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A DOÇURA NAS BOAS PALAVRAS 

Provérbios 16.24 

 
1. Leitura: Salmo 148.1 

2. Cântico: Vem de Ti, Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/klgjfc0gl-I 

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 16.24 – Salomão se valeu do sentido figurado do mel para 

adjetivar as consequências produzidas pela boca do servo de Deus. Em sentido 

pleno, as palavras sábias, edificantes e amáveis servem como um remédio para 

os abatidos e aflitos. A Palavra é, portanto, fonte de vida. “Jesus respondeu: 

"Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede 

da boca de Deus” (Mt 4.4).  

Devemos pensar assertivamente que o conteúdo dessas palavras deve 

ser a própria palavra de Deus (cf. Sl 119.103). Quais palavras promovem a 

cura da alma e do corpo? A palavra do próprio Deus. Perceba como Jesus 

nos diz verdades com o objetivo de que tenhamos paz: "Eu disse essas coisas 

para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; 

contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo" (Jo 16.33).  

Nem sempre será possível ajudar alguém com ações diretas, mas sempre 

é possível dizer palavras de consolo e edificação. Salomão diz que elas “são 

doces para a alma e trazem cura para os ossos”. Assim, qual é o servo de Deus 

que conseguirá encontrar mais prazer em destruir que em edificar, em desanimar 

que em encorajar, em abater que em levantar, em derrubar que em sustentar?  

 

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

https://youtu.be/klgjfc0gl-I
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a) Você deve ser bastante responsável e tomar muito cuidado com o que 

diz. Com tanta possibilidade de ajudar, Deus certamente cobrará as 

pessoas que usarem suas palavras para o mal dos seus irmãos. 

b) Lembre-se: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que 

o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra 

(2 Tm 3.16).  

 

6. Ore por missões – INTERNACIONAL 

Hoje é o Dia de Doar, por isso peça ao Senhor que toque o coração dos 

cristãos para doar com generosidade. Peça que muitos sejam despertados para 

investir na vida dos cristãos perseguidos por causa de Jesus. 


