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SABEDORIA PERSUASIVA 

Provérbios 16.23 

 
1. Leitura: Salmos 92.1 

2. Cântico: Sou feliz 

IBSPLAY: https://youtu.be/8B4axP0nd0A 

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 16.23 – A palavra de Deus nos alerta sobre o caráter 

enganoso do nosso coração (Jr 17.9). Um coração enganoso é um coração 

dividido que, por vezes, deixa de apresentar genuíno temor a Deus para seguir 

suas próprias motivações. Deus nos promete em sua Palavra um novo coração 

através da obra regeneradora e santificados do Espírito (Ez 11.19; Ez 36.26). 

Sabendo dessa realidade do nosso coração, a nossa oração deveria ser 

como a do salmista: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de 

mim um espírito estável." (Sl 51.10). Assim, somos incentivados dentro da 

realidade de um novo coração a confirmamos no Senhor toda a nossa vida. 

"Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio 

entendimento;" (Pv 3:5). 

O provérbios de hoje nos fala da realidade de um coração transformado 

(vf. Pv 16.23). Ele segue o mesmo princípio de provérbios anteriores que nos 

dizem que "a boca fala do que está cheio o coração". Ele nos diz que: O coração 

dos sábios ensina a sua boca e acrescenta aprendizado aos seus lábios. Há uma 

associação entre o que o coração acolhe e o que a boca diz. 

Por fim, aqueles que têm a verdadeira sabedoria, que nasce do temor do 

Senhor (Pv 1.7), possuem “lábios” que “promovem a instrução”. Ele não se 

contenta em ter um coração domado pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. 

Ele quer transmitir aos outros o ensino que recebeu das Escrituras 

https://youtu.be/8B4axP0nd0A
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Leia as Escrituras para que Deus ensine seu coração e então seu coração 

encherá seus lábios de Palavras santas.  

b) Abandone as más conversações; ame somente aquilo que visa promover 

a edificação. 

c) Testemunhe a respeito da transformação que Deus fez em seu coração 

através seu falar. 

 

6. Ore por missões – BRASIL 

Interceda pelo irmão Edson e pela família dele. Clame para que haja 

libertação e saúde no lar. Ore também para que os que ainda não conhecem 

Jesus sejam alcançados pelo amor de Deus. 


