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BUSCANDO CONSELHO OU COMUNICANDO DECISÃO?

“Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos
conselheiros há bom êxito”. Provérbios 15.22.
Creio ser muito importante e necessário analisarmos o nosso
procedimento com relação a buscarmos conselho. Na experiência diária temos
observado algumas tendências, as quais queremos examinar para vermos
onde, de repente, temos nos equivocado, a fim de podermos corrigir nossa
atitude e usufruirmos de tão preciosa fonte de benção para as nossas vidas.
A. “O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o
sábio dá ouvidos aos conselhos”. Pv 12.15.
“Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado”. Pv 19.2.
Podemos observar que a maioria das pessoas confundem tomar
conselho, com comunicar a decisão que já tomaram. Temos aprendido
uma verdade: Não cabe conselho para quem já tomou decisão. Sendo o
buscar conselho, ou aconselharmos uns aos outros um princípio valioso
da Palavra de Deus, como tem sido o nosso procedimento em relação a
isso? Nós temos buscado conselho ou temos apenas comunicado as
decisões que já tomamos, a maioria delas tomadas com muita pressa?
B. “Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de
conselheiros há segurança”. Pv 11.14. É necessário que entendamos
que buscarmos conselho é uma atitude sábia. “... mas com os que se
aconselham se acha a sabedoria”. Pv 13.10b. Um dos grandes
obstáculos para nos aconselharmos é justamente o mal deste século, a
pressa. Estamos sempre correndo, temos que tomar decisões
rapidamente, e infelizmente as tomamos sem refletir, sem buscar
conselho e pagamos um preço alto por causa disso.
C. “Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhaivos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e
hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração”.
Colossenses 3.16. Aconselhar-nos uns aos outros é cultura do Reino de
Deus. Precisamos resgatar esta cultura pois ela nos traz segurança,
alivia bastante o nosso fardo quando podemos compartilha-lo com
nossos irmãos e irmãs.
D. Finalizando, oremos para que o Espírito Santo nos ajude a acatarmos e
seguirmos os sábios conselhos da Palavra de Deus, dos nossos pais e
dos nossos líderes espirituais. Não tomemos decisões precipitadas,
criemos o saudável hábito de buscar conselho, isto trará reflexos
extremamente positivos em nossas vidas.
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