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objetivos
•
•

NOS LEVAR A UMA REFLEXÃO SOBRE A COMPLEXIDADE DO NOSSO
CORAÇÃO;
NOS LEVAR A ENTREGAR O NOSSO CORAÇÃO PARA QUE DEUS QUE O
CONHECE INTEIRAMENTE SONDE-O E DIRIJA-O.

textos base: 1 REIS 8. 32-35

desenvolvimento
Quando a Bíblia fala sobre coração, ela não se limita a pensar apenas sobre
sentimentos, antes, atribui ao coração as emoções, os pensamentos e a vontade.
O texto base, relata o culto de dedicação do templo construído por
Salomão, e no verso 17 e 18, vemos que Davi propôs no coração edificar o templo,
e Deus abençoou e aprovou esse propósito, mesmo não permitindo que Davi
pessoalmente o fizesse, contudo, aprendemos que o coração é um grande
reservatório de propósitos.
Na sequência do texto, temos a oração de dedicação do templo, onde fica
expresso a importância de andarmos com todo o coração diante de Deus.
Tudo que envolve nosso relacionamento diante de Deus, tem que ser feito
com todo nosso coração, inclusive a confissão dos nossos pecados, e Salomão
pede isso nos versos 38 e 39, que Deus considere e perdoe o povo, quando este
orar reconhecendo as chagas dos vossos corações.
No verso 57 e 58, Salomão pede que Deus continue a abençoar o povo. A
oração de Salomão é para que Deus incline o coração do povo para si, conforme
vemos no verso 61: “Que os corações de vocês sejam sempre fiéis ao SENHOR,
que seja um coração inteiro e perfeito para com Deus”.
A perfeição não é a falta de pecado. Até porque a ideia de perfeito na bíblia,
é de algo inteiro. Portanto, se espera um coração que não é dividido, que não se
altera em relação aos propósitos de Deus.
Por fim, no verso 66, o povo parte alegre e feliz de coração, por causa de
todo bem que Deus havia realizado.
Concluímos então esperando que essa promessa seja verdade nas nossas
vidas, conforme a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas 16.10b: “Que fique
alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor”!
PERGUNTA 01 – A bíblia mostra que Neemias colocou no coração
reconstruir os muros de Israel, e temos também o exemplo de Judas, que
colocou no coração ganhar lucro traindo Jesus; Entendendo que podemos
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guardar no coração propósitos bons e ruins, responda: Quais são os propósitos
que você tem guardado no seu coração?
PERGUNTA 02 – Outro ponto destacado na ministração, foi que nem o
próprio homem conhece e compreende totalmente o seu coração. Entendendo
essa verdade, diga quais cuidados você costuma ter para não ser traído pelo seu
próprio coração diante dos desafios, tentações e decisões da sua vida?
AUXÍLIO PERGUNTA 02 – Conforme Salmos 26.2, e também Salmos 139,
devemos ser sinceros diante de Deus e nos submetermos à ele.
PERGUNTA 03 – Aprendemos que a perfeição não é a falta de pecado, mas
sim um coração que não é dividido, que não se altera em relação aos propósitos
de Deus. Como está o seu coração em relação ao propósito e chamado da igreja
para os dias de hoje, que é, pregar o evangelho, discipular e pastorear vidas com
a mesma excelência que Jesus fez? Responda testemunhando experiências e
atitudes práticas em relação a proclamação do evangelho e o discipulado.

CONCLUSÃO:
Tenha um tempo de oração e de adoração junto com os irmãos, aliás, como
aprendemos, “Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor”!
– 1 Crônicas 16.10b.

avisos
§

VOCÊ TEM UM INSTANTE?
o Adquira seu livro: Posso conhecer a vontade de Deus?

§

CURSO PARA BATISMO DE DEZEMBRO
o Inicio de nova turma 04/11 – 17h
o Essa é a última turma para o último batismo desse ano.

§

CURSO CONHECENDO O TBC
o Inicio de nova turma 04/11 – 17h
o Essa é a última turma para o último batismo desse ano.

§

LEC UP
o Sábado as 19:30

§

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em
nosso canal do Youtube TBC TV. Inscreva- se! Compartilhe!
#UmaIgreja

