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PALAVRAS SÁBIAS EDIFICAM 

Provérbios 13.2-3 

 
1. Leitura: Salmo 5. 11-12 

2. Cântico: Nosso Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

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 13.2-3 – Nossas palavras são canais de vida ou instrumentos 

de morte. Elas são bênçãos ou maldição. Elas são como bálsamo ou ferem. 

Aqueles que cultivam uma comunicação saudável semeiam amizade, fortalecem 

o companheirismo e colhem os abundantes frutos do amor. Porém, aqueles que 

semeiam contendas, que espalham fofocas e se entregam à maledicência, esses 

cultivam espinhos que vão ferir os pés e amargurar a alma.  

As palavras boas, promovem causas nobres, encoraja os fracos, levanta 

os abatidos e curam os enfermos. Mas o apetite dos infiéis se alimenta da 

violência. Os traiçoeiros cultivam o mal no coração e o destilam com a boca. Os 

desleais têm grande prazer em virar a sociedade de cabeça para baixo. Foi por 

causa da violência disseminada na terra que Deus ficou compelido a julgar a 

raça humana com um catastrófico dilúvio (Gn 6.9-13).    

No versículo 3, somos lembrados que a língua solta é uma arma 

destruidora. Quem fala sem pensar acaba sofrendo as consequências de suas 

próprias palavras. Há muitas pessoas que tropeçam na própria língua. Caem na 

armadilha de suas próprias palavras. O que controla a língua preserva a sua 

vida, mas quem fala demais traz sobre si grande ruína. Quem muito fala, muito 

erra. Palavras são como o vento: depois de proferidas, não se consegue mais 

controlá-las. 

 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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5. Aplicação: 

Pense antes de falar.  

Utilize as perguntas a seguir como critério avaliativo para a sua 

comunicação: o que estou para dizer é verdade (Ef 4.15)? O que estou para dizer 

é conveniente? O que estou para dizer é indispensável? O que estou para dizer 

vai destruir a fama do próximo (Pv 6.16-19)? O que estou para dizer vai edificar 

o próximo? O que estou para dizer comunica a graça de Deus (Ef 4.29)?  

6. Intercessão: Ore por missões – NEPAL 

Sarita* e a irmã são as únicas cristãs da família e tiveram que sair de casa 

após perseguição vinda dos pais, dos irmãos e da comunidade. Ore por elas, 

para que sejam fortalecidas diante da perseguição que enfrentam. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

18º Dia – HAMID 

Hamid encontrou Jesus em 2001 e por isso abandonou a fé islâmica. Ele 

tem 43 anos, é casado e pai de quatro crianças, sendo que a mais nova tem 

menos de um ano. Em 2018, o cristão ex-muçulmano compartilhou uma 

caricatura do profeta Maomé em uma rede social e, em 2021, foi convocado pela 

polícia para investigação. Ele foi acusado de insultar o principal profeta do islã. 

No dia seguinte, ele foi julgado e recebeu a sentença de cinco anos de prisão. 

Dois meses depois, o tribunal confirmou a decisão durante uma audiência de 

apelação. 

ORE para que Hamid seja cheio da paz de Deus e receba a justiça divina. 

Peça também que a esposa e os filhos dele sejam amparados e fortalecidos em 

todas as necessidades. 


