
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir 
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais 
gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

I Reis 12:1-15 

• Todos nós somos desafiados a tomar decisões. Muitas delas em tempo de grande tensão. 
• Quanto maior a responsabilidade, maior a dificuldade para decidir. 
• Nestas horas nós precisamos de bons conselheiros que nos ajudem com bons conselhos. 
• Embora a decisão seja de quem decide, no entanto, um mau conselho pode gerar enorme 

prejuízo. 
• É fundamental que aprendamos a aconselhar, bem como a identificar um bom conselho. 
• Este capítulo marca a separação do reinado de Salomão.  
• Salomão começou bem, mas terminou mal. 
• Seu final duvidoso se deve ao fato de experiências emocionais e relacionais 

impossíveis de darem certo. 

• A unidade monárquica deu espaço para a divisão monárquica. 
• Salomão morre e assume o trono seu filho Roboão. O Senhor já havia determinado que o 

reino seria dividido (I Reis 11:11-13). Assim surge o Reino de Judá, sob o reinado de 
Roboão, e o Reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão. 

• O momento era crítico e muito difícil. Roboão convoca os anciãos de Israel para ser 
aconselhado, mas rejeito este conselho, e prefere seguir as orientações dos jovens que 
cresceram com ele 

•  Roboão decidiu mal. E qualquer um de nós também pode fazê-lo. 
• Roboão perguntou: O que aconselhais vós que responda a este povo? 
• Como tomar decisão sábia em tempo de dificuldade? 
• Toda decisão tem elementos da nossa compreensão, às vezes equivocada, da situação, a 

nossa emoção no momento, das nossas experiências negativas do passado, entre outras.  
• É na palavra dos anciãos que podemos retirar algumas orientações que nos ajudam a tomar 

decisões sábias em momentos difíceis. 
 

1. Aprenda a ouvir a voz da experiência. 12:6, 8. 

• Prv 15:22  Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão 
de conselheiros, se confirmarão.  

• Prv 24:6  Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na 
multidão dos conselheiros.  
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• Roboão não quis ouvir a voz da experiência.  
• Experiência não quer dizer necessariamente o conselho de quem tem mais idade. 
• Há pessoas que tem idade, mas não tem maturidade. A questão não é idade, mas sim 

maturidade. 
• A idade favorece a maturidade, mas não é garantia de que ela exista. 
• Maturidade vem do aprendizado em uma situação difícil, errando ou acertando.  

 
2. Aprenda a ouvir a voz da humildade. 12:7 
• O conselho dos amigos de Roboão era para a arrogância, para a soberba. 
• O conselho dos experientes anciãos era na direção da humildade. 

• A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer 
suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. 

• Prov. 15:33  O temor do SENHOR é a instrução da sabedoria, e diante da honra 
vai a humildade. 

• Ser humilde não é ser bobo. 
• Muitos problemas podem ser vencidos com humildade. Muitos problemas podem ser 

agravados pela falta dela. 
 

3. Aprenda a ouvir a voz da conciliação. 12:7 
• “serão teus servos”. 
• Conciliação representa muitas vezes, aprender a ceder. 
• Às vezes vale mais a pena recuar um passo, para ganhar velocidade e saltar 10 passos. 

• Prov. 12:20  Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os 
que aconselham a paz. 

• Bem aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 
Mateus 5:9 

Conclusão: 

1. Você já errou por não ouvir a voz da experiência? 
2. Você já acertou por ouvi-la? 
3. Você entende que a humildade ajuda a tomar uma decisão difícil? 
4. Você de alguma situação em que a busca da paz foi vital? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


