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O VALOR DO FALAR JUSTO 

Provérbios 16.13 

 
1. Leitura: Salmos 87.7 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 16.13 – A verdade anda solitária em nossos dias, enquanto 

a mentira desfila com todo glamour na passarela. A mentira cobriu sua cara 

enrugada e colocou os cosméticos da conveniência. Há várias máscaras de 

mentira no mercado. Máscaras para todos os gostos, de todas as formas e 

tamanhos. Máscaras cheias de brilho e máscaras transparentes. A mentira 

pode parecer inocente, mas ela procede do maligno. Pode parecer inofensiva, 

mas os mentirosos não herdarão o reino de Deus.  

  Os lábios justos, porém, são o contentamento do rei, pois este, ama o 

que fala coisas retas. A verdade é luz e por isso prevalece. A verdade é justa e 

por isso alegram aqueles que julgam com retidão. A verdade abençoa, pois, 

ainda que fira quem a ouve, tais feridas trazem cura para o corpo e delícias para 

a alma. 

  Aqueles que falam coisas retas, em vez de espalharem boatos e 

contendas, promovem a justiça, edificam a família e fortalecem a nação. 

Aqueles que têm lábios verazes e justos são promotores do bem, terapeutas da 

alma e arquitetos do progresso. Aqueles que de coração falam a verdade, juram 

com dano próprio e não se retratam são cidadãos do reino dos céus, os notáveis 

nos quais Deus tem todo o prazer.  

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

a) ale sempre a verdade! Em hipótese nenhuma minta, mesmo que lhe 

pareça mais favorável; 

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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b) Apresente o valor do falar justo, falar a verdade a seus filhos, colegas de 

trabalho, amigos, familiares, entre outros. O falar justo não é falar a 

verdade a qualquer preço 

c) Testemunhe no seu lar, no seu trabalho, em sua vida, como é muito 

melhor ter sua vida em dependência total do Senhor. 

 

6. Ore por missões – OMÃ 

No Dia Nacional de Omã, ore pelos cristãos secretos, para que saiam do 

isolamento e tenham comunhão com irmãos na fé. Peça que cresçam por meio 

de discipulado e estudo bíblico e testemunhem de Jesus. 


