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CONTROLE SUA LÍNGUA 

Provérbios 10.19 

 
1. Leitura: Salmos 116. 1-2 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY:  https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 10.19 – Há um ditado antigo que diz: “Nós não conhecemos 

uma pessoa pelo o que falam dela, mas pelo o que ela fala dos outros”. É 

exatamente essa a reflexão que devemos fazer: Que tipo de conversação temos 

nos envolvidos? Como temos feito o uso da nossa língua?  

Neste texto Salomão tem um tipo muito específico de pessoa em mente. 

Ele não se direciona aos que trabalham com palestras, comunicação ou coisas 

afins, mas se direciona e foca naqueles que não conseguem controlar a língua 

e nem evitar dizer o que não devem.  

Vai parecer engraçado, e não queremos entrar no mérito da discussão em 

si, mas há uma recente “briga” em nosso país que diz respeito à liberação da 

posse e do porte de armas. Porém, poderíamos afirmar, conforme as Ecrituras, 

que nós, todos nós, já andamos com uma arma que pode ser letal: a nossa 

língua.  

A nossa língua é tão perigosa que a Bíblia por muitas vezes nos alerta 

sobre o uso da mesma e muito precisamente, e insistentemente, o livro de Tiago 

nos leva a repensar a natureza da nossa língua (cf. Tg 1.26; Tg 3.2; Tg 3.6; Tg 

3.9-10).  Contudo, existem pessoas que passarão a vida toda sem medir o uso 

da língua. Eles chegarão até a velhice achando que podem sair disparando tudo 

o que dá na cabeça. Geralmente essas pessoas dizem: “Eu sou assim, 

verdadeiro em tudo!”. Porém, não são tão verdadeiras a ponto de reconhecerem 

seus excessos. 

 

https://youtu.be/_ypHYwIIvbc
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Essa pessoa que fala demais não é sábia, e esse é o ponto de Salomão. 

Aquele que não controla sua língua incorre em extrema tolice. E quem é esse 

tolo? É aquele que não consegue mensurar os efeitos da sua fala e também 

nunca sabe a hora de parar de falar. Os tolos, que falam demais, também 

mentem. Há pessoas que contam diferentes versões de uma mesma história, 

aqueles que estão ao redor até se questionam ‘qual versão é verdadeira?’, se é 

que é verdadeira em alguma parte.  

Por fim, lembre-se o quão emocionante é para uma família ouvir as 

primeiras palavras de um bebê? Você já passou por essa experiência? Depois 

vem as primeiras frases e com o passar do tempo essa criança começa a falar 

mais, questionar o porquê? O para que? E não há nada de errado com isso, isso 

é saudável! Porém, há uma fase na vida em que falar demais já não é tão 

bonitinho, aliás pode significar justamente o contrário disso. 

Como cristãos devemos ser reconhecidos pelo nosso modo de falar. 

Nossa conversa dirá muito sobre nós. Use seu falar para abençoar! E lembre-

se: “A boca fala aquilo que o coração está cheio?”.  

 

5. Aplicação:  

a) Você já procurou pedir perdão a Deus e a alguém que ofendeu com palavras? 

Que tal aproveitar e praticar essa exortação, tire o dia para pedir perdão!  

b) Já se descontrolou enquanto discute? Que tal ouvir antes de falar (Pv 18.13)?  

c) Você se associa com pessoas que falam muito e pecam nessa área? Que tal 

se afastar do mexeriqueiro (Pv 20.19)?!   

d) O sábio escolhe o tempo e o modo de dizer aquilo que edifica e também sabe 

a hora de não dizer nada. Afinal, que adianta dizer muita coisa e só falar o que 

é indevido? 

e) Pense antes de falar: Provérbios 15.28 – “O coração do justo medita o que há 

de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade.” 

f) Evite o excesso de palavras: Provérbios 10.19 – “No muito falar não falta 

transgressão, mas o que modera os lábios é prudente.” 
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g) Evite as palavras impetuosas: Provérbios 12.18 – “Alguém há cuja tagarelice 

é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina.” 

h) Use sempre a honestidade ao se comunicar!  

 

6. Intercessão: (Distribua entre o seu grupo) 

• Pela regressão da pandemia; 

• Um clamor  pela intervenção do Senhor; 

• Mobilização das igrejas do Brasil; 

• Irmãos da IBS: 

Darcy Coimbra - pede por seu esposo, Mário Serejo que está internado. 

Danielle Batista - oração pelo pr. Jorge da Igreja Batista Maranata em 

Feira de Santana-BA, que fará uma cirurgia hoje a tarde para retirar um 

tumor. 

Adriana Sicsú - oração por seu primo, pastor Isaque, que não está bem. 

Teve muita febre durante o dia e provavelmente não vai ser extubado hoje. 

Maria Iraildes - agradece a recuperação do seu genro Roberto, o mesmo 

encontra-se em casa. Pede orações pelos resultados dos seus exames. 

 

7. Ore por missões – INTERNACIONAL 

No Dia Internacional para o Direito à Verdade para as Vítimas de Graves 

Violações dos Direitos Humanos, ore por países que não garantem os direitos 

humanos. Isso pode se agravar ainda mais por causa da fé. 


