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FALE COM AMOR 

Provérbios 15.4 

 
1. Leitura: Salmo 117.1-2 

2. Cântico: Minha alma canta ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/lUd9xFxrdS4 

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 15.4 – A língua serena, ou saudável, é quando da nossa 

boca sai palavras benignas, amáveis, reconfortantes. Falar com amor faz da 

nossa boca árvore de vida, isto é, ajuda os outros a viver melhor, renovam o 

ânimo, alegra o coração, traz cura para quem está triste. 

De maneira oposta, a língua perversa é quando uma pessoa fala com 

intenção de enganar, fala sabendo que está dizendo algo falso, com desejo de 

machucar, tirar algo do outro ou induzir ao erro. 

Quando falamos algo com o objetivo de enganar o outro, para fazê-lo se 

sentir mal, para tirar proveito dele ou mesmo só para desprezar e humilhar, 

mostramos o quanto nossa boca está cheia de perversidade. 

Palavras perversas esmagam o espírito do outro, ou seja, causam 

tristeza, desânimo, dor, atrapalham o desenvolvimento emocional, fazem as 

pessoas se sentirem mal a respeito de si mesmas, afastam o coração do outro 

de Deus. Por isso, palavras assim não podem ser ditas por aqueles que são 

filhos de Deus. Paulo vai dizer que não convém aos filhos amados de Deus usar 

a boca para proferir palavras tolas, grosseiras e indecentes (Efésios 5.4). 

Se você é criança, como tem falado com seus irmãos, primos, colegas ou 

outras crianças? Tem falado palavras boas ou coisas para que a outra pessoa 

seja motivo de piada? Você tem participado de bullying e zombarias? E com as 

pessoas mais velhas, você tem falado com respeito?  

https://youtu.be/lUd9xFxrdS4
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E quanto aos demais, sua boca tem sido usada para dar palavras que 

alegram, dão ânimo, fortalecem e aproximam o outro de Deus? Ou será que são 

palavras duras, grosseiras, com a intenção de magoar ou enganar? 

Como estão suas palavras? Sua boca tem sido árvore de vida ou instrumento 

para esmagar o espírito do outro? 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Aquele foi transformado por Deus deve ter também a língua transformada. 

É incompatível ao crente uma boca ser usada apenas para palavras que 

trazem desânimo e tristeza. 

• Sua boca tem sido fonte de perversidade ou árvore de vida? Como você 

tem tratado seu cônjuge, seus filhos, pais, avós, colegas de estudo ou de 

trabalho, os irmãos da igreja etc.?  

• Reflita se em suas conversas sua atitude tem sido de proferir palavras 

que edificam e alegram ou se têm sido para causar tristeza, desânimo. 

• Peça a ajuda e capacitação do Espírito Santo para vencer os seus 

pecados cometidos pela fala. 

 

Ore por missões – LAOS 

Apresente Somkhit* e Anida*, que se converteram e enfrentam isolamento 

e discriminação da comunidade no Laos. Peça que Deus os fortaleça para que 

permaneçam firmes na fé, sendo sal e luz. 


