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Tema: Relacionamento familiar

UM FILHO SÁBIO

A IMPORTÂNCIA DA SABEDORIA
A busca apelo
conhecimento pleno
é fundamental para o
desenvolvimento social do
ser humano.
Algumas pessoas usaram
este conhecimento vasto,
ou seja, sua sabedoria para
trazer grande colaboração
para a sociedade.
Quando pensamos em um
grande estudioso, um dos
primeiros nome que nos vem
à cabeça é Albert Einsten, um
físico, cientista e pensador que muito contribuiu
com seu pleno conhecimento científico.
Albert Einstein nasceu em Ulm na Alemanha
no dia 14 de março de 1879. Filho de judeus,
passou sua infância sem muito se destacar na
escola, pelo contrário tinha dificuldades em
algumas disciplinas na grade escolar.
Aos nove anos muda-se para a escola Luitpold
Gymnasium, neste momento começa a se
interessar e se destacar em álgebra e geometria.
Aos 21 anos gradua-se na escola politécnica
de Zurich, onde começa a demonstrar uma
visão muito à frente de seus colegas de turma.
Após este momento começa a criar teorias
relativas a Física, que até hoje são admiradas
pelos mais renomados estudiosos.
Escreveu teorias, estudos e descobertas como:

Os quanta de luz (1905)
Movimento Browniano (1905)
Relatividade restrita (1905)

Relatividade geral (1916)
Seus livros:

A Teoria Especial da relatividade (1905)
A Teoria Geral da Relatividade (1916)
Como vejo o mundo (1923-1934)
Sobre o sionismo (1930)
A minha Filosofia (1934)
Evolução da Física (1938)
Meus últimos anos (1950)
Einsten realizou estudos no ramo nuclear,
descobrindo sobre o grande poderio como arma.
Ele se decepcionou quando percebeu que
seus estudos trouxeram consequências graves
como o uso da bomba nuclear.
Então escreveu: “Eu cometi o maior erro
da minha vida, quando assinei a carta ao
Presidente Roosevelt recomendando que
fossem construídas bombas atômicas”.
Continua...
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continuação...

GRANDE DIFERENÇA DA SABEDORIA
HUMANA E A SABEDORIA DE DEUS
Eisnten foi muito sábio em suas teorias,
porém não passava de conhecimento
humano, já que abandonara a fé judaica
aos dezesseis anos e por isso não imaginou
que seus estudos pudessem também trazer
prejuízos ao mundo.
A sabedoria de Deus que é dada ao homem
para sempre beneficiar o seu próximo, e para
que Seu nome seja conhecido e glorificado.
Eisnten muito contribuiu com a sociedade,
porém se tivesse buscado a sabedoria
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de Deus, jamais teria feito estudos sobre
armas nucleares, já que tinha tão grande
capacidade intelectual, poderia imaginar o
tamanho do prejuízo que isso poderia causar,
reconhecendo isto anos mais tarde.
Busque conhecimento, mas primeiramente
use sua sabedoria para temer a Deus, pois
este é o princípio de toda sabedoria.
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