
 

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 

I Reis 12:1-15 

• Propósito: Compreender que todos nós tomamos decisões ao longo da vida. Entender que há 

princípios bíblicos que nos ajuda a tomar decisões sábias, nos momentos mais difíceis das nossas  

vidas. 

 

• 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. 

• Toda decisão implica em consequências, portanto, é necessário que decidamos com a maior 

segurança e isto pode ser feito, quando seguimos os parâmetros que a Palavra de Deus nos oferece. 

• Há pessoas que começam bem, mas terminam mal. 

• Salomão começou bem, mas terminou mal, e com sua morte, o reino de Israel foi dividido: 

• Roboão seu filho, estabeleceu o reino de Judá, também chamado de Reino do Sul, tendo como 

capital Jerusalém. 

• Jeroboão estabeleceu o reino de Israel, chamado Reino do Norte, tendo como capital Samaria. 

• O Senhor havia determinado que assim acontecesse. 

• Para melhor compreensão, o capítulo 11 de I reis deverá ser lido. 

• Roboão decidiu mal. E nós também podemos decidir mal, especialmente em tempos difíceis. 

• Roboão perguntou: O que aconselhais vós que responda a este povo? I reis 12:6, 9. 

• Esta pergunta nos leva a pensar em: 

• Como tomar decisão sábia em tempos difíceis? 

• O tempo era difícil. O rei Salomão havia morrido e havia uma crise política na nação.  

• O povo estava cansado do pesado jugo que Salomão lhe impusera. 

• Surgiu um tempo difícil e Roboão precisou decidir. 

• Decidiu mal, e nós também podemos repetir seus erros se não considerarmos alguns elementos: 

1. Diante de situações difíceis aprenda a ouvir a voz de Deus. 

• A voz de Deus precisa ser ouvida antes de se tomar uma decisão, e não depois de tê-la tomado. 

• Nem sempre é fácil identificar a voz de Deus, por causa da nossa incredulidade. 

• O Senhor tem prazer em nos mostrar sua vontade. Às vezes de forma clara, outras com indícios. 

• A astúcia dos gibeonitas. 

• “Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao SENHOR”. Josué 9:14. 

 

2. Diante de situações difíceis aprenda a ouvir os conselhos de pessoas certas. 12:8 

• Diante de situações difíceis, é importante e necessário buscar conselhos, ouvir pessoas que possam 

nos ajudar na tomada de decisões. 

• A primeira e mais importante voz que precisamos ouvir é a voz de Deus. 

• Roboão tinha diante de si duas opções: 

• Conselho dos anciãos experientes ou os Conselhos dos jovens que cresceram com ele. 

• A gente escolhe o conselho pelo conselheiro que a gente escolhe. 
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• Roboão escolheu mal quem lhe aconselhasse. 

• Quem você escolhe para lhe aconselhar, definirá o conselho que você vai receber. 

• O conselho dado pelos amigos de Roboão foram trágicos, mas a responsabilidade era dele. 

• Você pode terceirizar o conselho, mas não pode terceirizar a responsabilidade. 

• Ouça quem triunfou e não quem fracassou. 

 

3. Diante de situações difíceis Aprenda a ouvir a voz da experiência. 12:6, 8. 

• Ouvir a voz da experiência é de grande valor, pois encurta o caminho e evita fracasso. 

• 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.  

 

• Roboão decidiu não ouvir os anciãos que conviveram com o seu pai. 

• Experiência não quer dizer necessariamente conselho de quem tem mais idade. 

• Há pessoas que tem idade, mas não tem 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.  

• Cilada: “Eu, se fosse você…”. 

 

4. Diante de situações difíceis 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 para a humildade. 

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

• Etimologicamente, a origem da palavra humildade significa “pouca elevação”, ou seja, 
modéstia. 

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

5. Diante de situações difíceis 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. 

• Prv. 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 

 

6. Diante de situações difíceis Aprenda a ouvir a voz de esperança. 12:7. 

“Se disseres boas palavras”. Isto é esperança. 

Nós devemos estar atentos aos conselhos que nos empurram para a frente, que despertam 

esperança nos nossos corações. 

Há conselhos que geram abatimento e nos levam a ver derrota. Estes devemos evitar. 

Conclusão. 

1. Você já tomou uma decisão que não deu certo? 

2. Que “voz” das citadas acima, você entende mais importante? 

3. Diante do exposto acima, o que você desafia você nas decisões a serem tomadas? 



 


