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GUARDE O SEU CORAÇÃO 

Provérbios 25.3 

 

1. Leitura inicial: Salmo 99.9 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, nos conceda luma fé genuína e sincera em ti 

e em tuas promessas, de tal forma que o Senhor possa se agradar de nós e 

nos conceder a tua justiça, para o louvor da tua glória.   

4. Leia Provérbios 25.3 – Este provérbio alerta para a realidade prática de 

guardarmos o nosso coração. 

O provérbio aqui descrito está intimamente relacionado com o provérbio 

anterior (25.2). Na verdade, trata-se de um par de provérbio. A grande ideia 

presente é que: assim como o coração de Deus é insondável (25.2), devido a 

grandeza do seu ser (cf. Rm 11.34), o coração de um rei deveria, em certa 

medida, manter-se insondável. 

Essa verdade dita de maneira aplicável à época significa que um rei não 

conta todos seus planos, pois faz parte do ofício de um rei manter a discrição. 

Uma palavra dita fora de tempo para seus súditos ou inimigos, uma informação 

do seu governo caindo em mãos erradas poderia significar o fim desse reinado. 

Portanto, a sabedoria do rei encontra-se em não abrir seu coração para todos do 

reino, encontra-se em não manifestar em todos os círculos de influencias suas 

emoções e pensamentos e nem agir de forma infantil, mas conservar seu 

coração insondável conforme exija a ocasião. 

Por fim, cargos de liderança exigem essa competência. Alguém que 

exerce uma função importante não poderá se tornar vulnerável para todos 

quantos estão ao seu redor, mas deve discernir a quem abrirá seu coração e 

quando o abrirá.  

  

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar:  

a) Pais, vocês são autoridades sobre seus filhos. Portanto, lembrem-se de 

manter definida esta linha de autoridade. Alguns pais perdem o coração dos 

filhos ao deixar de sondá-los, enquanto ambos se tornam vulneráveis com seus 

próprios corações.  

- Os pais tornam-se vulneráveis ao adotarem posturas (coração) que 

fragmentam a sua autoridade.   

- Os filhos que não são biblicamente instruídos tendem a abrir o coração para 

qualquer pessoa alheia à sua família, tornando o lar vulnerável. Fazem isso, pois 

não confiam expor seu coração aos seus pais.  

b) Guarde seu coração! Essa verdade significa que nem tudo que pensamos, 

sentimos ou desejamos fazer deve ser externalizado. Portanto, a sabedoria 

encontra-se no exercício do domínio próprio. 

c) Não se isole! É necessário que você abra seu coração para aqueles que são 

confiáveis. Seja em uma tomada de decisão importante, seja na luta contra o 

pecado, seja na educação de filhos, inevitavelmente, precisaremos uns dos 

outros para aconselharmo-nos mutuamente em prudência e sabedoria. 

 
6. Pedidos de oração – Jordânia 
 
ORE   
 
 Ore pelos cristãos de origem muçulmana que são interrogados pela 

polícia e agredidos pela própria família. Clame para que sejam amparados por 

Deus e tenham todas as necessidades supridas. 


