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SEJA BRANDO 

Provérbios 25.15 

 

1. Leitura inicial: Salmo 106.1 

2. Cântico: Muitos virão te louvar 

IBSPLAY: https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

3. Confissão/Gratidão – Obrigado, Pai, por Teu perdão e por dar-me uma vida 

plena e abundante. Senhor, a Ti, que és o Criador de tudo o que sou e do que 

possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua 

vontade, e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu Nome. 

4. Leia Provérbios 25.15 - Este provérbio atenta para o cuidado em ser 

longânimo e ter uma língua macia. 

A paciência  triunfadora  diante  de   circunstâncias  difíceis  e pessoas 

complicadas  é  fruto  do  Espírito.  O  ser  humano é, por natureza, 

conflituoso. Tende  a pagar o  mal  com  o  mal. Entretanto, o longânimo, na 

contramão de todo o pendor  humano, reage transcendentalmente, pagando 

o mal com o bem.  

O longânimo  não  apenas  suporta situações  adversas  e pessoas 

difíceis com paciência ilimitada, mas faz isso com o ânimo ao máximo. Na 

verdade, o longânimo exulta nas próprias tribulações, sabendo que, debaixo 

de esmagadora pressão, Deus esculpe nele o próprio caráter de Cristo, o 

Mestre que aprendeu pelas coisas que sofreu. 

 O longânimo não é um indivíduo fraco. Por dominar a si mesmo, é 

mais forte do que aquele que domina uma cidade. A longanimidade produz 

impacto na vida do rei. Até o homem mais revestido de poder entre os 

homens se curva diante da eloquência imbatível da longanimidade. 

 A língua branda quebra a dureza do coração mais insensível. As 

Escrituras dizem que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda 

desvia o furor (cf. Pv 15.1). A palavra dura produz contenda, mas a palavra 
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mansa acalma os corações e quebra a resistência das pessoas mais 

inflexíveis. Oh, que Deus nos dê a capacidade de termos um coração 

longânimo e uma língua branda! 

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

a) Aplique-se na memorização Bíblica deste verso (cf. Pv 15.1). 

b) Após decorar, medite nele tirando aplicações práticas para sua vida.; 

c) Busque em Deus, forças para o crescimento espiritual, buscando ser 

longânimo e com a língua macia. 

 
6. Ore por Catar 
 

Rogue ao Senhor pelos cristãos no Catar. O país comemora a 

independência hoje, mas a minoria cristã vive sob grande pressão e sem 

liberdade. As igrejas são monitoradas e as conversões proibidas.   

 


