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ALINHE SEU CORAÇÃO 

Provérbios 17.3 

 
1. Leitura: Salmo 139. 1-2 

2. Cântico: Como ninguém me conheces 

IBSPLAY: https://youtu.be/60n42khi7mo 

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 17.3 – Comumente a Bíblia apresenta a verdade dita neste 

versículo de que Deus prova os corações. Deus colocou Abraão à prova 

(Gênesis 22.1-19) e provou o povo de Israel no deserto (Deuteronômio 8.2). Davi 

reconheceu que Deus prova os corações (1 Crônicas 29.17) e até pediu que Ele 

sondasse o seu próprio coração (Salmo 139.23). 

Este provérbio compara a prova que Deus faz ao tratamento dado aos 

metais preciosos, usado para separar a sujeira e deixar apenas o que é puro. 

Segundo o Apóstolo Pedro, Deus prova o coração dos seus filhos para que "a 

sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se 

corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, 

quando Jesus Cristo for revelado" (1 Pedro 1:7) 

Deus tem meios para nos provar. Não sabemos exatamente como a prova 

virá, mas devemos ter a convicção, dita por Pedro, de que redundará em louvor 

a Deus. Será por meio de doenças, de desemprego, de perda de coisas que 

consideramos preciosas? Não há como saber, mas isso não deve nos causar 

medo, porque ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles 

que O amam (Romanos 8.28). Ainda temos a promessa de que Ele é socorro 

bem presente no momento das tribulações (Salmo 46.1). 

Portanto, podemos descansar que as coisas que Deus opera para provar 

nossos corações é para nosso bem e Sua glória.  

https://youtu.be/60n42khi7mo


IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 

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

a) Você tem passado por provas? Não desanime, porque o que Deus está 

fazendo é para atestar sua fé e te fazer crescer na fé.  

b) Aproveite esses momentos para refletir no que Deus está mostrando. 

Pode ser pecado a ser deixado, perdão a ser dado ou atitudes a serem 

mudadas. Que, pela Sua graça, você sairá fortalecido em sua fé. 

 

6. Ore por missões – MALÁSIA 

Em 2021, foram distribuídas 18 mil Bíblias em áudio em todo o território. 

Interceda para que o evangelho impacte os irmãos analfabetos e incapazes de 

ler e os torne discípulos de Cristo. 


