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O CAMINHO DOS FILHOS DE DEUS É INTELIGENTE
I – INTRODUÇÃO
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como
sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias são maus.” Efésios 5:15,16
A maneira de andar dos filhos de Deus é inteligente e sábia. Pois, é o Senhor
que nos dá sabedoria para vivermos nesse mundo.
A palavra néscio significa burro, ignorante. Portanto, é uma maneira de
caminhar sem inteligência e sabedoria. Quem anda com falta de inteligência, está
sujeito a fazer muita coisa erra, a dar muitos passos em direção de muitas trapalhadas
e até caminhos de morte.
“E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do
mal é a inteligência.” Jó 28:28
Se você quiser saber se uma pessoa é inteligente, basta examinar e ver se ela
se afasta do mal.
II – O CAMINHAR DO NÉSCIO
“O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquela que o deu à
luz.” Provérbios 17:25
Insensato = que perdeu a razão, insano, louco, burro, ignorante.
Existem filhos assim, que dão grande tristezas para seus pais, pois procedem
loucamente, sem entendimento de nada, fazem loucuras, dando prejuízos, destruindo
tudo pela frente, sendo inconseqüentes em suas ações.
E os pais é que sofrem com isso, pois o filho insensato faz burrices e acha que
tudo está bem. Ai seus pais tem que sair atrás corrigindo seus erros. É uma vergonha
para a família.

“E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como
andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente.
Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância
que há neles, pela dureza do seu coração;
Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução,
para com avidez cometerem toda a impureza.” Efésios 4: 17-19.

O Senhor nos aconselha a não andarmos na falta de entendimento
como os incrédulos andam. Ou seja, eles não tem inteligência em seu caminho,
por isso fazem tudo errado. A inteliência faz a pessoa andar nos caminhos da
vida.
IV – ANDAR COM INTELIGÊNCIA
“E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas.” Lucas
2:47
O Senhor Jesus crescia em sabedoria e inteligência. As pessoas admiravam
sua inteligência.
Ele nunca andou por caminhos duvidosos, nunca fez coisas erradas, pois tinha
inteligência. A inteligência nos afasta dos caminhos maus.
“O bom siso te guardará e a inteligência te conservará;” Provérbios 2:11
A inteligência nos conserva, nos guarda. Sim, as pessoas que adquirem a
inteligência são guardadas de todo mal.
Quando fazemos coisas erradas, pode estar certo de que faltou inteligência
para evitar dor de cabeça.
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire
conhecimento;” Provérbios 3:13
CONCLUSÃO
O Senhor já tem nos mostrado que a inteligência é Ele quem dá. Precisamos
buscar para que possamos viver dias sábios nessa terra e evitar fazer coisas que
venham nos envergonhar e destruir aqueles que estão à nossa volta. A inteligência
nos guarda em nossos caminhos para que possamos ir bem.

