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DOSE AS PALAVRAS 

Provérbios 17.7 

 
1. Leitura: Salmo 99. 1-5 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/O6_dcurBpFE 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 17.7 – Poderíamos afirmar, segundo esse provérbio, que as 

palavras que saem de nossas bocas deveriam testificar o nosso caráter. A lição 

é simples, faça com que as suas palavras e suas obras sejam boas e justas, 

para que haja compatibilidade. 

Boas palavras ou discursos bonitos partindo de homens ignorantes ou 

ímpios são revoltantes aos sentidos, pois as duas coisas são inteiramente 

incompatíveis. Além disso, a ação verdadeiramente santa vale mais que muitas 

palavras. Por isso, também é dito em outro provérbio que “quando são muitas as 

palavras, o pecado está presente; mas quem controla a língua é sensato” (Pv 

10.19). Desta forma, entendemos que homens tolos e ímpios não têm a 

determinação ou a conduta para justificar um aconselhamento ou ocupar 

qualquer posição de autoridade e, por isso, devem ser ignorados e rejeitados (cf. 

Pv 17:16). 

Diante dessa verdade, nossa oração deve ser para que todo aquele que 

clama pelo nome de Jesus Cristo despreze e rejeite todas as exagerações, 

desonestidade e mentiras, especialmente se ocupa uma posição de autoridade, 

de pais a presidente, de professores a pastores, não importa a posição. Que se 

deem ao trabalho de fazer as coisas aberta e visivelmente honestas diante de 

todos os homens. Assim, pais precisam ser impecavelmente honestos para 

guardarem os corações e mentes de seus filhos. Pastores também precisam ser 

assim para edificarem o rebanho (cf. 2Co 8:20-21; Tt 2:7, 8). Todos aqueles que 
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exercem autoridade devem fazê-la no temor do Senhor. E mais: “Aparte-se da 

injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. ” A hipocrisia é a maior 

praga sobre a genuína fé, portanto, não devemos ser aqueles que confessam 

com os lábios e desmentem com a vida (cf. Is 29:13; Ez 29:13; Mt 15:7-9). 

Por fim, o escritor também podia ter dito que doutrinas heréticas são 

impróprias a um pregador, que palavras insensíveis são impróprias para um 

médico, que palavras duras são impróprias a um marido ou que palavras 

rebeldes são impróprias para um filho. Assim, a lição central parece ser que, 

independentemente de quem seja, cada palavra deve ser dosada pelos filtros da 

reflexão, da paciência, do temor a Deus e do direcionamento das Escrituras.  

 

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

a) Cultive em seu falar um vocabulário biblicamente fundamentando – Não 

permita que o padrão mundano de linguagem, por meio da arrogância e da 

insensibilidade, seja um parasita no seu modo de lidar com as pessoas. 

b) Viva o que você fala -  Seja coerente com suas Palavras. Se são as Escrituras 

a norma sobre sua vida então não somente tenha um falar bíblico, mas um viver 

bíblico. 

c) Fale menos e faça mais – Evite os falatórios tolos que não levam a ação 

nenhuma. Busque manter um padrão de vida cristã que testemunhe na prática o 

Deus a quem você serve. Faça isso nas diversas esferas: como pai, como filho, 

como marido, como esposa, como empregador, como funcionário, etc.  

6. Ore por missões – COREIA DO NORTE 

Min-Young* conheceu a Jesus na China e se reúne com outros cristãos 

secretamente na terra natal. Interceda pelo crescimento dos irmãos e pelo 

alcance de mais pessoas com o amor de Deus. 


