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O CONSELHO DO JUSTO 

Provérbios 12. 6 

 
1. Leitura: Salmo 99. 1-5 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/O6_dcurBpFE 

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 12. 6 – A Bíblia nos ensina que a língua é um pequeno órgão 

do nosso corpo, mas tem um grande poder (Tiago 3. 5,6). Assim como leme 

governa um navio e um freio controla um cavalo, a língua dirige todo o nosso 

corpo (Tiago 3.3-5). Quem domina a sua língua controla todo o seu corpo (Tiago 

3.2).  

As pessoas ímpias expressam maldades aos seus próximos, e, realmente 

as palavras dos ímpios são para armar ciladas. Os ímpios têm prazer em usar 

forte retórica para reunir as pessoas em uma multidão que se insurge contra os 

seus líderes. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A boca 

do perverso é uma arapuca perigosa. 

Seus lábios destilam veneno mortífero. Quando os perversos abrem a 

boca, o inocente é apanhado por sua emboscada mortal. Uma emboscada é uma 

armadilha invisível cuja finalidade é o derramamento de sangue. No entanto, 

quando os justos falam, servem para resgatar pessoas de problemas; suas 

palavras iluminam as pessoas a superarem obstáculos como ciladas colocadas 

pelas palavras dos ímpios. Os justos prestam auxílio ao próximo, a boca do justo 

está pronta para ser aberta para defender a causa dos oprimidos (Provérbios 31. 

8). Na boca do justo, há palavras de vida e paz. Eles não são semeadores de 

contendas, mas pacificadores que constrói pontes onde os perversos cavam 

armadilhas. Às vezes um homem pode fazer uma obra muito boa com uma única 

palavra. 

 

https://youtu.be/O6_dcurBpFE
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5. Aplicação:  

• Refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Abandone 

a mentira e fale sempre a verdade em amor. (Efésios 4. 15,25) 

• Que as palavras que saem da sua boca promovam edificação e auxilio 

para os que a ouvem. (Efésios 4.29) 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – NEPAL 

Ore pelos cristãos no Nepal que são pressionados e perseguidos por meio 

de leis anticonversão. Peça para que Deus dê aos cristãos coragem para 

continuar compartilhando a fé e sabedoria para saber como fazer isso com 

segurança. 


