
OUÇA CONSELHOS 

 

        A Bíblia é muito enfática com relação à importância dos conselhos. Em Provérbios, 

há muitas referências ao valor desse importante recurso para o nosso crescimento: 

 "Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à 

guerra precisa de orientação" (20.18). 

 

 "Os planos fracassam por falta de conselho, mas não são bem-sucedidos 

quando há muitos conselheiros" (15.22). 

 

 "Sem diretrizes a nação cai; o que a salva é te muitos conselheiros" (11.14). 

 

 "O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos" 

(12.15). 

 

 "Perfume e incenso trazem alegria ao coração; do conselho sincero do homem 

nasce uma bela amizade" (27.9). 

        Infelizmente, muitos desprezam os conselhos. Outras pessoas, por sua vez, são tão 

bem-sucedidas em alguma área da vida que imaginam que já não precisam ouvir 

ninguém. Ouvir conselhos é uma demonstração de um coração aberto ao ensino, estar 

atento aos bons conselhos nos ajuda a enxergar possibilidades que estão encobertas 

aos nossos olhos. 

       Quanto mais você aprender, ouvindo atentamente orientações preciosas de 

pessoas maduras, menos erros cometerá em sua jornada. O sábio ouve os conselhos, 

encontre bons conselheiros. Cometemos muitos erros por causa da nossa teimosia e 

orgulho, não ouvimos os recursos que a vida nos proporciona.  

        Ao longo da vida, procure estabelecer alianças saudáveis e sinceras, amizades que 

nos fazem crescer de verdade.  O bom amigo não é o bajulador que muitas vezes 

desenvolve um sentimento de cruel amabilidade por nós, pois deixa de nos confrontar 

e não nos fala a verdade em amor.  "Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os 

beijos de que odeia são enganosos" (Provérbios 27.6). Que exortação linda! Melhores 

são os tapas da verdade sincera do que os "beijinhos, beijinhos e tchau, tchau". 

        Meu conselho final, sempre tenha por perto gente amiga com quem você posso 

abrir sua alma e conversar por horas e horas. É preciso selecionar os conselheiros da 

sua alma, não se sinta tentado a abrir o coração para qualquer um e seguir qualquer 

orientação. Ouça conselhos! 
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