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INTRODUÇÃO: 
Dois homens na Bíblia Sagrada receberam de Deus sabedoria de maneira inexplicável: Salomão – 
sabedoria humana para tomar decisões e escrever sobre os aspectos da vida do homem (1Rs 3.12; 
4.29-34); e Daniel – sabedoria espiritual para discernir e interpretar o futuro do homem (Dn 
1.17,20,21). Salomão por sua vez escreveu três livros, os quais foram inseridos no Cânon Sagrado: 
 
� Provérbios: Escrito em sua juventude 
� Eclesiastes: Escrito em sua madurez 
� Cantares: Escrito em sua velhice 
 
O livro de Provérbios é o resultado de horas e dias de observações, pensamentos, experiências e 
reflexões (Ec 1.13,14). Salomão no final de seu manuscrito escreve: “Três coisas me maravilham e a 
quarta não a conheço”.  Dentro destas quatro analogias estão inseridas quatro das grandes doutrinas 
cardinais da Igreja de Cristo. 
 
ESBOÇO: 
 

1. O caminho da águia no céu: Doutrina da Encarnação de Cristo (Jo 1.1-14). 
Jesus teve duas naturezas: Ele era 100% homem e 100% Deus. Pedro ao confessar diante de Cristo 
diz: “Nós tocamos a Palavra da Vida”. Esta águia que voa nas alturas, mais que desce ao mais 
profundo das águas para arrebatar algo para si, mostra como Cristo deixou sua glória e seus 
atributos a fim de descer ao mais profundo deste mundo, a fim de salvar o pecador. O seu vôo 
durou 33 anos, mais ele subiu de novo até as maiores alturas do Pai. 
 

2. O caminho da cobra na penha: Doutrina da Remissão (1Sm 2:30). 
Quando o homem supera o primeiro sintoma,  
 

3. O caminho do navio no meio do mar: Doutrina da Igreja (At 24.25). 
O terceiro sintoma leva o homem ao egoísmo e orgulho próprio. Este pensa que é melhor do que 
os outros, que é mais capaz. 
 

4. O caminho de um homem com uma virgem: Doutrina das Bodas do Cordeiro (Lc 
12:19). 

Este sintoma leva o homem a pensar que já sabe tudo e já fez tudo. A pessoa se sente realizada, e 
por  
 


