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BUSQUE BONS CONSELHOS 

Provérbios 15.22 

 
1. Leitura: Salmo 125 

2. Cântico: Teus altares   

IBSPLAY: https://youtu.be/M_qBCrORqrc 

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 15.22 – Quantas vezes já falhamos por ouvir maus 

conselhos, ou melhor, nenhum conselho? Quantas coisas já vimos pessoas 

fazerem na vida a seu bel prazer, sem tomar conselho nenhum e tendo 

resultados catastróficos?  

  Todos nós conhecemos os efeitos devastadores de um mau conselho, 

até mesmo de nenhum conselho. Amnon, filho de Davi, violentou sua irmã 

Tamar e foi assassinado por seu irmão Absalão, porque seguiu à risca o 

perverso conselho de seu primo Jonadabe. O rei Roboão viu seu reino se dividir, 

porque seguiu o conselho insensato dos jovens de sua nação. Caim matou seu 

irmão Abel porque se recusou a obedecer ao conselho de Deus.  

  Um conselho sábio vale mais do que muitos tesouros. Onde não há 

conselho, fracassam os projetos. Por outro lado, com os muitos conselheiros, 

há grande possibilidade de sucesso. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. 

Nem sempre conseguimos enxergar com clareza todos os ângulos da vida. 

Nem sempre conseguimos discernir todos os detalhes. 

  O conselheiro é aquele que lança luz em nossa escuridão, que mostra 

uma saída onde só víamos muralhas, que nos faz perceber que uma crise na 

caminhada da vida pode ser transformada numa grande oportunidade.  

  Mas o excelente conselheiro é aquele que, além de conduzir em bom 

caminho, usa a própria Palavra de Deus para instruir quem precisa. É aquele 

que ama o próximo, ama a Deus e busca somente glorificar a Deus em todas 

as suas orientações e sabedoria. 

  Ao apresentar esse contraste entre o que busca conselhos e o que não 
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busca, de fato ele aponta para aqueles que, insistentemente, buscam seus 

conselhos longe dos mandamentos, das leis, da Palavra do Senhor. O não 

buscar conselhos aqui, pode significar o não buscar a Deus para saber Sua 

vontade sobre nossas vidas. Quanto ao que busca conselhos no Senhor e com 

pessoas verdadeiramente cristãs, é totalmente contrário a este. 

  Nós precisamos uns dos outros. Não somos autossuficientes. 

Precisamos de Deus, de Sua orientação, de Sua Palavra, de Seus conselhos, 

precisamos nos cercar de bons conselheiros que amam a Deus e vivem 

totalmente para Ele, de gente madura na fé, de gente que tem caráter provado 

e coração generoso, de pessoas que nos conduzam a ter uma vida de 

dependência de Deus. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 Viva de forma correta, andando nos caminhos retos e perfeitos de Deus. 

Como fazer isso? Leia a bíblia, ore diariamente, dedique-se a viver para 

a glória de Deus.  

 Busque pessoas mais maduras na fé, busque nelas conselhos, pois tais 

lhe orientarão nos caminhos do Senhor e a depositar toda sua fé na Sua 

boa, agradável e perfeita vontade. 

 Não tome decisões precipitadas, não tome decisões sem pedir conselho 

de homens e mulheres sábias, tementes a Deus. Pode parecer 

redundante o que estamos dizendo, mas aplique em sua vida. Toda e 

qualquer decisão que precise tomar, busque em Deus e em verdadeiros 

cristãos, orientação, conselho. 

 

Ore por missões – MALI 

No Dia da Independência do Mali, apresente a frágil situação atual de 

segurança, que é uma grave ameaça à comunidade cristã no país. Com 

frequência, os cristãos são alvo de ataques de militantes islâmicos. 


