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CORAÇÃO: O RESERVATÓRIO INESGOTÁVEL 

Provérbios 4.23 
 

1. Leitura: 1 Crônicas 16.34 

2. Cântico: Seja Engrandecido – Eli Soares 

IBSPLAY: https://youtu.be/zP_YZQOjga0 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 4.23 – Vimos, anteriormente, os benefícios da Palavra de 

Deus em nossas vidas. Conseguimos entender que ela nos dá vida e saúde 

espiritual. Com isso, o autor faz uma grande afirmação “Acima de tudo, guarde 

o seu coração, pois dele depende toda a sua vida” (v 23). 

O coração é vital. Quando o mesmo para de bater, a vida termina. Porém, não 

é desse aspecto físico que o texto se trata, mas sim do coração como a fonte 

dos valores. 

O autor nos apresenta que uma vida sem valores é uma vida sem sentido, é no 

coração que estão os seus valores, que são as fontes dos seus pensamentos, 

sentimentos e de onde se produzem palavras e ações. Jesus afirma que é do 

coração que procede os maus desígnios (Mt 15.19, Mc 7.21); além disso, afirma 

que onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro (Mt 6.21). Convém 

lembrar que os antigos atribuíam as funções do corpo ao coração: suas 

expressões faciais (15.13), sua língua (12.23; 15.28) e seus outros membros 

(6.18). 

Muito mais do que simples palavras, o coração é uma fonte inesgotável de vida. 

É no coração que está toda a intencionalidade de nosso ser (Sl 20.4; Pv 27.19; 

1 Sm 16.7). Tudo o que somos, a essência de nosso ser está ali, no nosso 

íntimo, um local onde somente Deus e nós temos acesso. Aquilo que é 

conhecido como a “unidade pré-teórica”, onde não conseguimos “disfarçar” 

quem realmente somos. 

Ela que devemos guardar, ela que devemos proteger, pois é ali onde Deus e 
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Sua Palavra age em nós, mudando quem realmente somos, pecadores, 

totalmente depravados, que não conseguem fazer o bem, nem mesmo buscar 

a Deus, pois o pecado faz isso, nos põe longe de Deus, inimigos de nosso 

Senhor (Rm 3.9-20). 

Ao guardar os mandamentos dentro do coração (4.21b), ele permanece 

guardado das más intenções. A vida em questão é moral-espiritual, pois o 

agente é a palavra do pai, não o pão físico, mas ainda assim elas vivificam as 

diversas partes do corpo, como especificado nos versículos 24-27. O coração 

que vivifica e controla o corpo deve, obviamente, ser impedido de tramar o mal. 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

 O nosso coração é a fonte de nosso ser, de nossas vidas. Precisamos 

entender que somente ao ouvirmos a Deus e Sua Palavra, obedecer Seus 

mandamentos e guardá-los em nosso coração é que seremos, de fato, 

transformados. 

 Precisamos analisar quem somos, sermos sinceros com aquilo que 

cremos e pedir de Deus que nos transforme, caso haja necessidade. 

Devemos orar pelo nosso(s) filho(s), para que eles possam ter seu 

coração mudado e vivam conforme Deus e Sua palavra. 

 A unidade pré-teórica diz respeito àquilo que está em nosso coração, são 

ações, falas, sentimentos, que não conseguimos desvencilhar de nós por 

causa de nossa natureza pecaminosa, mas o único capaz de mudar tudo 

isso é o Senhor nosso Deus. Portanto, nossa oração deve ser voltada a 

como nosso coração pode ser purificado para que possamos amar a Deus 

e obedecê-lo. 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES -  QUÊNIA  

John* e Mary* são cristãos ex-muçulmanos e tiveram que fugir de casa por 

causa de ataques. Clame para que se mantenham firmes em Cristo, mesmo 

após ameaças de parentes e autoridades 


