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CORAÇÃO RENOVADO 

Provérbios 20.9 
 

1. Leitura: Salmo 115.18 

2. Cântico: Reinas 

IBSPLAY: https://youtu.be/eqyutxYumNA 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, durante o dia as estrelas podem ser vistas nos 

poços mais profundos, e quanto mais profundos os poços, mais brilhantes Tuas 

estrelas resplandecem; conceda-me encontrar Tua luz em minha escuridão, Tua 

vida em minha morte, Tua alegria em minha tristeza, a Tua graça em meu 

pecado, Tuas riquezas em minha pobreza, a Tua glória em meu vale. 

 

4. Leia Provérbios 20.9 – O versículo traz uma reflexão sobre um verdadeiro 

autoexame. O texto pergunta: Quem pode dizer: "Purifiquei o meu coração; estou 

limpo do meu pecado"? Ou seja, quem pode se vangloriar afirmando ter realizado 

uma purificação no próprio coração, tornando-se limpo de pecado? 

Normalmente não gostamos de realizar exames e provas que sabemos 

que não seremos aprovados. Gostamos de nos apreciar e destacarmos nossas 

virtudes. Por isso, raramente as pessoas desejarão avaliar a sua própria situação 

diante de Deus. 

Somos tão cegos à nossa real situação que não enxergamos nosso 

verdadeiro estado de pecaminosidade. Não é difícil encontrar pessoas que 

afirmam não fazer nada de mal, que não precisam se arrepender de nada porque 

não fazem coisas graves. Talvez alguns arrisquem dizer que “as pessoas fazem 

coisas erradas”, mas é da natureza caída dos seres humanos o reconhecimento 

sincero de seus erros. Facilmente apontamos para o erro dos outros, mostrando 

como são grandes suas falhas, de modo a desviar a atenção para os outros, mas 

relutamos em reconhecer os nossos pecados. 

https://youtu.be/eqyutxYumNA
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Entretanto, a pergunta do texto continua: Quem pode dizer: "Purifiquei o 

meu coração; estou limpo do meu pecado"? Uma verdadeira sondagem do 

próprio coração responderá à pergunta com um sonoro “ninguém”. A conclusão 

que se deve chegar em seguida é que ninguém pode estar na presença de Deus 

através de uma autopurificação. Aqui fica evidente que a salvação nunca foi 

obtida por obras. O perdão nunca foi uma conquista pessoal firmada em méritos 

próprios. Entretanto, podemos obter a purificação e o perdão por obra da graça. 

O salmista já reconhecia que a purificação dos pecados era uma graciosa obra 

divina: “Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu 

pecado” - Salmos 51:2. 

Assim, ninguém pode purificar a si mesmo e se apresentar diante de Deus 

limpo de pecado, mas, pela obra de Cristo, aquele que crer recebe perdão e 

purificação dos seus pecados, podendo estar na presença santa de Deus: 

“Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em 

Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para 

demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a 

paciência de Deus” - Romanos 3:24,25. 

5. Aplicação 

1. Precisamos diariamente fazer um autoexame, reconhecendo e 

confessando nossos pecados diante de Deus. Você tem feito da confissão 

uma disciplina espiritual? 

2. Você já compreendeu que a purificação e perdão de pecados é obra da 

graça de Deus, por meio do sacrifício substitutivo de Jesus? Se ainda não, 

vá a Cristo em confissão e confiança. Se sim, vá em gratidão e adoração 

por tão grande salvação. 

3. Você reconhece que tem a tendência a ver os defeitos e pecados dos 

outros e apenas suas virtudes e realizações? Peça a Deus que te dê 

humildade e capacidade espiritual para se autoavaliar de maneira 

verdadeira. 
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6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 28: ORE PELAS CRIANÇAS 

Pode ser especialmente difícil para as crianças lidarem com o trauma da 

guerra e o repentino desenraizamento da vida delas. Reserve um tempo para 

orar pelas crianças cuja educação foi interrompida, que foram separadas de seus 

pais ou que perderam os pais na violência. “As crianças são a nossa esperança. 

Agora elas estão perdidas, não têm escolaridade e seu futuro é incerto. Mas, 

mesmo assim, elas ainda têm toda a vida pela frente!”, afirma nosso parceiro 

local.  

“Ore para que elas conheçam Jesus enquanto crescem, para que Deus 

preencha o buraco deixado pela guerra em seus corações e que elas sejam 

curadas nele. Interceda por oportunidades para elas continuarem estudando.”  

Assim que a poeira baixar, nossos parceiros da linha de frente esperam 

ajudar crianças refugiadas na alfabetização. Ore pelo favor de Deus e para que 

esse seja um trampolim para elas terem um futuro melhor. 


