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A BOCA PODE SER ARMADILHA 

Provérbios 18.7 

 
1. Leitura: Salmo 119. 10-11 

2. Cântico: Coração igual ao Teu 

IBSPLAY: https://youtu.be/YDU7fLlEF6k 

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 18.7 – Como vimos ontem, os versículos 6, 7 e 8 deste capítulo 

de Provérbios falam de como o tolo usa sua boca e de algumas de suas 

consequências.  

Neste versículo a consequência que sobrevém ao tolo por sua fala imprudente 

é a sua própria destruição. O tolo abre sua boca e desata a falar sem pensar no 

conteúdo e nas consequências, e acaba por trazer sobre si mesmo desgraça. 

O texto mostra que a fala do tolo fabrica uma armadilha para sua própria alma. Como 

um caçador que prepara uma emboscada, mas acaba por cair nela, aquele que fala 

tolices provoca situações às quais ele será o próprio prejudicado. 

Há pessoas que planejam o mal de outros, falam com intenção de manchar a 

imagem do próximo. Há quem usa a língua para ferir os outros e de alguma maneira 

se sentir superior. Há quem mente buscando tirar vantagens sobre os demais. Essas 

e outras utilizações tolas da língua são emboscadas armadas contra si. 

Talvez você seja vítima de pessoas assim ao seu redor. Como Cristo, você 

deve entregar às ofensas e injustiças lançadas contra você a Deus, que julga 

retamente: “pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que 

vocês sigam os seus passos. (...)Pois ele, quando insultado, não revidava com 

insultos; quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga 

retamente” 1 Pedro 2.21-23. 

 

https://youtu.be/YDU7fLlEF6k
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Pense antes de falar. Use sua boca para edificar e não para destruir 

b) Se você se colocou em situação difícil por causa de coisas de disse, procure, 

em atitude humilde e de arrependimento, a reconciliação com o ofendido; 

c) Se você sofreu injurias ou maus tratos de alguém, perdoe. Não guarde mágoas 

ou deseje vingança. Entregue-se a Deus e descanse em Seu cuidado. 
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MAURITÂNIA     
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 4,9 milhões  

CRISTÃOS: 10,9 mil  

RELIGIÃO: Islamismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Mohamed Ould El-Ghazouani  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Deixar o islã para seguir outra religião é ilegal na Mauritânia. O ambiente restritivo 

torna impossível para os cristãos se encontrarem abertamente e adorar a Deus. 

Qualquer expressão de fé por cristãos estrangeiros, como migrantes ou trabalhadores 

humanitários, também pode ser vista como proselitismo e pode resultar em processo 

judicial.  

Poucas coisas mudaram do ponto de vista da perseguição no último ano. Qualquer 

desvio da crença islâmica é fortemente combatido tanto em âmbito nacional como nas 

comunidades e nas famílias.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Ore pelos cristãos secretos na Mauritânia, pois a conversão deles é ilegal e o perigo 

que correm é real.  

• Clame para que o Senhor dê criatividade aos cristãos, que eles encontrem maneiras 

de ter comunhão e de apoiar uns aos outros na fé. 

 

 

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