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CUIDE DO SEU CORAÇÃO 

Provérbios 10.20 

 
1. Leitura: Salmos 117. 1-2 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY:  https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

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 10.20 –  Vimos o quanto o muito falar é mais prejudicial do 

que o se calar, pois o tolo é aquele que fala sem pensar e sem medir suas 

palavras, mas o sábio não, ele pondera e diz aquilo que é necessário, fala no 

tempo correto, da forma correta, apontando para a glória de Deus. 

  As palavras de um justo são de um valor imensurável. A língua do justo 

é prata escolhida: tem beleza e valor. Quando o justo fala, as pessoas são 

edificadas, consoladas e encorajadas. Quando o justo abre a boca, uma 

torrente de sabedoria jorra de seus lábios. Suas palavras são medicina para o 

corpo e bálsamo para a alma. A língua do justo é como a luz que aponta a 

direção, é como o sal que dá sabor, é como o perfume que inebria todos com 

sua fragrância. Quem ouve o justo não anda em trevas, mas na luz; não 

caminha por trilhas incertas, mas segue por caminho seguro; não cruza os 

desertos tórridos e inóspitos, mas atravessa os campos férteis da prosperidade.  

  O justo não é aquele que é moralmente correto, mas que tanto seu viver, 

quanto seu falar, apontam para Deus, testemunham d’Ele. O justo é aquele que 

em toda a sua vida, em todos os seus conselhos, busca glorificar a Deus. Quem 

acolhe as palavras do justo segue o caminho perfeito de Deus e é sustentado 

pelo Seu braço onipotente, até chegar à cidade de Deus, para reinar com o 

Filho de Deus.  

  Se a língua do justo tem palavras tão belas e preciosas, o coração do 

perverso, do qual fluem suas próprias palavras, vale muito pouco, pois é poço 

de perdição, laboratório de engano, usina de mentiras, território no qual domina 

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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a maldade.  

5. Aplicação: Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• É tempo de avaliarmos o valor das nossas palavras. Elas são prata ou 

escória? São belas e atraentes ou feias e repugnantes? Têm valor como 

a prata escolhida ou valem tão pouco quanto o coração do perverso? 

• Pais, uma orientação bíblica: “Educa a criança no caminho em que deve 

andar; e até quando envelhecer não se desviará dele” (Provérbios 22:6). 

Ensine seu(s) filho(s) no caminho do Senhor, pois essa é a ordem que 

receberam de Deus. 

• Faça uma análise sincera sobre sua vida e identifique se suas palavras, 

se o seu falar, apontam para Deus, para Sua glória. Veja se não tem sido 

como os tolos, que muito falam, mas pouco edificam. Caso você tenha 

sido assim, ore, leia a Bíblia, pratique e testemunhe do Senhor, pois como 

aprendemos recentemente: o Evangelho nos renova diariamente. 

 

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 – oração por consolo do Espírito Santo aos familiares, 

face o falecimento do seu esposo, Mário Serejo. 

 Danielle Batista - agradece a todos que oraram pelo Pr. Jorge, o mesmo 

veio a faltar na cirurgia, que o Espírito Santo console a todos. 

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 - pede orações pelos resultados dos seus exames. 

Rosely Jaketomi - oração pela sua família, e pela situação que estão 

passando, que Deus console e trate a sua ferida emocional. 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22/6+
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7. Ore por missões – QUÊNIA 

Ore por Erina*, que deixou o islamismo para aceitar a Jesus. Ela tem um 

lado do corpo paralisado e é cega, o que a impossibilita de andar. Peça pela 

saúde física e mental dessa cristã no Quênia. 


