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DISCERNIR 

Provérbios 20.27 

 

1. Leitura: Salmo 117.1-2 

2. Cântico: No controle tu estás 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=VFevD1_1G4k 

3. Confissão/Gratidão – A graça que restaura é necessária para me 

preservar, orientar, guardar, prover e ajudar. E aqui Teus santos incentivam a 

minha esperança; eles eram miseráveis e agora estão enriquecidos, presos e 

agora estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

4. Leia Provérbios 20.27 – No texto de hoje o sábio mostra que o espírito do 

homem é a lâmpada de Deus dentre dele sendo impossível esconder-se de si 

mesmo. 

Ninguém consegue sondar o que está no íntimo do ser humano, a 

não ser o seu espírito que nele está. O espírito humano é como a lâmpada 

do Senhor que alumia todos os corredores da alma e investiga todos os 

setores sombrios da vida. Isso significa que uma pessoa pode esconder-se 

dos outros, mas não consegue se esconder de si mesmo.  

Ela pode enganar outras pessoas, mas não consegue mentir para 

sua própria consciência. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e 

consciência; ninguém pode se esconder de si mesmo, pois o espírito 

humano, que é a lâmpada do Senhor, vasculha cada parte do seu ser.  

Quando Caim matou Abel, seu irmão, pensou que pudesse escapar 

das consequências de seu crime (cf. GN 4.1-15), mas Deus o encurralou no 

beco de sua consciência e mostrou que ele não podia evadir-se de si 

mesmo. 

Por exemplo! O marido pode até trair a esposa, sem que ela jamais 

saiba de sua infidelidade, mas nenhum marido se livra de si mesmo. A 

esposa pode até ser infiel ao marido, mas jamais se livrará das acusações 

de sua própria consciência.  

https://www.youtube.com/watch?v=VFevD1_1G4k
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A consciência é como uma lâmpada que revela toda a escuridão do 

pecado. Uma pessoa pode despojar-se de tudo, e até afastar-se de todos, 

mas não pode apartar-se de si mesmo nem driblar a própria consciência. 

Entretanto, para que o cristão viva uma vida em boa consciência ele 

não deve estabelecer brechas em sua santidade (cf. Jo 17.17); e sem ela 

ninguém verá o senhor (Hb 12.14), esteja atento na condução de sua vida 

com Deus e avalie a si mesmo (cf. 1 Co 11.28). 

 

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

a) Avalie a si mesmo constantemente para que você não caia em um 

mero moralismo, mas que essa avaliação gere maturidade; 

b) O que os outros não sabem sobre você não é sinônimo de estar tudo 

bem. Lembre-se a sua consciência sempre lhe acusará. 

c) Ao casal: Mantenham sempre ativa a prática da conversa conjugal, 

atentem-se a ajuda mutua, fortalecendo um ao outro. 

d) Aos Pais: Ensinem seus filhos a viver uma vida de boa consciência, 

contando a verdade; não guardando nada. Ensine-os a serem 

santificados na verdade. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 12: SHIDEN 

Shiden (nome alterado por segurança) teve um encontro com Jesus no 

final da adolescência e quando tinha mais de 20 anos foi preso junto com 

outras 40 pessoas, por estarem adorando a Deus secretamente. Nos dez anos 

em que esteve preso, passou por três penitenciárias. Nesses locais ele 

enfrentou exposição a temperaturas severas, doenças causadas pela falta de 

saneamento básico e insultos para que deixasse a fé. 

Depois de passar muito tempo na solitária, Shiden foi mandado de 

volta pra casa, mas ele não era o mesmo jovem. Ele estava despedaçado 

emocionalmente, muito magro e gaguejava quando falava. O jovem havia 
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perdido a chance de estudar, ter uma carreira profissional, se casar e ter filhos. 

O resultado disso foi depressão profunda e tendência suicida. 

Shiden tem melhorado gradativamente, mas ainda fica frustrado por ter 

perdido tantas coisas enquanto esteve na prisão. 

 

ORE 

Para que Shiden tenha uma experiência profunda com Jesus e seja 

curado por ele. Peça que Deus restaure os sonhos do cristão e que ele viva a 

perfeita vontade do Senhor. 


