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ACONSELHAMENTO COMO CRISTÃO 

Provérbios 12. 5 

 
1. Leitura: Salmo 146 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 12. 5 – Os três próximos provérbios contrastam os ímpios e 

os justos. Esse contraste é verificado nos pensamentos (planos), nas palavras 

(fala) e na casa de um e outro.  

O justo é uma fonte da qual jorra justiça e retidão. Nas suas palavras, há 

sabedoria e, nos seus conselhos, verdade; porém, as palavras dos ímpios são 

enganosas e traiçoeiras. Eles utilizam a inteligência para formular planos 

engenhosamente malignos. Suas palavras produzem morte.  

John Hartley, afirma que palavras enganosas são características dos 

nossos dias. Elas podem ser vistas especialmente na política e nos mercados 

financeiros. Um clássico exemplo dessa fatídica realidade foi o conselho maligno 

que Jonadabe deu a Amnon, filho do rei Davi. O jovem príncipe apaixonou-se 

doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Em vez de buscar conselhos com 

pessoas sábias e piedosas, ela abriu seu coração para um jovem ímpio e sagaz. 

Os lábios de Jonadabe proferiram conselhos malignos que acabou em uma 

tragédia irremediável na vida de Amnon e sua família. Tamar foi violentada. 

Amnon foi assassinado. Absalão tornou-se homicida, e a casa de Davi foi 

destruída. Os conselhos perversos são como uma fagulha que incendia toda 

uma floresta e traz destruição e morte. Os pensamentos dos justos são retos, 

uma vez que eles decorrem de sua piedade e ética e visam a justiça. Os justos 

não se rebelam contra Deus e não maquinam o mal contra o próximo. Eles 

possuem a mente de Cristo e o coração regenerado. De sua boca fluem palavras 

de vida e não conselhos de morte.  

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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5. Aplicação:  

• Não abra o seu coração e nem tome conselhos com qualquer pessoa, 

pois o conselho dos ímpios são traiçoeiros e produzem morte. Antes de 

se aconselhar com alguém observe se essa pessoa tem uma vida 

piedosa, se é uma pessoa de oração, temente a Deus e se procura 

observar a lei do Senhor. Se você perceber que o seu pretenso 

conselheiro (a), não possui essas características, procure outra pessoa 

para abrir o coração.  

• Avalie os seus pensamentos e as intenções do seu coração, pois eles 

refletem a sua alma. Os pensamentos retos são as evidências de uma 

pessoa justa, assim como nada prova com mais certeza que um homem 

é ímpio do que os planos e desígnios malignos. Uma pessoa justa pode 

ter, em sua mente, más sugestões, mas ela não as alimenta nem 

permitem que amadureçam em maus projetos e resoluções.  

• Procure encher a sua mente e pensamentos com tudo o que é honesto, 

tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa 

fama. Encha sua mente com a Palavra de Deus (Sl 1.1-2; Fp 4.8).  

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – QUÊNIA 

Hubba* é uma adolescente cristã que foi vítima de violência sexual 

durante uma celebração muçulmana. Peça pelo trabalho contínuo de cura do 

Senhor na vida dela. 


