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CULTIVE PALAVRAS BONDOSAS 

Provérbios 15.26 

 
1. Leitura: 1 Crônicas 29.11 

2. Cântico: Maravilhosa Graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/XH9lJDoGI14 

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 15.26 – Não podemos nos enganar, Deus não se relaciona 

com o ímpio. Aprendemos neste proverbio a clara distinção entre o ímpio (aquele 

que planeja o mau) e o justo (aquele cujas palavras são bondosas) do ponto de 

vista de Deus. Deus abomina (detesta, possui aversão, considera repugnante) 

aqueles que planejam e se satisfazem na maldade. Em outras palavras, aqueles 

que em seus corações, odeiam a Deus, rejeitam seu ensino, ignoram sua 

disciplina, e buscam, a todo custo atenderem seus desejos pecaminosos, de 

Deus receberão apenas sua repulsa, sua ira e desaprovação. Existe um abismo 

entre Deus e o ímpio, distancia esta que apenas é transponível pelo sacrifício de 

Cristo. Somente Cristo, com seu amor e bondade, pode ir ao encontro do 

pecador e transformar seu coração, restaurando o relacionamento com Deus 

outrora perdido no jardim. Um coração transformado, é a fonte das palavras que 

agradam a Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam 

agradáveis na tua presença, SENHOR, rocha minha e redentor meu! Salmo 

19:14. Agora, com uma disposição mental regenerada, nossos pensamentos e 

palavras, que antes causavam repulsa ao nosso Deus, agora podem trazer 

alegria e satisfação a Ele. Este é o efeito da cruz de Cristo em nossa vida. Porém, 

sabemos como é difícil agradarmos a Deus com nossas palavras. Temos que ter 

a consciência que palavras bondosas, puras, são provenientes de um coração 

bondoso e puro. Não existe possibilidade de uma comunicação transformada, se 

nosso coração não for transformado antes. Como crentes, devemos preencher 

nossa mente e coração com a palavra de Cristo (Fp. 4:8) de modo que a reação 
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de Deus aos nossos planos e palavras seja de alegria e não de repulsa. Que 

o Espírito Santo nos capacite a trazer alegria ao nosso Deus. 

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

• Nossos planos demonstram nosso caráter. Como vimos neste texto, 

Deus abomina os planos do mau. Diante desta verdade, precisamos 

avaliar nossos planos a luz da palavra de Deus. Tudo que planejamos, 

nossas metas, objetivos de vida, precisam estar em acordo com os 

princípios da palavra de Deus e devem acima de tudo, demonstrar nosso 

amor e devoção ao nosso Salvador. Estes planos precisam ser 

orientados pelo temor a Deus, desta feita, seremos alvos do cuidado e 

não da disciplina do Senhor.  

 

• Cultive palavras bondosas. A bondade deve fazer parte de nossas 

vidas, como forma de gratidão a tudo que Deus fez e continua fazendo a 

cada um de nós. Um coração que não reconhece a bondade de Deus, 

manifestada na Cruz de Cristo é incapaz de proferir palavras bondosas 

e puras. Avalie se suas palavras transmitem a mesma bondade da qual 

fomos alvos de forma graciosa e misericordiosa.  

Ore por missões – IÊMEN 

É muito arriscado para cristãos se reunirem na área governada pelos 

houthi, no Iêmen. Peça a Deus para que um local de encontro seja estabelecido 

na região onde cristãos se reúnem em pequenos grupos. 


