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DEUS SONDA NOSSO CORAÇÃO 

Provérbios 16.2 

 
1. Leitura: Salmos 89.1 

2. Cântico: Eu me rendo 

IBSPLAY: https://youtu.be/O97j4Z-ksY8 

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 16.2 – Nosso conhecimento é limitado. Julgamos segundo 

a aparência. A camada de verniz que cobre a covardia e esconde a coragem 

muitas vezes nos impressiona.  

  Deus não vê as coisas como nós as vemos. Nós vemos o exterior; Deus 

vê o coração. Nós contemplamos a ação; Deus julga a motivação. Podemos 

pensar que tudo o que fazemos é certo, mas o Senhor julga nossas intenções. 

Somos a geração que aplaude a performance, que premia o desempenho, que 

acende as luzes do palco para o glamour da aparência. Somos uma geração 

que idolatra o corpo e cultua a beleza física.  

  A Bíblia, porém, diz que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a 

pessoa que teme ao Senhor será louvada. O que conta para Deus não é o que 

aparentamos ser, mas o que somos. Não raro as pessoas amam não quem 

somos, mas quem aparentamos ser. Amam não nossa verdadeira identidade, 

mas nossa máscara. Não somos aquilo que somos em público, mas quem 

somos em secreto. O que tem valor aos olhos de Deus não é o que julgamos 

puro, mas o que Deus considera puro.  

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Não finja ser quem não é. Se somente Deus sonda o nosso coração, 

somente Ele pode retirar de nós as “máscaras” que insistimos em usar; 

https://youtu.be/O97j4Z-ksY8
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b) Dependa do Senhor em toda a sua vida. Que o Espírito Santo sonde 

nosso coração e nos transforme, a medida que aprendemos e 

conhecemos mais sobre Deus; 

c) Conhecer a Deus é necessário estar atento a todas as oportunidades que 

temos de ouvir sobre Suas Palavras. Por isso sempre se prepare para os 

cultos, para os devocionais, leituras diárias, pois são excelentes 

ferramentas que nos possibilitam conhecer mais sobre nosso Senhor. 

 

6. Ore por missões – MALDIVAS 

Interceda para que os direitos humanos sejam realmente respeitados no 

país. Que os cristãos secretos tenham liberdade de culto e compartilhem o amor 

de Deus com outras pessoas. 


