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NÃO OUÇA A LÍNGUA PERVERSA 

Provérbios 17.4 

 
1. Leitura: Salmo 57.1-3 

2. Cântico: Nunca foi sobre nós 

IBSPLAY: https://youtu.be/OpMm5JO0wtU 

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. 

1. 4. Leia Provérbios 17.4 – Quantas vezes nos envolvemos em conversas 

que desagradam a Deus? Quantas outras vezes nos fizemos ouvintes de más 

conversações? Este provérbio nos instrui a abandonar o ouvir pecaminoso. 

A Palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons 

costumes (cf. 1 Co 15.33). Portanto, não somente falar, mas também, 

oferecer os ouvidos aos difamadores é entrar por um caminho cheio de 

espinhos. Juntar-se à roda dos escarnecedores para escutar palavras 

torpes, piadas imorais, mentiras desairosas e maledicência maligna é tão 

perverso quanto falar esse tipo de coisas. 

  Veja que o autor condena a língua falaciosa em muitas outras 

porções do livro de provérbios, mas aqui ele condena aqueles que 

emprestam seus ouvidos para a apreciação do mal. Assim, os maus 

ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir 

mentiras. Seus ouvidos se inclinam para dá atenção aquilo que amam. 

Entretanto, os filhos de Deus se esforçam para não conceder atenção, 

promover ou gastar tempo com essas tolices. O Cristão Deve proteger 

seus ouvidos de tudo aquilo que não glorifica a Deus e nem edifica o 

próximo.  

  A língua maledicente tem procedência diabólica, por isso todo o 

esforço deve ser investido para não sermos participantes ou promotores 

de conversas que desagradam a Deus, nem mesmo com os nossos 

ouvidos. Ouvir mentiras e difamações, palavras torpes e maledicências é 
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o mesmo que torna-se participante delas, e os mentirosos têm um destino 

certo: o lago de fogo. Assim, devemos buscar diligência na prática da 

verdade e na aplicação da sabedoria em nossa vida. 

Portanto, é urgente que nossos ouvidos estejam inclinados para o ouvir a 

palavra de Deus. Se existe algo demasiadamente importante é ouvir a 

Palavra de Deus e cultivar conversas santas biblicamente orientadas. Faça 

isso! E seja um homem sábio e uma mulher sábia. 

 

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

a) Reflita: O que estamos ouvindo vai nos edificar e glorificar a Deus? 

O que estamos falando é conteúdo santo, importante e necessário? 

Nosso falar promove graça aos que ouvem? Nosso ouvir promove a 

glória de Deus? 

b) Alinhe seu coração com a Palavra de Deus. Lembre-se: “a boca fala 

do que o coração está cheio” e os maus dão ouvido ao coração 

perverso.  

 

6. Ore por missões – SRI LANKA 

Ore pela economia do país e pelo suprimento dos irmãos na fé. Após os 

ataques na Páscoa de 2019 e a pandemia, o custo de vida disparou e muitos 

cristãos têm dificuldades para sobreviver. 


