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Quebra-gelo (5 min)
Quando ouve a palavra “oração”, você pensa em que?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Provérbios 4:20-27

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O nosso coração é o receptáculo de todas as emoções e 
sentimentos. Tudo aquilo que nos toca de forma positiva ou negativa 
passa por ele. Não é necessariamente aquele órgão musculoso que 
centraliza o sistema de circulação sanguínea em nosso corpo, mas a 
instância mais profunda e íntima do centro da nossa alma.
 Precisamos cuidar do nosso coração. Assim como cuidamos 
do “coração órgão” nos alimentando bem, praticando atividades 
físicas, evitando situações que o exponham a riscos e periodicamente 
visitando um médico, é necessário que zelemos do nosso “coração 
alma” alimentando-o com bons sentimentos, exercitando o amor, a paz 
e boas virtudes, evitando a exposição a coisas negativas e destrutivas e 
sempre visitando o melhor médico que existe para a alma: Jesus Cristo.
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CUIDANDO DO
CORAÇÃO



 Vivamos assim. Não nos permitamos ser pessoas amargas e 
dominadas pela tristeza e angústia. Procuremos ver a vida sob o facho 
da plena luz de Cristo que brilha em nosso favor. 
 Quando vivemos assim, somos pessoas melhores para nós 
mesmos e tornamos melhor o ambiente dos que nos cercam, 
benefi ciamos a nossa alma e tornamos o espaço dos nossos 
relacionamentos lugares agradáveis.
 Se quisermos viver assim, certamente conseguiremos, pois 
Jesus Cristo coloca-se ao nosso lado para nos ajudar a atingir esse 
padrão de vida e conduta.

Refl exão
1. Jesus disse que é do coração que procedem todas as coisas ruins. 

Você tem o costume de analisar seu coração para perceber o que 
tem dentro dele?

2. Que atitudes você pode tomar para ter um coração saudável?
3. Quais são as consequências de se cuidar bem do coração? O que 

ele produz?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que o Senhor sonde o coração e ajude cada um a cuidar dele da forma 
correta.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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