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DÊ BONS CONSELHOS 

Provérbios 15.23 

 
1. Leitura: Salmos 147:1-7 

2. Cântico: Livre acesso 

IBSPLAY: https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A 

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 15.23 – No versículo de ontem vimos como é bom ouvir bons 

conselhos e como eles são necessários para tomarmos boas decisões. 

Enquanto a ênfase era em receber boas palavras, no provérbio de hoje o 

destaque está em dar boas palavras aos outros. 

Vejamos como o versículo começa: “que alegria é ter a resposta 

adequada”. O que podemos aprender aqui? Vemos como é satisfatório ser usado 

por Deus para dar a resposta apropriada ao próximo. Como é bom podermos 

edificar nossos irmãos com bons conselhos, sermos bênçãos com palavras que 

saem da nossa boca. 

A segunda parte é um tipo de repetição usando outras palavras, mas com 

um foco no tempo em que a palavra é dada: “Como é boa a palavra dita na hora 

certa! ”. Como é prazeroso ter palavras para o momento certo, quando o outro 

está precisando ouvir.  Uma palavra dita na hora certa pode alegrar um coração 

triste, animar o cansado, renovar a esperança do desiludido, ou mesmo salvar a 

vida do desesperado.  

A recompensa de darmos boas palavras é a própria alegria que ganhamos 

por saber que fomos usados por Deus para abençoar outras pessoas. 

Não devemos ser usados para zombar, desanimar ou provocar a ira dos 

outros, antes precisamos nos consagrar para sermos instrumentos nas mãos de 

Deus. Por fim, podemos dizer que Jesus é o maior exemplo de alguém que pode 

dar boas palavras. Encontramos diversas narrativas na Bíblia em que suas 
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palavras edificaram, curaram e salvaram. Mas Jesus não é só um exemplo de 

como usar as palavras para abençoar os outros, ele tem as melhores palavras 

para serem ouvidas.  

Em João 10, Jesus se apresenta como o bom pastor e diz que as suas 

ovelhas ouvem a sua voz (João 10.14). Você tem ouvido a sua doce voz? Ele 

diz “creia em mim e tenha a vida eterna” (João 6.47). Já o ouviu dizendo “teus 

pecados estão perdoados” (Marcos 2.5)? Ele diz “eu dou minha vida por você” 

(João 10.11), “eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância” (João 

10.10), “eu te dou a vida eterna (João 10.28), “ninguém pode te arrebatar das 

minhas mãos” (João 10.28). Ele ainda diz “venham a mim os que estão cansados 

e sobrecarregados e eu os aliviarei” (Mateus 11.28). Que palavras 

incomparáveis! E só Jesus poderia dizê-las. Podemos encontra muitas outras 

palavras em toda a Bíblia. 

Você ouve a voz do seu Pastor? Essa é a voz que mais te dar prazer?  

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

 Deleite-se na doce voz do Senhor Jesus dita a você em cada passagem 

das Escrituras. 

 Seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar os outros com boas 

palavras. 

 Sinta prazer e alegria em falar boas palavras ditas em momentos 

oportunos. 

 

Ore por missões – TANZÂNIA 

No Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres 

e Crianças, ore pelas mulheres na região da Tanzânia que estão sujeitas à 

violência física e sexual como forma de perseguição 


