Estudo para Células – 11/02/2015
Tema: O Andar dos Sábios (Efésios 5:15-21)
Introdução: Deus deseja que não andemos (viver) como néscios, isto é, insensato como diz outras
traduções, que não é apenas alguém sem conhecimento, mas alguém que se torna incoerente e
irresponsável quanto ao conhecimento, um tolo; mas como sábios, que não é alguém cheio de
conhecimento, mas alguém que aplica na prática este conhecimento, é alguém que tem
discernimento entre o certo e o errado, e se aplica a fazer o certo, neste texto temos seis
características que identificam o andar dos sábios.
1. Um aproveitador das oportunidades (vs.16) – que tem discernimento do tempo em que vive,
um bom mordomo do tempo, é alguém oportunista no bom sentido, é alguém que sabe
administrar as chances, as possibilidades, as circunstancias
2. Tem uma atitude intensa pela vontade de Deus (vs.17) – ele usa sua mente para
compreender, tem um senso critico, ele quer ser guiado pela vontade de Deus, é alguém que
sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
3. Busca com intensidade uma vida cheia do Espírito Santo (vs.18) – assim como as pessoas se
aplicam para a bebida, deve haver de maneira semelhante um esforço para viver a plenitude
do Espírito de Deus.
4. Uma vida de adoração profunda (vs.19) – uma vida que se preocupa em viver para glorificar
a Deus, é um estilo de vida, e não um estilo de musica, ou um estilo de adoração, uma
adoração que tem conteúdo, é uma vida que tem conteúdo de Deus na vida.
5. Alguém cheio da graça (vs.20) – o sábio vive sobre os hofotes da graça de Deus, por isso pode
dar graça por tudo, pois a vida dele é cheia da graça de Deus (Rm 8.28).
6. Vive sob autoridade (vs.21) – alguém que já aprendeu a lhe dar com autoridade, ele sabe
que submissão é benção de proteção e cuidado, e faz isso por temor ao Senhor.
Conclusão: Deus quer que vivamos uma vida sábia, pois os passos dos sábios são conhecidos.
Sabedoria não está no quanto conhecemos da palavra de Deus, mas o quanto vivemos as orientações
dela.

