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CUIDADO COM O QUE VOCÊ FALA 

Provérbios 4.24 
 

1. Leitura: Salmos 29.1-2 

2. Cântico: Tua graça me basta 

IBSPLAY: https://youtu.be/tHO716kwq4I 

1. 3. Confissão/Gratidão: Perdoa-me por minhas falhas e ajuda-me a andar 

em tuas veredas. Te agradecemos pelo pão de cada dia e por todos os 

livramentos dados por tua poderosa mão. 

4. Leia Provérbios 4.24 – Afaste da sua boca as palavras perversas; fique 

longe dos seus lábios a maldade.  

“Afasta da sua boca as palavras perversas, outra versão exorta para que a 

falsidade seja afastada da nossa boca. Perceba a seriedade com que o autor 

expõe essa exortação. Afasta e fique longe são sinônimos, e podemos interpretar 

de forma literal. Devemos até mesmo repudiar todo pensamento maldoso seja 

de quem for, de um irmão, de uma situação, de um julgamento para que nem 

chegue à nossa boca e possa ser emanado palavras perversas. O crente que 

tem suas atitudes dominadas pelo Espírito Santo do Senhor deve conter, frear a 

sua língua. Devemos ser prontos a ouvir, tardios em falar e em irar-se (Tiago 

1:19). Irmãos, por causa da nossa natureza, somos tendenciosos a tecer 

comentários maldosos e precipitados de tudo e sobre tudo. Somos peritos em 

dizer palavras perversas, falsas e somos muito pouco corajosos a elogiar, a dizer 

coisas que promovam o Reino. Nesse sentido, precisamos ter cuidado com o 

que falamos, para quem falamos, de quem falamos. Devemos usar nossa boca 

para anunciar o evangelho e glorificar a Deus com o que dizemos.  

Por fim, que a nossa boca seja afastada de todo o mau e que seja usada para 

tornar a palavra de Deus mais conhecida. Tenha cuidado com o que você fala e 

faça um juízo de ponderação quando for falar: será para ajudar alguém? Será 

para glorificar a Deus? Tenhamos em mente todo o ensinamento e sabedoria 

Divinos. E que possamos nos afastar da palavra perversa. 
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5. APLICAÇÕES: 

1. Você tem cuidado dos seus pensamentos para que não se traduzam em 

palavra perversa? 

2. Tem sido tardio em falar? 

3. Use a sua boca para promover o evangelho de salvação de Cristo. 

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES -  TANZÂNIA  

Aisha* estava fazendo faculdade quando os pais descobriram que ela era 

cristã. Eles a expulsaram de casa e se negaram a pagar os estudos. Clame 

para que a situação seja transformada em bênção. 


