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Cuidado com o Coração 
 

Provérbios 16:1 

 
Introdução: ainda que as campanhas publicitárias sejam cada vez maiores, visando 
conscientizar a população dos cuidados que devemos ter com o coração, o número de pessoas 
que morrem de ataques cardíacos ainda é muito grande na nação brasileira. Prática regular de 
exercícios físicos, aliada à alimentação saudável colabora com o prolongamento da vida. 

 
Entretanto, ainda que todos esses cuidados sejam necessários e devamos cuidar muito bem 
desse músculo involuntário conhecido como coração, a Bíblia fala de um “outro coração”, não 
aquele que bombeia o sangue pelo nosso corpo, mas o coração que representa o nosso íntimo, 
a nossa alma, que também necessita de cuidados especiais. Não exercícios físicos como o 
coração de carne, mas outro tipo de exercício, a fim de mantermos uma qualidade de vida 
emocional e espiritual. 

 
Provérbios 16:1 afirma que “o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos 
lábios vem do Senhor”. O que a Bíblia está ensinando nesse versículo é que do coração do 
homem saem projetos. Coisas aparentemente nobres e interessantes veem à tona a partir do 
nosso coração. Por isso, precisamos estar com o nosso coração bem sintonizado em Deus para 
receber uma resposta certa. Para que isso aconteça, devemos considerar alguns aspectos: 

 
1. Reconheça Que O Coração é Fonte Duvidosa – Jeremias 17:9 diz que “enganoso é 

o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?” O 
primeiro cuidado que devemos ter é reconhecer que o coração é uma fonte duvidosa. 
Podemos decidir o nosso futuro debaixo de um forte envolvimento emocional e, assim, deixar 
de lado o bom-senso. Muitas pessoas são iludidas pelo próprio coração, quando confundem a 
voz do coração com a voz de Deus. Nesse caso, é fundamental o princípio da Palavra de Deus 
para que não sejamos enganados por nossos sentimentos. 
 

2. Não despreze o conhecimento – outro aspecto importante é consolidar a vida com 
Deus por intermédio do conhecimento. Por sabermos que podemos nos enganar, devido à 
fonte duvidosa conhecida como coração, devemos reconhecer a importância do 
conhecimento nesse processo. Provérbios 18:15 ensina que “o coração do entendido adquire 
conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber”.  

 
Infelizmente, muitos tomam decisões desconsiderando o que a Bíblia fala a respeito da 
situação que os envolve. O coração do entendido é diferente, ele é humilde, não é arrogante, 
ele busca o saber, ele adquire o conhecimento. Tudo isso serve de base para decisões 
corretas. As estruturas da alma necessitam ser fortalecidas pelo conhecimento que vem de 
Deus, caso contrário, a fragilidade emocional levará a pessoa a não agir corretamente.  

 
3. Não confunda ousadia com imprudência – em terceiro lugar, consideremos o que 

diz Provérbios 16:21: “O sábio de coração é chamado prudente ...”. Uma das maiores 
dificuldades que as pessoas têm é saber discernir onde termina a ousadia e onde começa a 
imprudência. Muitas pessoas têm medo de se tornarem covardes e deixar as oportunidades 
passar, mas ao mesmo tempo se perguntam: “Não será isso uma imprudência da minha 
parte?”.  
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O que precisamos entender nesse ponto é que o coração sábio percebe a hora de avançar e a 
hora de recuar. Assim sendo, podemos dizer que prudência não tem nada a ver com medo e 
covardia, mas tem tudo a ver em reconhecer qual é o seu momento. Portanto, busque a 
sabedoria e você terá um coração prudente que saberá discernir o tempo.  
 

4. Não se esqueça de que você tem uma cobertura – outro fator importante no 
cuidado com o coração é levarmos em consideração que não devemos andar sozinhos. 
Provérbios 15: 22 revela: “Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos 
conselheiros, há bom êxito”. Quando nos submetemos a uma cobertura saudável, que nos 
oriente nos momentos de dúvida, certamente alcançaremos o bom êxito como diz esse texto. 
Portanto, todas as estruturas de pastoreamento, discipulado, liderança de células, são 
suportes que Deus nos deu para agirmos corretamente. 

 
2. O relacionamento deve estar acima das oportunidades – em último lugar, 

consideremos uma declaração de Davi no Salmo 18:1: “Eu te amo, ó Senhor, força minha”. 
Ainda que Deus tenha prazer em nos abençoar, não podemos estabelecer uma relação 
interesseira com Ele. Muitas pessoas se aproximam de Deus buscando as oportunidades, mas, 
acima das oportunidades deve estar o relacionamento. Quando amamos a Deus, como 
declarou Davi, certamente seremos dirigidos por Ele e venceremos os enganos da alma, e o 
nosso coração saudável cumprirá com o seu papel.  


