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NÃO CAUSE CONFUSÃO 

Provérbios 18.6 

 
1. Leitura: Salmo 13. 5-6 

2. Cântico: Teu reino 

IBSPLAY: https://youtu.be/AazdJXd-iho 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 18.6 – Os versículos 6, 7 e 8 deste capítulo de Provérbios falam 

seguidamente de como o tolo usa sua boca e de algumas de suas consequências. O 

verso 6, especificamente, vai mostrar que o tolo se mete em brigas e confusões por 

causa do que fala. 

O verso é formado por duas partes que apontam para o mesmo problema: o 

que o tolo fala o leva a problemas e discussões. Podemos perceber que os lábios do 

tolo entram em discussão, ou seja, o tolo é aquele que provoca, inicia ou se envolve 

em brigas por suas palavras. Aqui podemos parar para refletir: tenho sido aquele que 

começa brigas e discussões bobas com minhas palavras? O que falo acalma os 

ânimos ou provoca mais desentendimento e confusão? 

A segunda parte diz que a boca do tolo clama por açoites, ou, como 

encontramos na tradução da NVT, o tolo pede para receber uma surra. Esta expressão 

(“pede”) é comum quando queremos dizer que a atitude da pessoa vai atrair certa 

consequência. Neste caso, as palavras tolas atraem sobre o falador a vontade dos 

ouvintes em lhe dar uma surra. Podemos ver como as palavras tolas não só causam 

confusão entre os outros, mas também problemas para o próprio tolo. Quantos 

relacionamentos quebrados, famílias em pedaços, empregos perdidos, brigas e 

confusões são provocados por pessoas que falam imprudentemente, ofendem, 

xingam, humilham e fazem tantos outros males com sua língua! Você tem sido alguém 

assim? 

https://youtu.be/AazdJXd-iho
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Jesus alertou: “A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas; mas a pessoa má do 

mau tesouro tira coisas más. — Digo a vocês que, no Dia do Juízo, as pessoas darão 

conta de toda palavra inútil que proferirem; porque, pelas suas palavras, você será 

justificado e, pelas suas palavras, você será condenado”. (Mateus 12:35-37). 

Assim, Jesus está mostrando a ligação entre nosso destino eterno e a nossa 

língua, isto porque a boca fala do que o coração está cheio (Mateus 12.34). Ou seja, 

uma boca cheia de veneno, engano, sujeira, imoralidade e confusão revela um 

coração não transformado, rebelde e longe de Deus. O que sua língua revela do seu 

coração? 

 

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

a) Você tem se envolvido em confusões pelo que diz? Abandone essa atitude em 

atitude de arrependimento; 

b) Peça perdão às pessoas que já feriu e/ou fere. Caso tenha provocado brigas e 

confusões entre amigos, familiares ou irmãos, também peça perdão a Deus e 

às pessoas; 

c) Use suas palavras para promover a paz e conciliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/naa/mt/12/35-37+
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ARGÉLIA    
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 43,9 milhões  

CRISTÃOS: 134 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo e judaísmo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Abdelmadjid Tebboune  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Os cristãos na Argélia enfrentam obstáculos quanto à liberdade religiosa. As leis que 

regulam a adoração não muçulmana proíbem qualquer ato que “abale a fé de um 

muçulmano”. Uma lei de 2006 que reprime a adoração permanece em vigor, apesar 

da nova Constituição de novembro de 2020.  

Durante o último ano, diversos cristãos foram condenados e presos sob acusações 

de blasfêmia e proselitismo. Autoridades da Argélia se envolveram em uma campanha 

sistemática contra as igrejas da Igreja Protestante da Argélia (EPA). Treze igrejas 

foram fechadas à força pelas autoridades. Outras receberam ordens para cessar 

todas as atividades.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Ore para que cristãos ex-muçulmanos argelinos sejam protegidos de assédio, 

violência e rejeição.  

• Peça para que igrejas que foram fechadas sejam reabertas e que as leis que proíbem 

a liberdade religiosa sejam rejeitadas.  

 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/argelia 
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