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CUIDE DO SEU CORAÇÃO 

Provérbios 15.7 

 
1. Leitura: Salmo 117 

2. Cântico: Rei desta nação 

IBSPLAY: https://youtu.be/uhVusWXOjd8 

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 15.7 – O fato do assunto da língua ser recorrente em 

provérbios visa nos lembrar que devemos ter cuidado redobrado quanto ao 

exercício do nosso falar.  

A grande verdade presente nesse provérbio é a de que quando os sábios 

falam “espalham conhecimento”. Ou seja, os sábios são fonte boa de onde 

palavras de edificação são projetadas. Desta forma, conforme o contraste 

presente no texto, temos que o coração é revelado pelo modo como nos 

comunicamos. Assim, se caso você deseje sondar como está o seu coração 

basta que você se atente para as palavras que tem usado, e não somente isso, 

você deve se atentar também ao modo como tem falado com as pessoas.  

O grande ponto deste provérbio é revelado na parte “b” que nos diz: “mas 

o coração dos tolos não é assim”. O coração dos tolos não tem palavras que 

edificam com conhecimento. O coração dos tolos não acrescenta beleza ao falar. 

O coração do tolo é como um esgoto, fonte de pura bobagem, grosseria, rispidez 

e ausência do Evangelho.  

A lição que o rei sábio transmite parece ser a versão do Antigo 

Testamento de algo que Jesus também ensinou: “O que entra pela boca não 

torna o homem ‘impuro’; mas o que sai de sua boca, isto o torna ‘impuro’” (Mt 

15.11).  

 

 

https://youtu.be/uhVusWXOjd8
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 Cuide do seu coração e então domine a sua boca; alimente seu coração 

da boa fonte da Palavra e então seus lábios serão purificados pela 

verdade das Escrituras; 

 Abandone a grosseria no falar e cultive um falar justo alimentado pelo 

Evangelho. Não seja oscilante no modo de se comunicar; 

 Cultive a verdade e sempre a diga com amor; 

 

Ore por missões – BRASIL 

No Dia da Independência do Brasil, peça que a igreja brasileira se 

conscientize e engaje cada dia mais com a causa dos cristãos perseguidos. Que 

se levante para falar em nome dos que são silenciados. 

 


