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REMÉDIO OU VENENO: A LÍNGUA QUE MATA E A LÍNGUA QUE CURA 

Provérbios 12.17-19 

 
1. Leitura: Salmo 67. 1-7 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E 

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 12.17-19 – Estamos diante de mais um provérbio que aborda 

o conteúdo da língua. Essa frequência e insistência em abordar assuntos 

pertinentes ao uso da boca se dá pela tendência que temos de usá-la 

pecaminosamente. Assim temos, nessa sequência de três versículos, que o 

assunto desse provérbio é a “verdade versus a mentira”. 

A comparação inicial é simples e clara como água. A pessoa “fiel” fala 

toda a verdade, mas a pessoa “falsa” só sustenta mentiras. Portanto, o fiel não 

aquele que está disposto a mentir para salvar a sua pele, mas aquele que está 

disposto a conservar a verdade mesmo que isso lhe custe caro. Desta forma 

podemos nos enxergar e pensar nas tantas vezes que sugerimos a mentira como 

uma porta de escape para os nossos problemas. Por vezes, achamos ser a 

mentira algo brando e que causa poucos males, contudo, seus efeitos são 

devastadores. A mentira é quebra de mandamento (cf. Êx 20.16). A mentira é 

abominável aos olhos do Senhor (cf. Pv 12.22). A mentira te desqualifica para 

permanecer diante de Deus (cf. Sl 101.7). A mentira identifica o mentiroso com 

o diabo e não com Deus (cf. Jo 8.44).  

Os tolos são aqueles que usam a palavra como uma “espada”, que 

buscam destruir o próximo com uso da sua língua. Nesse sentido, há um poder 

destruidor na língua de um homem ou de uma mulher tola e maldosa. Os 

ferimentos são reais e severos. Entretanto, se as palavras dos ímpios abrem 

feridas, as palavras dos “sábios” as fecham, trazendo “cura”. Esse é um 

contraste maravilhoso! O homem sábio é justo no uso de suas palavras, ele 

https://youtu.be/Kjfs9v1Tf-E
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pondera, rever e se necessário reaver o que foi dito. Ele usa sua boca pra 

edificar, suas palavras glorificam a Deus.  

Por fim, o justo, cujas palavras são verdadeiras, “permanecem para 

sempre. Ele é aprovado diante dos homens e de Deus. O mentiroso, apesar de 

obter algum lucro ou satisfação com suas palavras malditas e falsas, vê sua 

satisfação durar “apenas um instante”. Sua mentira cairá diante de todos e a 

verdade prevalecerá! Depois de ouvir o ensino de tais provérbios, você quer 

mesmo dizer que palavras não são tão importantes e que qualquer um pode 

mesmo dizer tudo que quiser? 

5. Aplicação:  

• PRESERVE PRUDÊNCIA no uso da língua. Sempre coloque sua 

Palavras debaixo do juízo do Senhor. 

• USE sua boca para edificar e exortar em conformidade com a Palavra de 

Deus e não em conformidade com suas preferências. 

• JULGUE todas as palavras pelo crivo das Escrituras. Conserve a 

verdade! 

Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade 

ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo (cf. Ef 4.25). 

 

6. Intercessão: Ore por missões – SÍRIA 

O país enfrenta uma crise de combustível e muitos cidadãos não 

conseguem trabalhar e se deslocar pela cidade. Clame para que a crise acabe 

e todos possam se mover adequadamente pelo país. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

7º Dia – HEA-WOO  

Hea-Woo* é uma norte-coreana que viu a filha morrer de desnutrição na 

década de 1990 na Coreia do Norte e perdeu o marido cristão dentro da prisão. 

Foi por meio do testemunho dele, em uma das visitas, que ela e os filhos 

decidiram seguir a Jesus. Após a execução do marido, a cristã decidiu continuar 



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 

o trabalho dele de espalhar o evangelho por onde fosse. Então ela tentou fugir 

para a China diversas vezes e foi mandada de volta para a Coreia do Norte. Ela 

teve que viver como uma presa em sua terra natal. Mesmo assim, ela pregava a 

palavra de Deus e enfrentava torturas para forçá-la a negar a fé. No total, a cristã 

norte-coreana passou por 10 prisões e acabou sendo levada para um campo de 

trabalho forçado. Porém, ela sempre falava de Jesus em todos os lugares onde 

chegava. O resultado disso foi que ela começou uma igreja secreta com outros 

presos no campo. Após três anos presa, Hea-Woo foi solta e hoje vive com os 

filhos em um país livre. 

ORE pelos cristãos presos nos campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. 

Que eles sejam visitados por Cristo e consigam ser testemunhas do amor de 

Deus assim como Hea-Woo. 


