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A LÍNGUA TE FARÁ TROPEÇAR 

Provérbios 14.3 

 
1. Leitura: Salmo 61 

2. Cântico: Tu és Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/J6tUo9Yf2Us 

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 14.3 – Mais uma vez estamos diante de um alerta em 

relação a necessidade de sermos sábios em relação ao uso da língua. Do ponto 

de vista do ensino na igreja, isso nos mostra que devemos regularmente tratar 

os pecados e desafios relacionados a fala, pois a própria bíblia nos direciona 

para esta necessidade ao reforçar de forma insistente temas como este. Se 

somos constantemente lembrados pela palavra de Deus a ter cuidado em uma 

área de nossa vida, é porque temos a tendência pecaminosa de incorrer em 

certos pecados, e o uso da língua é um deles.  

  No texto de hoje observamos que o próprio falar do ímpio se torna uma 

correção(vara) sobre ele. O insensato, aquele que despreza a sabedoria e 

desconsidera Deus em seus caminhos, possui um coração voltado para si e 

inclinado para a impiedade, em algum momento, certamente será vítima de 

suas próprias palavras. É certo que o ímpio não terá sucesso em sua conduta. 

Sua falta de sabedoria e desdém a Deus o conduzem a perdição e muitas vezes 

seu destino é selado por suas próprias palavras. No falar do ímpio há orgulho, 

tolice, mentira, maldade, contradição, elementos que o conduzem o juízo de 

Deus... o pecado não ficará impune pois toda ofensa é direcionada a um Deus 

Santo e Justo. O contra ponto do texto é o prudente, que nos remete novamente 

ao sábio do livro de provérbios, aquele cujo conduta é direcionada pelo temor 

ao Senhor. O prudente, que modera o seu falar, cuja palavras não são ditas 

fora do tempo e são repletas de graça, sabedoria e bondade. Tais palavras tem 

origem em um coração transformado pela graça de Deus, cheio do espirito e 
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repleto de Cristo. Essa conduta não traz juízo para si e sim proteção. Ele não 

tropeça no falar, suas palavras não são uma armadilha, elas não o colocam em 

situações complicadas. Sua vida é preservada pois suas palavras são 

moderadas por seu relacionamento com Deus.  

5. Aplicação:  

 Lide com o pecado de forma definitiva. Se você incorre com frequência 

em pecados relacionados com a língua, tais como cólera, mentira, 

maledicência, falso testemunho, palavras ditas fora do tempo, que não 

transmitem graça e edificação, é hora de lidar de forma séria com isso.  

a. Reconheça seu pecado, confesse-o a Deus, arrependa-se e 

abandone-o, clame por limpeza, por purificação profunda (Salmo 

51).  

b. Avalie como este pecado afeta aqueles que o cercam, se 

arrependa e busque a reconciliação. 

c. Revista-se com o poder do evangelho. Poder este que nos 

libertou da escravidão do pecado e nos deu todas as condições 

para viver de forma piedosa (2 Pedro 1:3-11) 

d. Preencha seu coração com a palavra. Quer observar mudança 

nos seu falar, encha seu coração com a sabedoria das escrituras 

sagradas. Um coração onde habita ricamente a palavra de Cristo, 

tem total condição de transmitir graça, edificação, consolo, 

gratidão e um vida de louvor genuínos a Deus. (colossenses 3:16-

17) 

6. Intercessão: Ore por missões – COREIA DO NORTE 

Apresente em oração os cristãos secretos no país. Muitos frequentam 

igrejas subterrâneas e correm o risco de serem mortos ou presos, caso sejam 

descobertos. Clame pela segurança desses cristãos. 


