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LIVRO DA SABEDORIA: ROTEIROS PARA ENCONTROS

“A SABEDORIA É UM ESPÍRITO
AMIGO DO SER HUMANO” (Sb 1,6):

caminho para a justiça e a vida
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ANO XXXXI — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2018 — Nº 1VENDA PROIBIDA

ENTENDENDO O LIVRO
DA SABEDORIA

Ao ler as páginas do livro da Sabedoria, ouvimos a sú-
plica dos justos pela Sabedoria de Deus que sempre agiu 
na história, apontando o caminho para a justiça e condição 
de vida e liberdade: “A Sabedoria é um espírito amigo dos 
seres humanos e não deixa impune quem blasfema com 
os lábios” (Sb 1,6); “A vida dos justos está nas mãos de Deus 
e nenhum tormento irá atingi-la” (Sb 3,1); “A Sabedoria se 
mostra facilmente a quem lhe tem amor, e se deixa encon-
trar por aquele que a procura” (Sb 6,12); “Tu amas tudo o 
que existe, e não detestas nada do que fizeste. Mas tudo 
poupa, pois tudo é teu, Senhor, amigo da vida” (Sb 11,24.26).

 O livro é um escrito do final do século I a.C. destinado 
à comunidade judaica de Alexandria, no Egito, que sofre 

com a injustiça, a pobreza, o desprezo e a hostilidade social. 
O autor faz um resgate da tradição judaica para animar os 
judeus fiéis à fé de seus antepassados e, ao mesmo tempo, 
contém um apelo àqueles que governam a terra, para que 
“amem a justiça” (Sb 1,1) e procurem a Sabedoria, o espírito 
do Deus da vida. 

Quem é o autor do livro da Sabedoria? O título original 
desse livro na Bíblia grega é “Sabedoria de Salomão”. Con-
forme a tradição judaica, o rei Salomão era considerado o 
patrono da sabedoria em Israel (1Rs 3,5-15), por isso essa 
obra foi dedicada a ele. Mas na antiga tradução latina, o 
título é apenas “Livro da Sabedoria”, designação que, em 
geral, aparece nas Bíblias católicas. 

O autor do livro da Sabedoria permanece desconhecido, 
provavelmente era um judeu, conhecedor do mundo hele-
nista (greco-romano), vivendo em Alexandria. Essa obra foi 
destinada a vários grupos: aos judeus fiéis, com a intenção 
de animar e reforçar a fé de seus antepassados; aos judeus 
que abandonaram suas tradições e aderiram aos ideais da 
sociedade helenista; aos governantes gregos e romanos, 
lembrando que suas funções deveriam ser exercidas com 
justiça (Sb 1,1-15; 6,1-11); e aos sábios gregos, para que re-
conhecessem a superioridade da sabedoria de Israel como 
caminho para a justiça e a vida (Sb 7,15-22). 

O tema da justiça está presente em todo o livro da 
Sabedoria. Desde o primeiro versículo, lemos: “Amem a 
justiça, vocês que julgam a terra” (Sb 1,1), pois “a justiça é 
imortal” (Sb 1,15). Os textos relacionados à justiça mostram, 
nas entrelinhas, o sofrimento dos justos e o julgamento 
dos ímpios. Os justos são mencionados cerca de 27 vezes: 
sofrem, resistem e gritam por justiça. O julgamento de 
Deus contra os ímpios (14 vezes), também chamados de 
injustos (6 vezes), será rigoroso: “Vamos oprimir o pobre 
e o justo [...] Vamos submeter o justo a insultos e torturas, 
para sabermos de sua serenidade e avaliarmos sua resis-
tência” (Sb 2,10.19); “Então o justo estará de pé, cheio de 
coragem, diante daqueles (ímpios) que o oprimiram e lhe 
desprezaram os esforços” (Sb 5,1). 

Os judeus da diáspora alexandrina são discriminados e 
oprimidos por parte dos governantes gregos ou romanos 
e seus colaboradores. É uma realidade de grande instabi-
lidade e incertezas em relação ao futuro da comunidade 
judaica na grande cidade.
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Conhecendo a cidade de Alexandria    
e a comunidade judaica

Alexandria foi a capital do Egito durante mil anos. Era 
uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Fun-
dada em 322 a.C. por Alexandre, o Grande, desde o século 
III a cidade tinha um porto artificial voltado para o Medi-
terrâneo, possibilitando um intenso movimento comercial 
e cultural. A biblioteca, o museu e o farol – considerado 
uma das sete maravilhas da época – eram os maiores do 
mundo antigo. Alexandria, ao lado de Roma e Antioquia, 
era uma das três principais cidades poderosas e prósperas 
no mundo greco-romano. 

No tempo do livro da Sabedoria, por volta do ano 30 
a.C., a cidade de Alexandria contava com cerca de 600 mil 
habitantes, entre os quais destaca-se a comunidade judaica, 
com cerca de 150 mil judeus, chegando a ocupar dois dos 
cinco quarteirões da cidade. Desde os tempos antigos, o 
Egito foi um dos lugares preferidos para os judeus fugidos 
da fome ou guerras irem buscar uma vida melhor.

Em torno do ano 550 a.C., instalou-se uma colônia de 
mercenários judeus em Elefantina, uma ilha do rio Nilo 
cerca de 900 quilômetros ao sul da atual capital do Egito, 
Cairo. No período grego (323-50 a.C.), os colonos judeus 
militares, com o apoio dos Ptolomeus, estabeleceram-se 
em vários pontos do Egito, tornando-se, fora da palestina, 
a mais forte concentração de judeus no mundo antigo. Sob 
o governo do Segundo Ptolomeu, Filadelfo (285-246 a.C.), 
os judeus adquiriram quase todos os direitos da cidadania. 

Em Alexandria, os judeus se organizaram como politeu-
ma, isto é, uma comunidade quase autônoma, com suas 
próprias estruturas econômicas, políticas e religiosas. Foram 
eles que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para 
o grego, a Bíblia comumente conhecida como a Tradução 
dos “Setenta” ou “Septuaginta”. Na vida cotidiana, os judeus 
alexandrinos desempenhavam um papel muito ativo, 
principalmente por atuarem na manutenção da ordem, 
por meio do exercício militar, além de serem despachantes 
e coletores de taxas nas atividades portuárias. Apesar de 
enfrentar algumas dificuldades – preconceitos, ódio e até 
perseguições por parte da população grega –, os judeus 
viviam com certo privilégio e tranquilidade. 

Porém, a partir do ano 30 a.C., a situação dos judeus se 
agrava radicalmente. Alexandria passa a ser administrada 
pelo Império Romano, que emprega o exército romano na 
manutenção da ordem e dá mais espaço para os habitantes 
gregos nas atividades portuárias e nas diversas funções 
públicas. Os judeus, então, perdem seus espaços, ficam 
sem emprego e sem direitos. O Império passa a cobrar 
um imposto pessoal dos habitantes sem cidadania plena, 
tornando mais difícil a vida dos judeus, especialmente dos 
pobres. 

O aumento de empobrecimento, preconceito, ódio e 
perseguição desencadeia uma forte crise e divisão na co-
munidade judaica: um grupo adere à cultura helenista para 
se integrar na sociedade, abandonando a fé de seus ante-
passados; outro permanece fiel à identidade cultural do seu 
povo e, por isso, enfrenta muito sofrimento e perseguição. 

É nesse contexto de pobreza, fome, desprezo, opressão 
e hostilidade social que surge o livro da Sabedoria. O obje-
tivo é animar a comunidade judaica perseguida e renovar 
a fé das pessoas que renegaram, ou estavam em vias de 
abandonar, sua tradição. 

Conhecendo o livro da Sabedoria
A cultura e a sociedade helenista, baseadas na idolatria, 

são apresentadas como geradoras de injustiças. Para o au-

tor, a alternativa é uma sociedade que reconheça e procure 
o Deus vivo e sua Sabedoria, que necessariamente levará à 
justiça e à vida para todas as pessoas.

A verdadeira sabedoria é acreditar no Deus de Israel e ser 
fiel à sua Lei. Ela não é adquirida por mérito humano, mas é 
um dom de Deus e conduz à justiça e à verdadeira vida. O 
autor reforça o papel da Sabedoria divina como condutora 
e protetora do povo de Deus na história.

Dentre as diversas propostas para estruturar o livro da 
Sabedoria, escolhemos o modelo que divide o texto em três 
partes: a) 1,1-6,21: amar a justiça e rejeitar as estruturas de 
morte; b) 6,22-9,18: origem, natureza e meios para adquirir 
a sabedoria; c) 10,1-19,22: ação da Sabedoria na história. 

O livro é um convite para reconhecer a presença da Sabe-
doria de Deus que conduz e protege a nossa vida. É possível 
esquematizar o livro da Sabedoria da seguinte forma: 

1,1-6,21: a justiça e a sabedoria
1,1-15: exortação à justiça.
1,16-2,24: discurso dos ímpios sobre a vida presente.
3,1-4,19: desígnios de Deus.
4,20-5,23: discurso dos ímpios no Juízo.
6,1-21: exortação aos governantes sobre a sabedoria.

6,22-9,18: a origem e natureza da sabedoria
6,22-25: introdução.
7-8: discurso de Salomão.
9: oração de Salomão.

10-19: a ação da sabedoria na história
10,1-21: a sabedoria protege os patriarcas.
11-19: a sabedoria dirige a história no Êxodo.

  
O livro da Sabedoria quer reavivar a fé da comunidade 

judaica em um momento de crise. Nele encontramos um 
forte apelo para que as pessoas, em especial os governan-
tes, amem a justiça e busquem a Sabedoria, entendida 
como fidelidade a Deus e à Lei. É a Sabedoria que age na 
história da humanidade, desde as origens até o momento 
presente, e agirá em todos os tempos e lugares.

Lembretes para as reuniões

Eis aqui algumas sugestões práticas para a realização 
dos encontros:

➢ Preparar bem o local do encontro; é importante que 
aconteça nas casas, pois será uma forma de reviver o 
espírito missionário das primeiras comunidades.

➢	Verificar a necessidade de providenciar, anteriormente, 
algum material para o encontro.

➢	A coordenadora, ou o coordenador, em todos os encon-
tros, deve fazer uma acolhida carinhosa, dando especial 
atenção às pessoas que participam pela primeira vez.

➢	Se o encontro for numa casa, agradecer à família que 
acolhe o grupo. 

➢	Motivar as pessoas a trazer sempre a Bíblia.
➢	Não é necessário responder todas as perguntas que são 

apresentadas no roteiro. 
➢	Ver o DVD Entendendo o livro da Sabedoria, produzido 

pelo Centro Bíblico Verbo e Verbo Filmes.
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PRIMEIRO ENCONTRO

CHAMADAS/OS PARA VIVER
A JUSTIÇA!
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TEMA: Chamadas/os para viver a justiça!
PERSONAGENS: Narrador, comunidade, justos e 
ímpios.
TEXTO: Sb 1,1-15.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça, sabedoria, Espírito Santo, 
injustiça, murmuração.
PERSPECTIVA: Reconhecer que a Sabedoria e o Espírito 
de Deus habitam a pessoa que vive a justiça.

O Espírito do Senhor enche o universo. Ele, que sustenta 
tudo o que existe, tem conhecimento de tudo o que se diz. 
Por isso, ninguém que diga coisas injustas escapará, e a 
justiça reprovadora não o poupará (Sb 1,7-8).

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela, recortes de revistas 

e jornais que retratem as diversas realidades da atuali-
dade.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida
Dirigente: Em comunhão com a Igreja do Brasil, 

que propõe, para o mês da Bíblia, o estudo do livro da 
Sabedoria, vamos estudar, refletir e rezar esta Palavra. 
Peçamos ao Espírito de Deus que conduza a nossa vida 
no caminho da justiça, acolhendo a Sabedoria de Deus 
em nossa vida. Cantemos: 

Quando o Espírito de Deus soprou. O mundo inteiro se 
iluminou. A esperança na terra brotou e um povo novo 
deu-se as mãos e caminhou!

Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. 
Justiça e paz hão de reinar. E viva o amor!

Dirigente: Como irmãs e irmãos, vamos nos acolher 
mutuamente. Nesta caminhada, queremos crescer como 
pessoas que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. 
Tempo para conversar.

Dirigente: A presença do Espírito de Deus conduz a 
nossa vida com justiça e sabedoria.

Todas/os: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dirigente: Em voz alta, vamos ler o tema do encontro 
de hoje: Chamadas/os para viver a justiça!

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: No dia a dia, ouvimos ou mesmo 

repetimos muitos ditos sapienciais que nascem no chão 
de nossa vida. São sentenças breves, com ensinamentos 
práticos que reforçam o nosso modo de vida, exortam-
-nos à prudência, paciência ou perseverança. Por exem-
plo: “De grão em grão, a galinha enche o papo”; “Mãos 
que atiram flores também jogam pedras”; “Quem com 
ferro fere com ferro será ferido”; “Passarinho que come 
pedra sabe os rins que tem”; “Água mole em pedra dura  
tanto bate até que fura”. 

Dirigente: No Antigo Testamento encontramos mui-
tos ditos sapienciais (provérbios etc.), que nos transmi-
tem importantes lições de vida. Vamos lembrar de alguns 
ditos populares que nossas mães e pais costumavam 
repetir. Tempo para a partilha.

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: Por volta do ano 30 a.C., o Egito 

passa a ser administrado pelos romanos. Em Alexandria, 
havia uma importante comunidade judaica, cerca de 150 
mil judeus em uma metrópole de 600 mil habitantes. 
Com a chegada da administração romana, a comunida-
de perde seus privilégios, aumentam os impostos e a 
perseguição. Muitos judeus abandonam a comunidade 
judaica, sua cultura e religião, assumindo o modo de vida 
imposto pelos dominadores, para sobreviver. O autor do 
livro da Sabedoria faz um apelo aos governantes segun-
do a tradição sapiencial do seu povo, para que amem e 
vivam a justiça (Sb 1,1). Ele reforça que os governantes 
devem garantir vida digna para os pobres, os fracos e os 
indigentes. A pessoa que vive a justiça é conduzida pelo 
Espírito de Deus e sua Sabedoria.   

5. Leitura do texto
Dirigente: A presença do Espírito de Deus anima a 

nossa vida, ajuda-nos a discernir e a profetizar. Peçamos 
que o Espírito de Deus aumente a nossa esperança de 
que o projeto do Deus da vida se realize. Cantemos:
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Povo que luta, cansado da mentira, cansado de sofrer, 
cansado de esperar, procura redenção. Povo que luta, 
cansado de esperar, proclama a redenção. Porque ele é 
luz, verdade, justiça, bem, perdão, paz, esperança, 
amor e redenção. 

Leitora ou leitor 3: Ler Sb 1,1-15.

Dirigente: Para conversar

a) O que nos afasta de Deus? 
b) Quais as imagens de Deus que aparecem no texto? 
c) Qual o papel que o Espírito Santo exerce na vida de 

uma pessoa justa?
d) O que significa amar a justiça? 

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: O Espírito de Deus está presente, 
com a sua força criadora, nas pessoas que vivem a prática 
da justiça. Em nossa vida cristã, somos chamadas/os a 
promover e a defender a vida ameaçada. Essa atitude 
nos aproxima de Deus, que “não fez a morte, nem se 
alegra com a destruição dos seres vivos. Ele tudo criou 
para que exista. O mundo dos mortos não reina sobre a 
terra. Porque a justiça é imortal” (Sb 1,13-15).

a) Onde percebemos a ação do Espírito Santo em nossa 
comunidade e na sociedade em vista da promoção 
da vida?

b) De que forma incentivamos a permanência e a par-
ticipação de outras pessoas em nossa comunidade?

c) Em nossas comunidades, como vivenciamos a prática 
da justiça e da misericórdia?

7. Celebrando a vida

Dirigente: Neste momento, vamos olhar para os 
recortes que temos à nossa frente e pedir ao Espírito de 
Deus que nos ajude a viver a prática da justiça diante 
das realidades de tanta injustiça em que vivemos. Tempo 
para a prece espontânea. 

Dirigente: Rezemos a oração da fraternidade, pe-
dindo ao Pai que nos ensine a viver a solidariedade em 
nossa vida cotidiana.

Todas/os: Pai-nosso. 

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler Sb 1,16-2,20 
e quem puder leia as orientações em preparação ao 
segundo encontro. Se alguém tiver dificuldade em ler, 
pedir ajuda a uma pessoa próxima. 

- Distribuir as tarefas, combinar a data e o local da 
próxima reunião.

- Cada pessoa, se puder, traga uma flor para a próxima 
reunião.

9. Gesto concreto

Estar atenta/o para perceber as realidades de injustiça 
em sua família, em sua comunidade ou no seu local de 
trabalho e ver como é possível assumir um posiciona-
mento justo e solidário. 

10. Bênção final

Dirigente: “O Espírito do Senhor enche o universo. 
Ele, que sustenta tudo o que existe, tem conhecimento 
de tudo o que se diz” (Sb 1,7). Que esse mesmo Espírito 
esteja presente em nossos atos cotidianos, para que 
possamos conduzir a nossa vida segundo a justiça e 
a sabedoria. Que o Deus da vida, do amor e da justiça 
derrame sobre nós as suas bênçãos. 

Todas/os: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 30-
46 do livro “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano” 
(Sb 1,6): caminho para a justiça e a vida. Entendendo o livro 
da Sabedoria, Paulus, 2018. O material deste encontro e 
também o livro indicado foram preparados pela equipe do 
Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que 
está a serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura 
exegética, comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O 
Centro Bíblico oferece cursos regulares de formação bíblica 
em diferentes modalidades e presta assessoria a dioceses, 
paróquias, comunidades, colégios e congregações religiosas. 
Maiores informações pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: conta-
to@cbiblicoverbo.com.br; nossa página: www.cbiblicoverbo.
com.br; Facebook: Centro Bíblico Verbo.


