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MAIS PROFUNDO 

Provérbios 21.2 

 

1. Leitura: Salmo 100 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, Tu somente é quem chega no mais profundo 

do nosso ser. O Senhor nos sonda e nos conhece, o Senhor vê a intenção do 

nosso coração. Não podemos lhe enganar em nada, mas nos arrependemos 

em tudo que não glorifica o Teu nome! Em nome de Jesus, amém! 

4. Leia Provérbios 21.2 – O provérbio de hoje nos mostra que somente Deus 

é capaz de ir mais profundo do nosso ser, do nosso coração. Mas por qual 

motivo? 

Sabemos que a sinceridade não é uma prova infalível para conhecer a 

verdade. Há muitas pessoas sinceramente enganadas. Há caminhos que 

parecem ser certos ao entendimento humano, mas são absolutamente 

tortuosos. Há comportamentos humanos que recebem aplausos nas praças e 

incentivo da mídia, mas essas práticas não passam no crivo da ética divina.  

Há palavras que podem ser até belas para nós, mas soam como um 

barulho estranho aos ouvidos de Deus. Há ações que arrancam elogios da 

terra, mas são reprovadas no céu. Todo caminho do indivíduo é reto aos seus 

próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações.  

Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre-se de que o Senhor 

julga as suas intenções. O tribunal humano só consegue julgar suas palavras e 

ações, mas o tribunal divino julga mais profundo.  

As pessoas veem as obras, mas Deus vê a motivação. As pessoas se 

impressionam com o exterior, mas Deus vê o interior. Uma pessoa se olha no 

espelho e dá nota máxima a si mesma por seu desempenho, mas Deus sonda 

seu coração e exige verdade no íntimo. O ser humano se contenta apenas com 

aparência, mas Deus o pesa na balança e o encontra em falta. Não basta ser 
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aplaudido pelas pessoas nem dar nota máxima a si mesmo. E necessário ser 

aprovado por Deus. 

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

a) Todo e qualquer elogio que receber, passe pelo crivo divino. Pois 

devemos ter todo o cuidado para que os elogios não nos tornem 

soberbos, altivos, confiantes demais em nós mesmos. 

b) Ore a Deus pedindo que Ele lhe ajude a entender qual a verdadeira 

motivação no seu coração ao realizar as coisas. Se for para a glória de 

Deus, que continue a fazê-lo da forma correta; se for para glória própria, 

que possa encontrar no Senhor tudo aquilo que for necessário para 

arrancar esse orgulho de seu coração. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 17: IDIR HAMDAD 

Em setembro de 2017, o cristão argelino Idir Hamdad foi sentenciado a 

pagar uma multa e ficar preso por seis meses. O “crime” cometido foi portar 

uma Bíblia e materiais com mensagens cristãs na mala no retorno de uma 

viagem que fez ao exterior. O cristão tinha 29 anos na época e participava do 

ministério infantil da igreja onde congregava. 

Mas em julho de 2018, o tribunal de justiça argelino reconheceu que o 

veredito dado ao cristão teria sido uma retaliação à conversão dele ao 

cristianismo. Por isso, ele obteve absolvição total, mas teve que pagar uma 

multa equivalente a 680 reais pela “importação de produtos clandestinos”. 

 

ORE 

pelos irmãos e irmãs como Hamdad que foram presos porque estavam 

portando Bíblias e materiais cristãos na Argélia. Que eles sejam sustentados 

por Deus e não se amedrontem de continuar compartilhando o evangelho. 


