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AFASTE DOS FALASTRÕES 
Provérbios 20.19 

 

1. Leitura: Salmo 67. 1-2 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Senhor de toda eternidade, elevo a minha alma a ti, 

pois não encontro nada que lhe agrade. Pai! Suplico-lhe o perdão das minhas 

iniquidades, pois eu sei que suas ricas misericórdias são suficientes para mim. 

Amém!  

4. Leia Provérbios 20.19 – Esse provérbio atenta para o cuidado de estar 

próximo de pessoas que não sabem controlar a própria língua. 

O falastrão não é um amigo verdadeiro. Quem não sabe guardar 

segredos não é alguém confiável. Um indivíduo que se deleita em espalhar 

informações que maculam a honra do próximo torna-se uma companhia 

perigosa.  

Devemos nos manter longe de quem fala demais. A língua do falastrão 

é carregada de veneno. É pior do que a peçonha de uma víbora, pois o veneno 

da víbora foi colocado nela pelo Criador, mas o veneno da língua do falastrão 

foi colocado pelo diabo. O veneno da víbora pode tornar-se remédio, mas o 

veneno da língua do falastrão mata.  

A boca do falastrão é uma cova de morte, uma fagulha que provoca 

incêndios devastadores, uma fonte poluída que lança de si lodo e lama. O 

amigo não expõe seu companheiro, mas o protege. O amor cobre multidão de 

pecados, em vez de trazê-los à luz. 

Não há forma mais degradante de autoexaltação do que diminuir os 

outros. Não há forma mais vil de autopromoção do que espalhar segredos 

com o propósito de expor os outros à vergonha pública. A atitude mais segura 

é nos desviarmos do falastrão. Sua companhia é uma ameaça; sua língua, 

uma destruição. 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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Portanto, cuide para que não estaja próximo demais de pessoas que não 

dominam sua língua e acabam expondo conversas pessoais para os outros.   

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

a) Se afaste dos falastrões; 

b) Se você é portador de tal prática, deve arrepender-se imediatamente, 

para que não envergonhe a Deus e seu próximo 

c) Busque ao Senhor para que você não exponha a vida do seu próximo ou 

do seu irmão a vergonha. 

d) Atente-se ao que você fala para as pessoas, seja criterioso e sempre 

pense antes de falar; 

e) Dedique-se ao ensinar seus filhos a não serem falastrões. 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 
 

DIA 04: NASSER NAVARD GOL-TAPEH 

O cristão Nasser Navard Gol-Tapeh foi condenado a 10 anos de prisão 

por realizar atividades missionárias. O ex-muçulmano, que tem 58 anos e está 

preso em Evin, teve algumas cartas divulgadas pela Portas Abertas nas quais 

agradecia pelas orações e dizia que sentia muita falta dos irmãos em Cristo. 

“Eu agradeço a Deus pelo suporte que vocês têm me dado, por poder 

compartilhar meu fardo de problemas com vocês, assim eu recebo força e 

encorajamento continuamente. Como sou abençoado por ter vocês ao meu 

lado”, afirma. 

Gol-Tapeh foi preso pela primeira vez em 2016 durante uma festa de 

casamento. Um ano depois, ele e outros três cristãos 

foram condenados e, em janeiro de 2018, começou a cumprir a sentença 

em Evin. Ele já teve vários problemas de saúde e pediu tratamento médico, mas 

a justiça iraniana negou todos os pedidos. 

Em 2019, a Portas Abertas promoveu uma campanha de cartões para 

encorajar o cristão preso por amor a Jesus. 
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ORE 

          Para que Nasser Gol-Tapeh tenha a saúde restabelecida por Deus e para 

que seja uma luz de Cristo dentro da prisão de Evin. 


