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CORAÇÃO INSENSATO 

Provérbios 12.23 

 
1. Leitura: Salmo 146 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

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 12.23 – O sábio é aquele que compreende seus limites, que 

reconhece suas dificuldades e entende qual sua capacidade. O prudente não 

vive tocando trombetas acerca do seu conhecimento nem fazendo propaganda 

de suas virtudes. Fazer alarde daquilo que é, de suas qualidades, é pura 

insensatez, é atitude de um coração insensato. 

  Não devem ser os nossos lábios que nos louvam. A soberba é a porta 

de entrada do fracasso, a sala de espera da vergonha, o palco da queda e 

precede a queda. Os que se exaltam serão humilhados. Os que querem ocupar 

os primeiros lugares serão colocados no final da fila. 

  O prudente oculta o conhecimento, aprende a usá-lo da forma correta, 

no momento certo. Ele não enaltece a si mesmo como um fariseu soberbo nem 

se compara aos demais apenas para se sobressair. Muito pelo contrário, sua 

atitude é de humildade, pois é o caminho da honra, enquanto a altivez é a 

autopista da vergonha.  

  O insensato não apenas proclama a estultícia, mas também anuncia 

virtudes que não possui. Apresenta-se como herói, quando seu verdadeiro 

papel é o de vilão. Apresenta-se em público como benfeitor, mas na verdade 

não passa de um larápio, de um enganador, mentiroso. O insensato é um falso 

intelectual e um falso filantropo. Ele vive apenas de aparência. E apenas um 

ator que representa um papel no palco da vida. Não vale a pena viver como um 

hipócrita, tentando enganar os outros e enganando a si mesmo. 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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5. Aplicação:  

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

• Seja humilde em tudo o que faz. Reconheça que Deus é o Senhor de sua 

vida, que d’Ele provem todas as coisas. 

• Não aja com insensatez. Tenha um coração humilde mediante Deus e o 

próximo, não fique se exaltando, muito menos dizendo o quanto você é o 

melhor. Na verdade, sua atitude deve ser de completa dependência de 

Deus. 

• Glorifique ao Senhor em tudo o que você faz ou saiba fazer, pois se não 

fosse o nosso Salvador, nada conseguiríamos fazer. 

6. Intercessão: Ore por missões – CHINA 

Uma igreja na região de Xinjiang será demolida após as autoridades 

pedirem a desocupação do edifício. Os líderes querem a demolição pelo prédio 

ser muito visível. Ore pelos cristãos e pelas igrejas no país. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

11º Dia – HELEN BERHANE 

Em maio de 2004, Helen Berhane foi presa em um campo militar. Os 

“crimes” cometidos pela cristã foram gravar um álbum de música religiosa, que 

ficou popular entre os jovens eritreus, e compartilhar o amor de Jesus com as 

pessoas. A cantora cristã nunca foi formalmente acusada, condenada ou levada 

a julgamento. Ela apenas se recusou a assinar um documento negando a fé, em 

que deveria prometer nunca mais cantar e compartilhar sobre Jesus com outras 

pessoas. Por isso, ela permaneceu presa em um contêiner de metal, onde sofreu 

severas privações, pois o objetivo era fazê-la esquecer tudo o que tinha 

aprendido sobre Jesus e parar de ajudar outros presos. Mas, mesmo nesse 

período, ela não deixou de adorar a Deus por meio de suas canções e dar 

estudos bíblicos para outros colegas. Ela foi agredida muitas vezes e, por não 

parar de testemunhar de Jesus, foi colocada em uma solitária. Foi naquele 
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momento que compôs muitas músicas sobre o amor de Deus. Após dois anos e 

meio de prisão e trabalho forçado, Helen foi espancada até ser dada como morta. 

Ela ficou oito meses em estado vegetativo e depois de uma recuperação 

milagrosa, conseguiu sair do país e hoje vive na Dinamarca. 

ORE para que os presos e carcereiros que ouviram a mensagem de Helen 

lembrem-se da mensagem da cruz e se entreguem a Deus. Peça que sejam 

testemunhas do amor de Cristo onde estiverem. 


