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DISCERNIR O CORAÇÃO 
Provérbios 20.5 

 

1. Leitura: Salmo 100. 1-5 

2. Cântico: Calmo, sereno e tranquilo 

IBSPLAY: https://youtu.be/RyAdOy3t-OQ 

3. Confissão/Gratidão – Ai, ai de mim que sou um pecador, se eu ofender este 

Deus bendito, que é infinito em bondade e graça! Oh, não, se Ele me punir por 

meus pecados, isto não faria meu coração ir tão longe a ponto de ofendê-lo; mas 

apesar de eu pecar continuamente, Ele continuamente renova a Tua bondade 

para comigo. 

4. Leia Provérbios 20.5 – Esse provérbio nos revela que as verdadeiras intenções 

dos homens se escondem no mais profundo do coração.  

Há uma figura de linguagem presente de forma clara nesse provérbio. 

Essa figura chama-se símile, e ela evidencia a presença de uma comparação. 

Neste caso, o coração humano, ou a intenção interior do homem, é comparado 

a um poço bem fundo. Desta forma, assim como se lança um balde para retirar 

a água do fundo do poço, da mesma forma é necessária sabedoria para se 

extrair as verdadeiras intenções do coração humano. O homem tem a 

capacidade de esconder e mascarar suas intenções, aparentando possuir 

outras. Sobre isso, Salomão diz que “os propósitos do coração do homem são 

águas profundas”. 

Desta forma, quem pode discernir as intenções do homem? Quem 

realmente pode compreender o desígnio interior das pessoas? É necessária 

muita habilidade para descobrirmos o que os outros pensam. Conforme nos diz 

o autor de provérbio, a solução é simples, mas não é fácil. O escritor, depois de 

alertar sobre o problema, explica que, apesar de os propósitos do homem 

estarem ocultos no fundo do coração, “quem tem discernimento os traz à tona”. 

Significa que nenhum propósito é tão mascarado que não possa ser detectado. 

https://youtu.be/RyAdOy3t-OQ
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Assim, aquela ideia “você não julgar minhas intenções” não é de toda verdadeira. 

Portanto, precisamos de discernimento. 

5. Aplicação 

a) Ore a Deus pedindo discernimento ao lidar com pessoas. 

b) Estude a Palavra de Deus a fim de conhecer melhor os efeitos do pecado 

no ser humano e as formas sutis que ele assume. 

c) Exerça o Fruto do Espírito: As Escrituras também ensinam a prudência e 

a paciência, requisitos fundamentais para não sermos precipitados no 

falar, cair em armadilhas ou se deixar levar por belos discursos. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 24: LOUVE A DEUS PELAS OPORTUNIDADES DE MINISTRAR 

Sharinah escapou do Afeganistão com seu filho e eles se tornaram 

requerentes de asilo na Ásia Central. Seu filho estava com pneumonia e ela não 

tinha dinheiro, pois recebia apenas oito dólares mensais do governo. Pela 

providência de Deus, Sharinah encontrou um de nossos parceiros da linha de 

frente, Ali, enquanto ele organizava entregas de comida. Ali foi conduzido pelo 

Espírito de Deus para ajudar o filho de Sharinah a receber cuidados de saúde 

adequados. 

Louve a Deus por essa oportunidade de mostrar o amor e o cuidado de 

Deus para Sharinah. Ela é muçulmana, mas agora mantém contato regular com 

Ali para obter encorajamento. Continue a orar pela cura do filho de Sharinah, por 

recuperação completa da pneumonia. Clame para que Jesus se revele a 

Sharinah. Ore por Ali enquanto ele continua a encorajar Sharinah e estimulá-la 

em sua fé. 


