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A busca por um coração saudável
Provérbios 12:8-23
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“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.”
Provérbios 4:23
Coração protegido
O que está no coração sai à
superfície por meio do que
falamos (Provérbios 27:19). O
dramaturgo grego Menandro
disse “Pode-se conhecer
caráter de um homem por suas
palavras”.
E sendo o coração, na visão
bíblica a sede que processa
todos os sentimentos da vida
humana, precisa ser protegido
de tudo o que possa
contaminá-lo.

Endurecimento do coração
É, na verdade, um processo no
qual o coração fica
progressivamente menos
receptivo a certos estímulos. A
pessoa angustiada, muitas
vezes, não quer ouvir a
verdade divina. Às vezes, a
capacidade de entender ou
perceber coisas espirituais é
diminuída (Mc 6:52 e Mateus
13:15).

O estudo do livro de Provérbios nos permite abordar os mais variados temas. Um
deles é a questão do coração humano. Salomão faz uma bela declaração em
provérbios 17:22 “O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz
secar os ossos”. Não é fácil guardar o coração de sentimentos e emoções ruins
que levam ao adoecimento físico, emocional e espiritual. Estudaremos, hoje, os
ensinos de Salomão sobre este tema.
I – A VISÃO BÍBLICA SOBRE O CORAÇÃO HUMANO
a) Se das emoções. O coração é mencionado inúmeras vezes nas Escrituras
como sede das emoções humanas (Deuteronômio 19:6; 1 Samuel 25:37; Salmos
4:7; 13:2; 27:14). Ele abriga medo, amor, coragem, ira, alegria, tristeza, etc.
b) Centro da vida moral, espiritual e intelectual do ser humano (Deuteronômio
8:5). Há passagens em que o coração é citado para fazer referência à consciência
do indivíduo como em Jó 27:6 (Edição Revista e Corrigida).
c) Os efeitos do pecador sobre o coração. A corrupção humana está
profundamente ligada ao coração que é chamado nas Escrituras de:






Incircunciso (Jeremias 9:26 e Ezequiel 44:7);
Perverso (Provérbios 11:20);
Enganoso (Jeremias 17:9);
Endurecido (Êxodo 4:21);
Maligno (Provérbios 26:23).

d) O que pode ser guardado no coração. Salomão afirma que o coração pode
guardar perversidade (Provérbios 6:14); tramar projetos iníquos (Provérbios 6:18);
Coração esperançoso
Ser cobiçoso (Provérbios 6:25); ser fraudulento (Provérbios 12:20); cultivar a
ansiedade (Provérbios 12:25); abrigar a infidelidade (Provérbios 14:14); cultivar a
Não estamos livres de passar
por situações que nos abatam. tristeza e a alegria (Provérbios 15:13-14) e etc. Por isso, ele afirma “Sobre tudo o
“Pela dor do coração o espírito que se deve guardar, guarda o teu coração” (Provérbios 4:23). Os propósitos do
se abate” (Provérbios15:13b).
coração são como águas profundas, Provérbios 20:5.
Por isso, o sábio advertiu que
podemos mudar isso confiando
no Senhor e buscando olhar
para a vida de forma positiva.
Coração cheio de inveja
Para o invejoso, sempre vai
faltar algo. E isso gera o
sentimento de que, de alguma
maneira, uma injustiça está
acontecendo.
Há uma visão triunfalista que
tem sido disseminado nas
igrejas e fortalecido esse
sentimento que afirma que
somos merecedores de tudo.
Que Deus está na posição de
servo e que podemos
determinar que devemos
receber Dele.

