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A LÍNGUA SÁBIA E A LÍNGUA TOLA 

Provérbios 11. 13 

 
1. Leitura: Salmo 105. 2-4 

2. Cântico: Isaías 53  

IBSPLAY: https://youtu.be/XbmqPhomW6g 

3. Confissão/Gratidão – Confesse seus pecados ao Senhor, e agradeça pelo 

perdão, graça e misericórdia em sua vida. 

4. Leia Provérbios 11.13  – Nossa boca é extremamente perigosa e ao mesmo 

tempo difícil de controlar. Você já pecou por falar em excesso?  

Estamos diante de um provérbio muito claro! Ele é facilmente observado 

em nossa cultura, dia a dia, em nossas vidas, muito possivelmente. Achamos 

forte concordar, mas a verdade é que temos uma tremenda dificuldade em 

guardar segredos. Essa dificuldade em guardar algum segredo é obviamente 

uma falha no caráter, mas não somente isso, é também PECADO!  

No contexto de provérbios, não guardar segredo, ou não controlar a 

língua, é pura tolice. Não é algo para se admirar! Este pecado em nossos dias 

foi equivocadamente “normalizado”, isto é, há uma tentativa cultural de torná-lo 

sinônimo de sinceridade: “eu não escondo nada, sou transparente”.  Será 

mesmo? 

O fato é que “quem muito fala trai a confidência”. Falar demais te levará a 

ser mexeriqueiro! A tolice aqui é justamente o prazer pecaminoso de falar ou 

revelar coisas que não deveriam ser ditas. Você tem disso? “Coçar” para falar 

algo que é segredo? No final das contas isso é tolice! Você tenta ter a imagem 

de “bem informado” ou de quem “sabe tudo o que ocorre”, mas na verdade está 

fazendo besteira! Está traindo a confiança!  

A causa das “fofocas” é a tolice da boca, a falta de domínio sobre a língua. 

É isto que Salomão nos diz. Ele atribui esse procedimento vergonho e desleal 

https://youtu.be/XbmqPhomW6g
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ao impulso de muito falar. Em outras palavras, normalmente quem fala demais 

não pensa muito no que diz. Bom, este é o tolo! 

E o sábio? O sábio é o leal, o que merece confiança! Ele merece confiança 

justamente por pensar nas consequências de falar e avalia a confiança das 

pessoas. Assim, ele não usa da confiança do seu irmão para trazer palco pra si, 

para se mostrar “bem-informado”. Ele, o sábio, se mostra confiável e um amigo 

de verdade. Portanto, ser sábio não significa somente SABER o que deve ser 

dito, mas também SABER quando se deve calar.  

 

5. Aplicação:  

a) PENSE antes de falar. Não permita que sua boca seja fonte de tolice e fale 

mais do que deveria. 

b) EVITE tornar público os assuntos que lhe foram confidenciados, antes ore e 

confie a Deus. 

c) PROCURE o seu pastor, ele será um porto seguro para os seus conflitos e o 

conflito de alguém que lhe procurou para obter ajuda.  

d) CONTROLE sua língua, quem refreia a língua domina todo o corpo (Tg 3.2). 

e) EXALTE a DEUS com a sua língua (Sl 66.16,17) 

f) ESPALHE  a Palavra de Deus com sua língua (Sl 119.172) 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – ÁSIA CENTRAL 

Peça pela família do pastor Victor, que faleceu em janeiro e evangelizava 

através de seus negócios. Ore para que o filho do cristão continue administrando 

o negócio do pai, dando continuidade ao ministério. 


