
Passagens bíblicas sobre a sabedoria para crianças 



A sabedoria não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria 
com o ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro 
ou o vidro; não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala; a sabedoria é 
mais valiosa do que as pérolas.

Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Somente Deus conhece o caminho para a 
sabedoria; ele sabe onde encontrá-la. É isto que ele diz a toda a humanidade: ‘O temor do Senhor é a 
verdadeira sabedoria.' (Jó 28:15-18, 20,23,28)



A Sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente 

à porta da cidade:  “Venham e ouçam minhas advertências; abrirei meu coração para vocês e os tornarei 

sábios. Quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada."

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; o conhecimento do Santo resulta em discernimento. Se você 

se tornar sábio, o benefício será seu.(Provérbios 1:20-21,23,33; Provérbios 9:10,12)



“Quem ouve esses meus 
ensinamentos e vive de 
acordo com eles é como 
um homem sábio que 
construiu a sua casa na 
rocha. Caiu a chuva, 
vieram as enchentes, e 
o vento soprou com 
força contra aquela 
casa. Porém ela não caiu 
porque havia sido 
construída na rocha.

Quem ouve esses meus 
ensinamentos e não 
vive de acordo com eles 
é como um homem sem 
juízo que construiu a 
sua casa na areia. Caiu a 
chuva, vieram as 
enchentes, e o vento 
soprou com força contra 
aquela casa. Ela caiu e 
ficou totalmente 
destruída.” - Jesus
(Mateus 7:24-27)



Mas, se alguém tem 
falta de sabedoria, 
peça a Deus, e ele a 
dará porque é 
generoso e dá com 
bondade a todos. Pois 
o Senhor concede 
sabedoria; de sua boca 
vêm conhecimento e 
entendimento.

Então você entenderá 
o que é certo, justo e 
imparcial e saberá o 
bom caminho a seguir. 
Pois a sabedoria 
entrará em seu 
coração,
e o conhecimento o 
encherá de alegria. As 
escolhas sábias o 
guardarão, e o 
entendimento o 
protegerá. (Tiago 1:5, 
Provérbios 2:6,9-11)
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