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NÃO CONFIE NOS SENTIMENTOS 

Provérbios 14.13 

 
1. Leitura: Salmo 96. 1-3 

2. Cântico: Jesus te dou graças 

IBSPLAY: https://youtu.be/6xf0RfP60TU 

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 14.13 –  Quantas vezes estamos sorrindo, alegres, felizes 

e de repente somos surpreendidos pela tristeza, pela dor ou pelo choro. Aquela 

sensação de um sentimento ruim sobrepondo um momento bom. Talvez 

chamemos de mal-estar ou algo do tipo, mas a verdade é que nossos 

sentimentos sofreram os efeitos da queda e a fonte desses sentimentos se 

tornou enganosa. 

  O coração é o centro cognitivo humano, com isso queremos dizer que 

ele não somente controla as emoções, mas ele direciona também as vontades 

e a nossa maneira de pensar. Contudo, ele controle também as emoções e as 

Escrituras dizem que “o coração é enganoso” (cf. Jr 17.9-10). Assim, “mesmo 

no riso o coração pode sofrer”.  

  Essas verdades apontam para o fato de que não deveríamos nos deixar 

guiar pelas emoções, por aquilo que sentimentos, mas, sim, depender daquele 

que pode nos dar um novo coração. O provérbio nos diz que “a alegria pode 

terminar em tristeza”. Assim, o ensino geral desse texto parece ser que não 

devemos confiar nem nos sentimentos, nem nas situações que nos 

circundam. Por isso, nossa alegria e esperança firmes devem estar no Senhor 

(Ml 3.6; Hb 13.8; Tg 1.17). Em um mundo tão oscilante, é maravilhoso ter uma 

rocha firme em que se apoiar. 

 

 

https://youtu.be/6xf0RfP60TU
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5. Aplicação:  

a. CONFIE NA PALAVRA DE DEUS e não nos seus sentimentos. O 

sentimento é uma bussola desajustada que não leva a lugar nenhum.  

b. ABANDONE O SENTIMENTALISMO COMO BUSSOLA MORAL 

busque conhecer mais a Deus e os atributos d´Ele nas Escrituras, pois 

elas são fontes seguras. 

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – MALDIVAS 

Muitos cristãos migrantes que trabalham no país atuam na área da saúde 

e têm contato com os maldivos todos os dias. Clame para que eles consigam 

compartilhar o amor de Deus com os muçulmanos. 


