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MENOS FALADO 

Provérbios 21.23 

 

1. Leitura inicial: Salmo 138.1 

2. Cântico: Nosso Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

3. Confissão/Gratidão – Ó Senhor, cujo poder é infinito e sabedoria infalível, 

ordene as coisas de forma que elas não possam nem impedir-me, nem 

desencorajar-me, nem ofereçam obstáculos para o progresso de Tua causa. 

4. Leia Provérbios 21.23 – Guardar é manter a vigilância. Também significa 

conter, manter dentro dos limites. Dessa forma, guardar a boca e a língua 

passa a ideia de um vigia que está às portas de uma propriedade evitando que 

algo inapropriado aconteça. Como um pastor de ovelhas, que vigia para que 

nenhum de seus animais saia do aprisco, e que nenhum predador invada e 

ataque suas ovelhas. De forma semelhante devemos vigiar o que sai da nossa 

boca. 

Como esse texto é simples e direto. Como seríamos mais sábios em 

lutar contra o nosso desejo de falar rapidamente o que pensamos. Quantas 

vezes já nos colocamos em situações difíceis por termos falado o que não 

deveríamos. Provérbios 18.7 mostra como os lábios são armadilha para a alma 

do tolo. Muitas vezes parecemos ignorar esse tipo de alerta e seguimos falando 

tolamente, sem nenhum controle da nossa língua. 

Segundo esse provérbio, seremos livres de dificuldades, angústias e 

perturbações se guardarmos nossa língua. Como precisamos do Espírito Santo 

para conseguirmos seguir esse sábio conselho! Não podemos achar que 

conseguiremos só, mas podemos confiar que o Espírito nos assiste em nossas 

lutas, pois o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito (Gálatas 5.23). 

Guardar a língua nos livrará de confusões e trará bons resultados para o 

ambiente em que estamos levando honra a Deus. Podemos ver isso no 

https://youtu.be/Newz1WBov9g


IGREJA BATISTA SHEKINAH  
Roteiro para o culto doméstico 

 
 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 
2 

 

capítulo 3 do livro de Tiago. Ele começa o capítulo mostrando os males que 

uma língua descontrolada pode causar (Tiago 3.6-9), depois adverte como o 

que falamos revela o que somos de verdade (Tiago 3.10-12) e termina 

clamando para usarmos a sabedoria que vem do alto para abençoar as 

pessoas ao nosso redor: “Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura; 

depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, 

imparcial, sem fingimento” (Tiago 3:17). 

Assim, podemos concluir que guardar a língua é fruto do Espírito, que 

nos guia em sabedoria divina e nos leva a bons frutos, nos livrando de muitas 

angústias e sofrimentos. 

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

1. Se você está sofrendo dificuldades ou angústia por causa de tolices que 

tenha dito, vá a Deus em arrependimento, suplicando misericórdia do 

Senhor para te sustentar neste momento. 

2. Se você tem deixado de guardar a boca e usado a língua 

impensadamente, busque auxílio do Espírito para ter domínio próprio no 

seu falar. 

3. Que o Senhor nos ajude a ficarmos mais tempo de boca fechada e a 

sermos mais prudentes ao abri-la. 

6. Pedidos de oração – Nigéria 

 

ORE 

No Dia da Criança Africana, interceda pelos órfãos que perderam os pais em 

ataques violentos cometidos por extremistas. Peça que o pai celestial acolha a 

cada um e prepare um belo futuro a todos. 


