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PALAVRAS QUE MATAM 

Provérbios 18.8 

 
1. Leitura: Salmo 130.1 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, conduza-me em tuas retas veredas, perdoa meus 

pecados. Abre meus olhos para que eu enxergue os caminhos maus. Obrigado por 

me tirar das trevas para maravilhosa luz! 

4. Leia Provérbios 18.8 – Este provérbio nos chama a atenção para as palavras 

caluniadoras e como elas são aparentemente “saborosas. Ele denuncia que não 

devemos promover calunias e nem mesmo sermos ouvintes da mesma. 

O autor do provérbio deixa claro que as palavras do caluniador 

parecem deliciosas ao nosso paladar. Estas palavras são como petiscos 

deliciosos; descem  até o íntimo do homem. Esses aperitivos podem ser doces 

ao paladar, podem descer até o mais interior do ventre, mas não são nutritivos. 

Pelo contrário, fazem muito mal à saúde espiritual.  

O caluniador, nesse contexto, é aquele que espalha fofocas, as quais não 

têm grande compromisso com a verdade. Normalmente, o modo como as tais 

“notícias” são divulgadas deixa claro o caráter maldoso que as motiva. Também é 

óbvio aos ouvintes que não se pode ter grande confiança na veracidade e na 

exatidão dos eventos narrados. Mesmo assim, as tais notícias são recebidas por 

muitos ouvintes como se fossem “petiscos deliciosos”. Em vez de rejeitá-los 

ou de tentar esclarecer a questão, verificando as informações, o tolo os acolhe e 

se satisfaz com os comentários maldosos e destrutivos. 

Nesse provérios temos duas dinâmicas: (1) O ser humano tem uma 

atração quase irresistível por comentários maliciosos, isso devido a inclinação 

perversa e o inteto pecaminoso do coração do homem (cf. Gn 6.5; Mc 7.20-

22). Não é sem razão que Tiago enaltece aquele que é capaz de refrear a 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0
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língua (cf. Tg 3.2). Ao mesmo tempo, o autor denuncia com clareza a 

pecaminosidade no falar (cf. Tg 3.12). Além disso, as palavras que falamos 

serão parte do conteúdo do nosso julgamento (cf. Mt 12.36-37).  

     Por outro lado, há pessoas que se deliciam em ouvir notícias más. Isto fica 

evidente em nosso tempo, podemos observar que boas notícias não vendem 

jornais. Os noticiários que comentam algum escândalo ou trazem à tona 

alguma notícia comprometedora, de uma pessoa pública por exemplo, geram 

enorme interesse na população. Sentem um imenso prazer em saber do 

fracasso dos outros. Olham a queda do próximo como uma espécie de 

compensação.  Comparam-se  com   aqueles  que  tropeçam e sentem-se 

muito bem por não  estarem  naquela situação de desgraça.  

O autor nos alerta e diz que as fofocas, além de serem saboreadas como 

se fossem delícias culinárias, também “descem até o íntimo do homem”. Quer dizer 

que os comentários maldosos não entram apenas no ouvido, mas no coração 

do homem, fazendo-o agir de acordo com a maldade que tão prontamente 

recebeu. Saborear a desgraça alheia é um estado de profunda degradação 

espiritual. É um sinal de  decadência dos valores morais, um atestado de 

insensatez e uma prova inegável de enfraquecimento espiritual. 

 

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

a) Você tem sido um veículo de propagação de palavras caluniadoras? Faça 

uma avaliação pessoal sincera, visando o seu crescimento espiritual. 

b) Ouvir calunias é atraente para você? Isso lhe agrada e gera “prazer”? Faça 

uma oração a Deus pedindo discernimento e maturidade espiritual. 

c) Fuja desse tipo de comportamento, não incline seus ouvidos a notícias 

estéreis. 

d) Não use sua língua para propagar palavras caluniadoras. 

e) seja diligente na verdade, na instrução em amor e na admoestação de irmãos 

fracos na fé. 
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MALI 
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 20,9 milhões  

CRISTÃOS: 476 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo, animismo e ateísmo  

GOVERNO: República semipresidencialista  

LÍDER: Assimi Goita  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Há dez anos, igrejas foram queimadas e os cristãos forçados a fugir quando grupos 

extremistas islâmicos assumiram o controle da região norte do Mali. Embora alguns 

seguidores de Jesus tenham voltado para o território com proteção policial, há áreas 

onde não há cristãos.  

O trauma perdura na população e a ameaça de ataques ainda paira sobre os cristãos, 

tornando o evangelismo arriscado. Evangelizar pode chamar a atenção dos jihadistas, 

e os missionários cristãos vivem com medo de sequestro.  

 

• PEDIDOS DE ORAÇÃO  

• Interceda pela estabilidade e pela normalização da vida no Mali, que são essenciais 

para suprimir grupos extremistas e devolver paz às comunidades.  

• Clame pelos cristãos deslocados internamente por causa da violência na parte norte. 

Eles estão tentando começar a vida após perderem tudo. Peça que Deus conforte os 

corações e os fortaleça através do ministério cristão.  

 

 

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