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PENSE ANTES DE FALAR 

Provérbios 15.28 

 
1. Leitura: Êxodo 15:2 

2. Cântico: Minh'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 15.28 – Falar sem pensar é consumada tolice. Responder 

antes de ouvir é estupidez. Proferir palavras indecorosas e desandar a boca para 

espalhar ofensas e maldades é perversidade sem tamanho. Esse não pode ser 

o caminho do justo. Uma pessoa que teme a Deus reflete antes de falar. Como 

bem disse o famoso apresentador e humorista brasileiro, Jô Soares: “é bem 

melhor pensar sem falar do que falar sem pensar”.  Provérbios 15.28 nos ensina 

que, o justo pondera cuidadosamente o que dirá, antes de responder, pois ele 

deseja responder de forma precisa e segura. A língua do justo não é fonte de 

maldade, mas canal de bênçãos para as pessoas. As palavras do justo não são 

tóxicas, mas bálsamo que consola e restaura. Uma pessoa justa, gasta tempo 

pensando no que falar e como falar. Suas palavras transmitem graça aos que 

ouvem. Trazem edificação. Jesus nos deu o exemplo. Sempre que ele abria a 

boca, as pessoas eram edificadas, consoladas e restauradas. As palavras têm 

um grande poder tanto para edificar como para destruir, tanto para levantar como 

para derrubar. Por isso precisamos ser mordomos responsáveis da nossa 

palavra. Por outro lado, da boca do ímpio, instantaneamente, jorra o mal. As 

palavras que fluem de sua boca são enganosas, e até mentirosas. Respostas 

rápidas de pessoas que falam muito, geralmente oferecem uma pista de que o 

que elas dizem não pode ser confiável. O ímpio prova ser um tolo, pelo fato de 

que nunca presta atenção ao que diz, mas a sua boca derrama em abundância 

coisas más, para sua própria vergonha e sofrimento de outros. Sem dúvida, é 

um mau coração que transborda o mal.  

https://www.bibliaon.com/versiculo/exodo_15_2/
https://youtu.be/lUd9xFxrdS4
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

Controle a sua língua, aquele que faz isso, é um indivíduo perfeito (Tg 3.2).  

É parte do caráter de uma pessoa justa, se preocupar em falar de maneira 

verdadeira, pertinente e benéfica, e por isso procura responder; de modo que 

suas palavras possam transmitir graça. Nossa língua precisa ser remédio para 

os enfermos, tônico para os fracos, refrigério para os cansados e alívio para os 

oprimidos.  

Ne 2.4,5 - E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos 

céus, E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua 

presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, 

para que eu a reedifique.  

Ne 5.7 - E considerei comigo mesmo no meu coração; depois pelejei com 

os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usurários cada um para 

com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. 

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. 


