2016/011 – Ajudando outros a se ajudarem – Aconselhamento.
Semana de 11 a 16 de julho de 2016
TEXTO BASE: “Eu, a Sabedoria, habito com a prudência e disponho de
conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal;
a soberba; a arrogância; o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu
é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o Entendimento, minha é a
fortaleza” (Provérbios 8:12 a 14).
1. INTRODUÇÃO:
Hoje o que mais temos visto são pessoas que não aceitam um bom conselho e
podemos ver claramente nesse Provérbio que a soberba, a arrogância, o mau caminho
e a boca perversa são características de pessoas que não aceitam ser aconselhadas.
Querem viver sozinhos, sem ajuda de ninguém.
Ouvir um bom conselho e aceita-lo está fora de cogitação.
Significados de algumas características que aborrecem ao Senhor nesse Provérbio:
• Soberba também conhecida como orgulho é o sentimento caracterizado pela
pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações
ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou
variáveis reais.
• Arrogância é o sentimento que caracteriza a falta de humildade. É comum
conotar a pessoa que apresenta este sentimento como alguém que não
deseja ouvir os outros, aprender algo de que não saiba ou sentir-se ao mesmo
nível do seu próximo (fonte Wikipédia).
• Boca Perversa é uma boca maldosa.
Devemos sim estar atentos para que essas características sejam tratadas e curadas
nas nossas vidas.
2. UMA DIFÍCIL FUNÇÃO – ACONSELHAR NOS DIAS DE HOJE:
Deus criou os seres humanos com várias necessidades de ordem física, emocional,
intelectual, psicológica e espiritual e está pronto para suprir todas essas necessidades:
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória, por Cristo Jesus” (Filipenses 4:19).
Encontramos sua ajuda através da oração, do estudo da Palavra, das orientações do
Espirito Santo e do conselho de pessoas sábias e piedosas – familiares, amigos,
discipuladores, pastor.
Porém, a soberba na vida de muitas pessoas faz com que elas não queiram ajuda, não
queiram ser discipuladas, não se deixam ser tratadas e curadas por Deus. Acabam
ficando paralisadas espiritualmente.

Pessoas cheias de si e vazias de Deus.
3. CONCLUSÃO:
Tarefa fácil? Claro que não. Mas se deixarmos o Espírito Santo comandar nós temos a
certeza que não estaremos sozinhos: “Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o
que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir” (João 16:13).
Uma frase que me chamou a atenção: “A alma precisa ser resgatada, lavada, redimida,
salva, santificada e glorificada. Jesus viu essa jóia magnífica e se deu por ela”
(Catherine Both).
Se Jesus viu em nós algo bom, podemos sim, continuar investindo em aconselhar. O
semear é opcional, mas a colheita é obrigatória.
Que o Senhor nos ajude e nos ensine a semear conselhos e colher bons frutos.
Deus lhe abençoe.
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