• O poder e o domínio são próprios de Deus e não da humanidade.

• Os homens, quando muito, podem exercer esse poder e domínio

apenas como função realizada em nome de Deus.

• Isso não significa que tudo o que um governante humano faz seja

certo ou aprovado por Deus.

• A função da autoridade é promover a justiça: julgar com retidão,

observar a Lei e proceder conforme a vontade de Deus.

“O poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo” 
(6,3).



Como aprender a sabedoria (Sb 6,12-21)

• A busca da sabedoria é a busca de aprender e amar a justiça,

que garantem a imortalidade (participação na vida de Deus)..

pesquisando as leis .

“O princípio da sabedoria é o desejo autêntico de instrução, e a 
preocupação pela instrução é o amor. O amor é a observância das 
leis da sabedoria. Por sua vez, a observância das leis é garantia  de 
imortalidade. E a imortalidade faz com que a pessoa fique perto 

de Deus. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao Reino” 
(6,17-20).



O mistério da sabedoria (Sb 7,22 – 8,1)

• A sabedoria (=justiça) se origina da vida do próprio Deus.

• É Deus se expandindo e penetrando todas as coisas, renovando

continuamente a vida (humana).

“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 o reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade 

de Deus e imagem da sua vontade” (7,25-26).



A oração da autoridade (Sb 8,17 – 9,18)

• Deus é a fonte da sabedoria, através da qual o homem pode

“governar o mundo com santidade e justiça” (9,2).

• A sabedoria é o Dom de Deus que propicia ao homem o

discernimento do projeto de Deus (liberdade para todos).

• Somente o exercício da justiça poderá possibilitar a cesso à

liberdade e à vida.

“Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras e que estava 
presente quando criaste o mundo. Ela sabe o que é agradável aos 

teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos” (9,9).



A sabedoria conduz a história (Sb 10,1 – 19,21)

• A sabedoria-justiça, isto é, o próprio Deus, já estava presente

nas raízes da humanidade e do povo de Israel, a fim de

construir o projeto de Deus na história.

“Foi ela quem protegeu o primeiro homem, pai do mundo,
quando ele estava só, e o salvou do seu próprio pecado; e deu-lhe 

poder para dominar sobre todas as coisas. Mas quando, na sua 
ira, um homem injusto se afastou dela,

pereceu pelo seu furor fratricida” (10,1-3). 



A sabedoria e libertação (Sb 10,15–11,14)

• Esse trecho (10,15-21) recorda Ex 1 – 15, onde Moisés se torna

no êxodo o instrumento da sabedoria que conduz o povo (11,1).

• A pior condenação é ver que aquilo que nos castiga serve para

os outros como benefício (11,12-13).

“Aquilo que tinha servido como castigo para seus inimigos, torna-
se para eles benefício na necessidade” (11,5) 



Uma sociedade voltada para a vida (Sb 12,3-18)

“Porque Tu és justo, governas tudo com justiça, e julgas impróprio do

teu poder condenar a quem não merece castigo. Pois o teu poder é o

princípio da justiça e o teu domínio sobre tudo te torna indulgente

para com todos. Demonstras a tua força a quem não crê no teu poder

e confundes a ousadia de quem a reconhece. Mas Tu, que dominas a

tua força, julgas com bondade e nos governas com grande in-

dulgência, pois podes usar o teu poder quando quiseres” (12,15-18).

• Com o Deus é amigo da vida o povo aprende a construir um projeto de

sociedade voltada para a vida.

• O Êxodo e a conquista da terra trouxeram a compreensão de que o projeto

de Deus está sempre voltado para a vida.



Uma sociedade voltada para a vida (Sb 12,3-18)

“Porque Tu és justo, governas tudo com justiça, e julgas impróprio do

teu poder condenar a quem não merece castigo. Pois o teu poder é o

princípio da justiça e o teu domínio sobre tudo te torna indulgente

para com todos. Demonstras a tua força a quem não crê no teu poder

e confundes a ousadia de quem a reconhece. Mas Tu, que dominas a

tua força, julgas com bondade e nos governas com grande in-

dulgência, pois podes usar o teu poder quando quiseres” (12,15-18).

• Com o Deus é amigo da vida o povo aprende a construir um projeto de

sociedade voltada para a vida.

• O Êxodo e a conquista da terra trouxeram a compreensão de que o projeto

de Deus está sempre voltado para a vida.



A natureza serve a Deus e se alia ao justo (Sb 16, 1-29)

• A natureza só beneficia os aliados do Deus vivo, os justos.

• Deus age através da natureza, favorecendo os justos e

castigando injustos.

• A natureza serve à justiça de Deus, e poupa apenas aqueles que

vivem a justiça e a procuram.

“A criação  obedece a ti, seu Criador: ela se inflama para punir os 
injustos, e se abranda para beneficiar os que em ti confiam”” 

(16,24) 



Libertação e julgamento (Sb 18,5 – 19,5)

• A praga: morte dos primogênitos (18,5; Ex 1,16; 11,4-6).

• Enquanto os injustos eram arruinados, os justos eram salvos

(18,7) através da Páscoa, sacramento da libertação.

• Não basta ser de Israel para automaticamente ser justo.

• É necessário estar disposto a seguir o caminho da justiça,

realizando o projeto de Deus.

“Àqueles que tinham decidido matar os filhos dos santos, um dos 
quais foi exposto e salvo, para os castigar, Tu lhes tiraste uma 

multidão de filhos e os aniquilaste todos juntos na água 
impetuosa” (18,5). 



A natureza participa da libertação (Sb 19,1-21)

• O livro termina com duas reflexões:

• A) Porque os egípcios foram castigados assim?(19,13-17). Porque

traíram a hospitalidade.

• B) Frisa a participação ativa da natureza no processo de

libertação (19,18-21). Existe uma sintonia profunda entre Deus,

a natureza e todos os que buscam e praticam a justiça.

“É que toda a criação, obediente às tuas ordens, tomava novas
formas em sua própria natureza para guardar os teus filhos de
todo o mal” (19,6).



A natureza participa da libertação (Sb 19,1-21)

• Quando entramos em sintonia com o projeto de Deus, tudo o

mais também sintoniza e colabora.

• A falta de sintonia da humanidade com a natureza, produz os

mais diversos desastres ecológicos, faz-nos pensar que a

humanidade (os chefes das nações) estão profundamente des-

sintonizados com Deus.

“É que toda a criação, obediente às tuas ordens, tomava novas
formas em sua própria natureza para guardar os teus filhos de
todo o mal” (19,6).



A natureza participa da libertação (Sb 19,1-21)

• Para construir o novo é necessário desconstruir o que deve ser

desconstruído.

• Olhando para trás, e penetrando profundamente o sentido da

vida e dos acontecimentos, o autor também descobriu a

originalidade da sabedoria do seu povo: o senso da justiça.

• Enriquecido pela própria história, o povo de Deus chegou ao

senso da justiça, pronto culminante da sabedoria.

“Sim, ó Senhor! De todos os modos engrandeceste e tornaste
glorioso o teu povo. Nunca em nenhum lugar, deixaste de olhar
por ele e o socorrer”. (19,22).



A natureza participa da libertação (Sb 19,1-21)

• O Antigo Testamento encerra-se, com uma longa meditação

sobre a justiça.

• No NT o evangelho de Mateus reponde ao livro da Sabedoria

com seu longo ensinamento sobre o caminho da justiça.

• Nele as primeiras palavras de Jesus soam como programa e

como convite empenhativo: “devemos cumprir toda a justiça”

(Mt 3,15).

“Sim, ó Senhor! De todos os modos engrandeceste e tornaste
glorioso o teu povo. Nunca em nenhum lugar, deixaste de olhar
por ele e o socorrer”. (19,22).





FIM

Muito obrigado pela atenção !!!


