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PALAVRAS JUSTAS 

Provérbios 12. 13-14 

 
1. Leitura: Salmo 111.1-3 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/AXjmwHvU6yE 

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. 13-14 – Uma palavra dita fora de tempo, sem reflexão, 

pode nos trazer sérios problemas. O sábio é aquele que modera bem o falar, 

reflete, busca a sabedoria de Deus para se comunicar. Em provérbios lemos que 

o que modera os lábios, é prudente (Pv. 10:19), logo dificilmente será apanhado 

em situações difíceis, decorrente de suas palavras. Cair em contradição é 

constrangedor.  

Podemos escapar desta aflição perseverando no princípio fundamental de 

provérbios, o temor a Deus. É o temor a Ele que separa o justo do perverso, 

daquele que se contradiz e se coloca em armadilhas por não controlar sua 

língua, daquele que escapa desta aflição. É o temor a Deus que separa aquele 

que produz benção ao falar, daquele que traz maldição para si mesmo e para 

aqueles que o cercam. No versículo 13 do texto de hoje, vemos como o caráter 

moral do indivíduo, determina o efeito de suas palavras sobre ele. O perverso é 

preso por suas palavras, e o justo é livre disso. Já no versículo 14, vemos o efeito 

das palavras do sábio: produzem vida, assim como o trabalho justo é certamente 

recompensado.  

O controle de nossa língua revela o nível de nossa maturidade espiritual 

e isso é muito sério. Vemos claramente isso em Tiago 3:2. Se controlamos nossa 

língua, demonstraremos perfeição e maturidade para lidar com outras áreas de 

nossa vida. Certamente não nos colocaremos em armadilhas, tão pouco iremos 

proferir palavras que podem causar estragos nas vidas daqueles que nos 

cercam, assim como o fogo relatado na continuação do texto de Tiago. Porém, 

https://youtu.be/AXjmwHvU6yE
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muito mais do que nos preservar de situações constrangedoras, nossas palavras 

devem produzir frutos. Paulo nos alerta em Efésios 4:29, que nossas palavras 

devem ter como objetivo a edificação e ser um meio de transmitir graça. 

Busquemos a sabedoria do alto, e vivamos debaixo do temor do Senhor para 

que isso seja possível. 

5. Aplicação:  

a) Palavras sabias partem de um coração sábio. Jesus disse que nossa 

boca fala do que está cheio o coração. Nosso coração está cheio da 

palavra de Deus? Ele está abundante da graça e do evangelho de 

Cristo? Como nossas palavras serão sabias se nosso coração está 

abarrotado de tantas futilidades que não há espaço para a sabedoria do 

alto contida na palavra de Deus. Sonde seu coração, veja o quanto da 

palavra de Cristo habita ricamente nele. (Colossenses 3:17). 

 

b) Suas palavras edificam? Nossas palavras produzem edificação? Elas 

transmitem graça? Precisamos avaliar a forma como nos comunicamos 

uns com os outros, observando os efeitos edificantes de nossas 

palavras. Avalie... pessoas tem crescido na fé através das palavras que 

saem de sua boca? Nossas palavras aproximam os outros de Deus, ou 

os afastam dEle? Reflita, pondere e aja (Efésios 4:29). 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – NIGÉRIA 

Neste Dia Internacional da Criança Vítima de Agressão, apresente em 

oração os filhos dos cristãos nigerianos que vivem com medo de ataques de 

grupos extremistas. Peça por segurança e paz a todos. 

 



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

4º Dia - NASSER NAVARD GOL-TAPEH 

O cristão Nasser Navard Gol-Tapeh foi conde nado a 10 anos de prisão 

por realizar atividades missio nárias. O ex-mu çulmano, que tem 58 anos e 

está preso em Evin, teve algu mas cartas divulgadas pela Portas Abertas nas 

quais agradecia pelas orações e dizia que sentia muita falta dos irmãos em 

Cristo. “Eu agradeço a Deus pelo suporte que vocês têm me dado, por poder 

comparti lhar meu fardo de problemas com vocês, assim eu recebo força e 

encorajamento continuamente. Como sou abençoado por ter vocês ao meu 

lado”, afirma. Gol-Tapeh foi preso pela primeira vez em 2016 durante uma festa 

de casamento. Um ano depois, ele e outros três cristãos foram condenados e, 

em janei ro de 2018, começou a cumprir a sentença em Evin. Ele já teve vários 

problemas de saúde e pediu tratamento médico, mas a justiça iraniana negou 

todos os pedidos. Em 2019, a Portas Abertas pro moveu uma campanha de 

cartões para encorajar o cristão preso por amor a Jesus. 

ORE para que Nasser Gol-Tapeh tenha a saúde restabelecida por Deus 

e para que seja uma luz de Cristo dentro da prisão de Evin. 


