
 

 
 

DISCIPULADO 13/2020 
 
 

TEMA: NÃO MEXA NO QUE ESTÁ FUNCIONANDO  
2 Crônicas 10:1-19 

 
 

Quem foi Salomão? 
Filho do Rei Davi, o qual se tornou o rei mais sábio e conquistou em grande escala; o nível 

superior a todos os reis de Israel, em riquezas, honra e territórios. Reis vinham de todas as 
partes para ouvi-lo e depositava grandes riquezas no seu reino. 

- Salomão tinha equipe de conselheiro. 
- Salomão tinha 12 príncipes, que a cada mês, um cuidava do palácio e abastecia. 
- Todo o reinado eram bem suprido e bem sucedido. 

2 crônicas 9:3-7 “Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que 
edificara; E as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, 
e as vestes deles; e os seus copeiros e as vestes deles; e a sua subida pela qual ele 
chegava à casa do SENHOR, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: Era verdade a 
palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria 
naquelas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a 
metade da grandeza da tua sabedoria; sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os 
teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e 
ouvem a tua sabedoria!  
 
Quem foi Roboão? 
Filho de Salomão e seu sucessor. Começou a reinar com 41 anos e começou muito mal, 

mexendo no que estava funcionando perfeitamente. 
“Não mexa no que está dando certo”  

 
Qualidades de Líderes que fazem a diferença. 

Sabem observar, filtrar, enxergar de forma aguçada tudo o que seu líder faz, para não 
fazer errado. 
 

No texto que lemos, vemos Roboão desprezando os conselheiros de seu pai, para dar 
ouvidos a jovens amigos, que não tinham nenhuma experiência de vida. 

2 crônicas 10:7-8 “E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este 
povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o 



conselho que os anciãos lhe deram; e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido 
com ele, e estavam perante ele”.  
 
Não dá para entender a atitude de Roboão, pois eu pai, Salomão, era exemplo de 
conquista. Salomão errou em nível pessoal com mulheres, mas não errou em administração 

de um grande povo, chamado israel. 
Com suas atitudes erradas, Roboão trouxe a divisão das doze tribos de Israel, e no final 

gerou novamente idolatria no povo de Deus. 
 

O que aprendemos? 
 
1) Não mexe no que está dano certo. 

Roboão não avaliou que as riquezas e o luxo de Israel, foram resultado da boa 
administração de seu pai. 

Da mesma forma é visão no qual trabalhamos (M12), que funciona e foi um modelo 
deixado por Jesus, o qual foi e ainda é a mente mais brilhante que já existiu. E fechar os 

olhos para esta verdade é besteira.  
Se não colocamos no coração, que só haverá conquista fazendo o que Jesus fez, e por em 
pratica, só vamos patinar pra traz ou não sairemos do lugar. 

 “A visão de Jesus dá trabalho, mas dá resposta favorável”.  
 

- Eu não consigo entender um cristão que não tem uma cobertura. Jesus era líder de 12. 
- Um cristão que não tem com quem abrir seu coração. 
- Um cristão que não tem alguém que ore por ele. 

- Se pensamos em deixar tudo para o pastor presidente, vai paralisar a conquista e a igreja 
não vai muito longe.  “O pastor presidente tem limite”. 

Jesus multiplicou os pães, mas quem alimentou as multidões foram os 12.  
 

2) A quem você tem dado seu ouvido? 
Roboão desprezou os mais velhos para seguir os conselhos dos jovens. 
Qual era o nível de conquista de seu pai através dos seus conselheiros? 

Qual era o nível de conquista dos jovens amigos de Roboão? 
 

A prova de que está dando certo, são os resultados. 
Sempre digo: “Não pregue para os meus ouvidos, mas para os meus olhos”. 

Olha a conquista do ministério! Para glória de Deus. 
 
Se você está velho e não alcançando resultados, é por dois motivos. 

a) É porque você não está fazendo nada, na verdade, você está parado e parado ninguém 
conquista.  

b) É porque você está fazendo da maneira errada, e da maneira errada é impossível.  
 
O que mais podemos admirar, na vida de uma pessoa mais velha, são as suas experiências. 

(chamamos de maturidade) 
Na visão M12 já estamos maduros, e acredito que quando alcançamos maturidade e o 

tempo mais precioso que temos, pois ninguém mais nos engana com mentiras.  
Acredito que a maior dificuldade de pessoas maduras, são os traumas sofreram com as 

perdas, e não tem mais coragem de continuar a caminhada, com medo de acontecer o 
mesmo. Isto é sabotagem. 
 

Lembre-se: só vai ter problemas quem trabalha para os resultados. 
 



Jesus teve todos os tipos de problemas com sua equipe, e não deixou de ir até o final com 
eles.  

 
“Bons líderes sabem alto avaliar-se”  
 

Não temos opções, a ordem é: “Ide e fazei discípulos de todas as nações” (Mateus 28:19). 


