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Medite na Palavra

de Deus

         Você já precisou de conselhos? 
         Algumas pessoas não gostam de conselhos, afirmam com o ditado popular “se 
conselho fosse bom era vendido!” Outras já procuraram por eles, mas se 
decepcionaram e outras ainda, não abrem mão dessa ajuda para tomada de decisões. 
         Não são poucas as vezes que necessitamos de conselhos para nos auxiliar em 
uma decisão.   
         O que a Bíblia nos ensina? O rei Roboão buscou conselhos com as autoridades 
que haviam servido seu pai Salomão e também consultou os jovens que haviam 
crescido com ele e o estavam servindo.  Cada grupo de conselheiros lhe concedeu 
conselhos diferentes para a mesma situação. 2Cr 10 
         Salomão, o homem mais sábio, pai de Roboão, ensinou “engano há no coração 
dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz.” Pv 12.20.  Ele 
optou pelos seus amigos jovens que lhe aconselharam aumentar a opressão e como 
fruto, teve problemas: uma revolta. 
         Salomão também escreveu como é importante ter conselhos de outros, “onde 
não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom 
êxito”. Pv 15:22. 
         Precisamos estar abertos a escutar conselhos, pois as outras pessoas poderão 
ter percepções de fatores  importantes que podemos estar negligenciando. Se 
buscarmos conselheiros sábios, experientes e que tenham intimidade com Deus, as 
chances de tomarmos decisões sensatas são multiplicadas. 
"Orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho.” Pv 
13:10 
                                                                                           No amor de Jesus                  
                                                                                          Pr. Roberto A. Waisman        
                

"O óleo e o perfume alegram o 
coração; assim o faz a doçura do 

amigo pelo conselho cordial."  
Provérbios 27:9

SÁBIOS CONSELHEIROS 



DOMINGO: 
Culto às 19h 

QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento Comunitário 

e Sede Administrativa 
de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail: 

secretaria@gracamaior.org 
Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org

Aniversariantes 
desta semanaCélula de Homens: 

Quinta-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Bet Dias 
 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  
 
Célula Glue 
Garotas de 10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  

N O S S A S  C É L U L A S

Encontre uma célula que 
se identifique com você!

Deus seja louvado 
pela vida de vocês! 
Sejam uma benção 
por onde forem em 

nome de Jesus! 

07 Mariana Leite Roriz

Thuane Tavares da 
Silva
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