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PALAVRAS QUE DESTROEM 

Provérbios 11.9 

 
1. Leitura: Salmos 148 

2. Cântico: Antífona – 001 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

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 11.9 – A língua tem um poder terrivelmente destrutivo e a 

bíblia constantemente nos alerta sobre isso. No capítulo 3 da carta de Thiago, a 

língua é comparada ao fogo, que consome e destrói tudo, ela facilmente cria 

situações que fogem ao controle causando estragos na vida das pessoas. Ela 

pode bendizer a Deus e amaldiçoar o homem. Que terrível! Realmente não 

devemos proceder desta forma. Demonstramos sabedoria, maturidade e 

espiritualidade ao domarmos este pequeno órgão que pode causar tantos males.  

Na devocional de hoje somos lembrados que é necessário sabedoria para 

o uso de nossa boca. Um proceder fiel e justo é facilmente refletido na forma que 

falamos e nos comunicamos uns com os outros. O ímpio usa a as palavras para 

a destruição, pois é algo que faz parte de sua natureza e tem origem em seu 

coração caído. O contraponto no texto é a postura do justo, que através da 

sabedoria, atinge resultados totalmente diferentes. A sabedoria livra o justo de 

causar o dano ao outrem. A sabedoria, baseada no temor ao Senhor, é a única 

forma de revertermos destruição em edificação.  

Observamos claramente os resultados de um coração reto e justo, onde 

a palavra de Deus habita em abundância, na carta de Paulo aos Colossenses, 

capítulo 3 versos 16 e 17. “Habite ricamente em vos a palavra de Cristo...”, este 

é o imperativo do apostolo Paulo. Somente nos enchendo com o conhecimento 

de Deus, e possuindo um relacionamento profundo com Ele, podemos além de 

controlar nossa língua, transformá-la em um instrumento de benção e edificação. 

Pela santificação da palavra de Deus, experimentamos uma comunicação 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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totalmente transformada. Antes a destruição, agora comunicamos a instrução, o 

conselho, o louvor, a gratidão e a edificação do corpo de Cristo. 

5. Aplicação:  

a. Cuidado com as palavras 

O ímpio causa destruição ao próximo com sua boca. De modo algum isso deve 

fazer parte de nossas vidas. Nossas palavras são exclusivamente para 

edificação ou por vezes causam um efeito de destruição na vida daqueles que 

nos cercam? Devemos refletir, avaliar como tem sido nossa comunicação em 

nossos relacionamentos. Se há pecado, ou falta sabedoria nesta área, devemos 

nos arrepender, confessar e abandonar esta conduta. 

 

b. Cuidado com o coração 

Nossas palavras, demonstram o que está em nosso coração. Tiago a partir do 

verso 9 do capítulo 3, continua o alerta em relação a língua, refletindo de forma 

mais profunda sobre a incoerência de um coração transformado ser a fonte de 

um proceder destrutivo. Sabemos que ainda sofremos os efeitos do pecado em 

nosso coração, mas devemos lutar com a certeza que fomos capacitados por 

Deus para vencer esta luta. Preencha seu coração e seus pensamentos com a 

palavra de Deus, deixe que ela faça parte da sua vida de tal forma, que sua 

comunicação mude de forma radical. Que do seu coração, jorre a palavra de 

Deus que traz vida, instrução, conforto, edificação e de modo algum a 

destruição, desta feita, a incoerência não fará parte de nossa vida. 

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – SRI LANKA 

O Sri Lanka celebra hoje o Ano Novo Cingalês e Tamil, um evento muito 

esperado pelo povo. Apresente a Deus esse evento, para que as boas-novas 

sejam proclamadas e os cidadãos conheçam Cristo. 


