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DEUS NOS DÁ CONHECIMENTO 

Provérbios 20.12 
 

1. Leitura: Salmo 105. 1-3 

2. Cântico: Tudo é Jesus pra mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/ZeXB6JYABa0 

3. Confissão/Gratidão – Quando Teu Filho, Jesus, entrou em minha alma, em 

vez do pecado, Ele tornou-se mais caro para mim do que o pecado tinha sido 

anteriormente; Teu governo gentilmente substituiu a tirania do pecado. Ensina-

me a crer que se algum dia eu tivesse algum pecado subjugado devo não apenas 

esforçar-me para vencê-lo, mas devo convidar a Cristo para habitar no lugar 

dele, e Ele deve tornar-se para mim mais precioso do que a luxúria vil havia sido; 

que Tua doçura, poder e vida estejam lá. Assim, devo procurar uma graça a partir 

d’Ele ao invés do pecado, mas não devo clamar por isso à parte d’Ele mesmo. 

 

4. Leia Provérbios 20.11– Este provérbio ensina que o conhecimento vem do 

Senhor quem nos fez e nos deu as condições necessárias para conhecê-lo e 

desenvolver esse conhecimento. 

Nosso corpo é uma obra extraordinária e exponencial do Criador. Somos 

a obra-prima de Deus. Temos cerca de 60 trilhões de células vivas em nosso 

corpo e cada célula, estão gravados e computados todos os nossos dados 

genéticos. Cada órgão do nosso corpo tem uma função.  

Deus nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Somos uma máquina 

viva absolutamente sofisticada, um milagre de Deus no palco do mundo. Se 

Deus colocou em nós olhos e ouvidos, devemos desenvolver a habilidade de 

olhar direito e de ouvir com atenção.  

Muitos olham e não veem. Outros escutam, mas não entendem. Há 

aqueles que olham apenas com impureza, e outros que escutam apenas o que 

lhes polui a alma.   

https://youtu.be/ZeXB6JYABa0
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Devemos olhar com olhos de santidade e ouvir apenas aquilo que nos 

edifica. Na verdade, somos mordomos de Deus. Nosso corpo foi comprado por 

Deus e devemos glorificar Deus em nosso corpo. Um dia prestaremos contas 

ao Senhor do que vimos e ouvimos. 

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

a) Você foi criado a imagem e semelhança do Senhor para a glória de dele; 

b) Deus nos deu olhos e ouvidos para que usássemos em benefício do seu 

reino; 

c) Use seus olhos e ouvidos para crescer em santidade, eliminando tudo o 

que não está em conformidade com a Palavra de Deus. 

d) Ajude seus filhos a compreenderem que seus olhos e ouvidos são para 

a glória de Deus. 

6.  Ore por missões – Brasil 
 

O irmão Hugo pede oração por sua empresa de transporte, para que em 

2022 ela cresça e prospere. Dessa forma, será possível que ele abençoe o reino 

de Deus e as pessoas ao redor dele. 

 


