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CUIDADO COM A BOCA 

Provérbios 10. 11 

 
1. Leitura: Salmos 108. 1-5 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 11 – A ideia geral que percorre no capítulo 10 de 

Provérbios, é o contraste entre vários aspectos da vida do justo e da vida do 

injusto! 

No progresso da Revelação, podemos observar que duas classes de 

pessoas caminham lado a lado por toda a história redentiva. Na mesma, 

poderemos observar que Deus usará várias palavras sinônimas para se referir a 

essas classes tais como: 

JUSTOS X ÍMPIOS 

JUSTOS X INJUSTOS 

FILHO SÁBIO X FILHO INSENSATO 

JUSTOS X PERVERSOS. 

Com isso, aprendemos que há práticas de vida que agradam a Deus e 

práticas que o  desagradam. No versículo que está em estudo, aponta para a 

boca como meio de instrumento para vida ou para a violência. 

Nossa boca é o meio que comunica essa vida ou violência, pois a causa 

primária é o nosso coração! Pois o  mesmo é a fonte do ser conforme Pv. 4.23;    

MC 7.20;23. 

5. Aplicação: Devido termos uma fonte corrompida, precisamos fazer algumas 

coisas tais como: 

1. Nutrir nosso interior com os valores de Deus. Fp 4:8-9 (mente e coração 

andam juntos) 

https://youtu.be/oiibssAdirY
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2. Nutrir uma prática de falar apenas palavras que promovam a edificação do 

próximo. Cl 4.6; Ef 4.29 

3. Nutrir uma vida prática de abençoar. Rm 12.14 (essa prática de abençoar deve 

ser aplicado na vida dos perversos e das autoridades) Gn 47.10; 20.3-18) 

Que assim seja nossa boca diante de Deus e das pessoas que estão em 

nossa volta e assim a nossa luz resplandeça entre os povos e Deus receba a 

Honra e a Glória! 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – SÍRIA  

Hoje a guerra na Síria completa dez anos. Ore para que a palavra de Deus 

encha a vida de cada cristão, alcançando outros. Que assim todos encontrem 

alegria, força, esperança e uma nova vida em Cristo. 


