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A LÍNGUA INCONTROLÁVEL PODE CAUSAR TRAGÉDIA 

Provérbios 11. 14 

 
1. Leitura: Salmo 96.1 

2. Cântico: Senhor, preciso de Ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/QvHXBEHA6ps 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 11.14  – A língua incontrolável pode causar tragédia, mas o 

uso adequado da língua promove verdadeira segurança 

Vimos, anteriormente, uma série de exortações sobre a prática do silêncio 

prudente, a necessidade de controlar a língua, de dominar a boca. Contudo, vale 

destacar que a ação imprudente da língua deve ser corrigida pela ação prudente! 

Ou seja, se é verdade que a língua incontrolável pode causar tragédia, temos 

que o uso adequado da língua é capaz de promover verdadeira segurança. 

É importante salientar que o verso 14, deste provérbio, destaca as 

questões cívicas, já o verso 15 refere-se a questões pessoais. Hoje, em nosso 

devocional, traremos luz sobre esse primeiro aspecto (questões cívicas). De 

fato o livro de provérbios destaca o silêncio e a capacidade de dominar a língua 

como sabedoria. Porém, há um silêncio que é imprudente e pecaminoso. Existe 

muito valor no silenciar, mas quando calamos diante da injustiça, por exemplo, 

não estamos, em nada, sendo sábios. Há um silêncio que é mal, o silêncio dos 

bons. 

Em questões públicas, cívicas, não deveríamos nos calar, mas anunciar 

o reto conselho de Deus para as nações. Poderíamos resumir esse provérbios 

com a seguinte afirmação: "duas cabeças pensam melhor que uma". Isso 

significa que nós, sozinhos, não temos toda a verdade, não somos donos da 

razão, e precisamos de ajuda. Contudo, é certo que nosso orgulho sempre 

https://youtu.be/QvHXBEHA6ps
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tenderá a nos isolar em nós mesmos, e diante disso, temos de sempre lembrar 

que não temos as melhores repostas para todas as coisas e que a soma de 

esforços, de pessoas piedosas, pode nos ajudar a chegar à uma melhor 

conclusão e decisão a respeito de coisas difíceis. Essa verdade expressa 

nesse verso são indispensáveis para o governo de um país e também para a 

manutenção da igreja local e a gerência de instituições. porém, é também 

indispensável na medida que tomarmos decisões pessoais.  

Como já adiantamos, o verso 14 diz respeito ao governo civil. Portanto, 

o líder imprudente que se isola para decidir o futuro do país levará toda a nação 

a cair  e a ruir. Contudo, ainda que pareça antagônico, o líder sábio percebe 

que não é sábio o bastante para conhecer todos os caminhos. Por isso, 

podemos associar o orgulho à tolice e a humildade à sabedoria. 

 

5. Aplicação:  

OUÇA OUTRAS PESSOAS: Nós precisamos uns dos outros, essa verdade é 

bíblica! Isso é evidente no fato de que nosso Deus é um Deus relacional, e isto 

quer dizer que somos chamados a nos relacionarmos. Relacionamentos 

verdadeiros implica em ouvir. Contudo, não ouça qualquer conselho, ouça 

conselhos biblicamente orientados. 

NÃO SE CALE: O silêncio é uma dádiva e controlar a língua é sábio, porém há 

momentos em que o silêncio será tolo e o falar que será sábio. Municie-se do 

Evangelho, aprofunde-se nas Escrituras e sirva com conselhos bíblicos. 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – LÍBIA 

Apresente em oração a cristã Jamila*, que quer deixar o lugar onde vive 

por conta da perseguição, mas a pandemia dificulta o deslocamento. Interceda 

por um direcionamento de Deus e uma solução. 


