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SABE DE NADA

Eclesiastes 11:5 Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher 
grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.

Já observou como gostamos de esbanjar as nossas “sabedorias” obtidas referentes a alguns assuntos? São 
assuntos diversos que gostamos de dar os nossos famosos “pitacos”... E quando é um assunto que nada 
entendemos, e queremos “dominar” o assunto, falando com propriedade de algo desconhecido apenas para dar 
um “ar” de saber! Tem um assunto que você pensa saber muito a respeito, e  imagina que ninguém, sabe mais 
sobre ele do que você, este assunto se chama “VOCÊ”! Vamos lá... quem sabe mais sobre você do que você 
mesmo? Se perguntar aqui no grupo quem é que te conhece mais que você mesmo? Só que quero te dizer algo 
hoje que você NÃO SABE DE NADA! Nada, nadinha mesmo! Apareceu uma propaganda a um tempo atrás que 
virou um jargão “sabe de nada inocente”, e hoje você pensa saber, porém não sabe de nada mesmo! Quem te 
conhece de verdade é JESUS, e só Ele pode apresentar e revelar você a você mesmo!!!

Em primeiro lugar, você não é esta pessoa que esta ai, deprimida, derrotada, perdida, sem rumo, enferma, 
angustiada, preocupada, ansiosa, com medo, com duvida, traumatizada ou seja la o que for que você pensa a seu 
respeito, que você acha a seu respeito, NADA VOCÊ SABE! Jr 29:11 Porque eu bem sei os pensamentos que 
tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu já 
pensei que eu era um jogador de futebol, já pensei que eu era um pedreiro, um gerente de transporte, um analista 
em comércio exterior, um dono de loja de R$1,99, um NINGUÉM... todas estas coisas eu tinha certeza que eu 
era no momento que estava vivenciando, e DEUS já SABIA, que eu era um PASTOR! E então percebi que eu 
não sabia de NADA! Você não sabe o CAMINHO do VENTO! Nem como se formam os ossos no ventre da 
mulher gravida, e também não sabes as obras de DEUS que faz TODAS AS COISAS... Tu sabe de nada! Precisa 
aprender com DEUS tudo! Um dia Deus fez umas perguntinhas a Jó, Leia todo o capitulo 39 de Jó... (leu?) Jó se 
achava entendido... Olha o Capitulo 40:1 Respondeu mais o SENHOR a Jó, dizendo: 2 Porventura o contender 
contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argui assim a Deus, responda por isso. 3 Então Jó respondeu ao 
Senhor, dizendo: 4 Eis que sou vil; que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. 

Quando não sabemos, precisamos colocar a mão na boca, aquietar! Você não SABE DE NADA! As vezes você 
diz: “Ah o diabo armou uma cilada” e não foi nada de diabo, era DEUS te testando! As vezes você diz: “O 
Mundo desmoronou em minha cabeça, acabou tudo” e na verdade esquece QUE DEUS FAZ TUDO COOPERA, 
coisas que você olha pensando que está sendo ruim a seu favor, e estão empurrando você ao propósito de DEUS! 
VOCÊ NÃO SABE DE NADA! 

Não foi só o capitulo 39, se você depois ler, vai observar que Deus continua a fazer pergunta, no 40, 41 42, sabe 
o que jó faz? Leia Jó 42:1Então respondeu Jó ao SENHOR, dizendo: 2 Bem sei eu que tudo podes, e que 
nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. 3 Quem é este, que sem conhecimento encobre o conselho? 
Por isso relatei o que não entendia; coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. 4 Escuta-
me, pois, e eu falarei; eu te perguntarei, e tu me ensinarás. 5 Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora 
te vêem os meus olhos. Quando não sei, reconheço e peço a JESUS a ensinar-me.

Você tem certeza que está no Emprego certo? No lugar certo? Com amigos certos? No caminho certo? Com 
sonhos certos? Já perguntou a DEUS? OU já disse que DEUS falou sem ele nem ter abrido a boca a isto! Pv 
Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. É Deus quem quer que 
você desista? Que você pare, que você fique pelo caminho? Que você se mate? Que você brigue com sua 
Família, sua esposa/o? Que você saia de casa? Tem certeza que você está certo? Que você sabe que isso é o 
melhor? Um dia o Salmista reconheceu isto e disse: Sl 139: 23 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece os meus pensamentos. 24 E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo 
caminho eterno.  DEUS SABE MAIS DE VOCÊ QUE VOCÊ MESMO! 

É melhor assumir que não sabe, do que achar que sabe!


