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AME O CONHECIMENTO 

Provérbios 23.12 

 

1. Leitura inicial: Salmo 45. 17 

2. Cântico: Colossenses 1 

IBSPLAY: https://youtu.be/gk7XWCMwO94 

3. Confissão/Gratidão – Deus todo-poderoso, enquanto eu cruzo o limiar 

deste dia, eu confio a mim mesmo, alma, corpo, afazeres, amigos ao Teu 

cuidado. Vigia-me, guarda-me, orienta-me, dirija-me, santifica-me, abençoa-

me. Inclina o meu coração para os Teus caminhos. Molda-me totalmente à 

imagem de Jesus, como um oleiro faz com o barro. 

4. Leia Provérbios 23.12 – Neste provérbio Salomão oferece um conselho 

sucinto, mas indispensável. O autor  nos apresenta a necessidade de dedicar 

o nosso coração ao ensino ou em outras versões à disciplina. Na NVI, a 

tradução fica: “dedique à disciplina o seu coração”. 

Disciplinar ou ensinar o coração tem a ver com dominá-lo, isto é, 

dominar o coração a fim de que ele não domine todo o corpo seguindo suas 

inclinações pecaminosas. 

Disciplinar significa colocar o coração debaixo de um padrão superior, 

um padrão santo e corretivo. Assim, disciplinar é alinhar o coração com o 

objetivo de aperfeiçoá-lo ou seja é buscar o conhecimento. 

O coração, na compreensão do autor, só será alinhado ou disciplinado 

quando estiver sendo instruído por um padrão elevado capaz de constrange-

lo e convencê-lo de suas perversões, isto é, quando estiver debaixo do 

conhecimento da palavra de Deus: "os ouvidos dedicados à palavra de 

Deus". Portanto, trata-se de uma "disposição interior" que deve ser moldada, 

modelada e assimilada pelo vocabulário Santo de Deus, isto é, as Escrituras 

sagradas. A Palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, a dedicação no 

estudo das Sagradas letras, são capazes de corrigir um coração 

indisciplinado e rebelde. Dessa forma, quando ferido, pela Sublime Palavra, o 
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homem de Deus há de ponderar seu caminho mau e abandonar sua suja e 

perversa intenção interior. Face a isso, devemos compreender que uma 

disposição para lutar contra o pecado é uma marca de alguém que foi 

transformado. Portanto reflita: O pecado tem te tentado? O coração buscou 

se inclinar para o mau? Corra para o conselho Santo da voz de Deus, corra 

para o verbo, busque o conselho de Palavra e discipline seu coração com 

essa espada afiada (cr. Hb 4.12). Aplique seu coração ao ensino. Organize 

seu coração pelo poder da Palavra. Santifique seu coração na verdade.  

Portanto, sabemos que estar disposto a dedicar os "ouvidos às 

Palavras que dão conhecimento" é um distintivo do caráter cristão. 

Na medida que almejo santificar meu coração, isso é uma obra 

interior, devo  também me empenhar em manejar bem a palavra da verdade 

a fim de empregná-la em meu ser: "guardar a Palavra no coração para não 

pecar". 

Por fim, um coração alinhado e disposto a servir ao Senhor o obedece 

observando a Sua inerrante Palavra. Assim, um servo fiel deseja santidade 

no coração, mas pratica a santidade ao ler e aplicar às Escrituras, ao se 

dedicar ao Evangelho, ao amar o conhecimento.  

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

Aplicações: 

1. Decida ler sua Bíblia diariamente e ame o conhecimento de Deus. 

Decida isso em oração neste exato momento. 

2. Decida entender a vontade de Deus expressa na Sua Palavra. Busque 

livros a fim de aprofundar-se, se necessário busque auxílio pastoral a 

fim de enfrentar seus pecados de frente. 

3. Não desanime de entender as Escrituras. Faça isso com alegria, com 

desejo, com organização e com deleite.   

4. Coloque as Escrituras em alta estima, no lugar que lhe é de direito. 

Permita que ela silencie a pecaminosidade e alinhe seu coração. 

 

6. Pedidos de oração – Maldivas 
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ORE  

No Dia da Independência das Maldivas, clame para que o país seja 

liberto do radicalismo islâmico. Peça que os cristãos tenham permissão para 

cultuar e compartilhar a fé com outros. 

 


