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CUIDADO COM SUAS PALAVRAS 

Provérbios 25.23 

 

1. Leitura inicial: Salmo 112.1 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, nosso Deus, quão magnífica responsabilidade 

temos em nossas mãos. Mas como somos fracos e incapazes. Pelo teu Santos 

Espírito, ajuda-nos a assumir esse precioso ministério, de modo que instauremos 

a verdadeira adoração somente em Ti em nossos lares.  

4. Leia Provérbios 25.23 – O livro de Provérbios é recheado de ensinos e alertas 

sobre a língua, sobre como a nossa fala pode ser usada para abençoar ou para 

destruir, para ajudar ou humilhar, para fortalecer o outro e honrar a Deus ou para 

desanimar o próximo e desonrar a Deus. O verso de hoje apresenta uma 

consequência diferente para o uso pecaminoso da língua: o rosto irado. 

A metáfora utilizada pelo autor bíblico é o vento que traz a chuva. É dito 

que assim como o vento do norte carrega a chuva para determinado lugar, a 

língua caluniosa arrasta consigo a ira. No original, o hebraico diz literalmente 

“uma língua secreta” (segundo o comentarista R. N. Champlin), por isso a ideia 

que o provérbio quer deixar é a de alguém que fala de outros secretamente, por 

trás, espalhando boatos e calúnias. A consequência desse tipo de atitude é que 

acarreta ira, ou seja, deixa a pessoa caluniada furiosa com o que se está falando 

a seu respeito. 

Os crentes, como filhos de Deus, devem refletir o seu caráter, por isso, 

devem ser pessoas que falam a verdade em amor e não se aproveitam da 

ausência das pessoas para falarem mal. Mais uma vez somos alertados para o 

perigo de usarmos nossa boca de maneira descuidada e maledicente. Evitemos 

as fofocas e boatos, as conversas que levam mentiras e calúnias a diante. Que 

o Senhor nos ajude a que nossa boca seja fonte de bênçãos. 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar:  

1. Você, por vezes, tem sido alguém que se aproveita da ausência de outros 

para falar mal e espalhar calúnias? Atualmente este princípio também 

pode ser usado em aplicativos de comunicação, como o WhatsApp.  

2. Sempre que o Espírito Santo mostrar que suas palavras têm sido 

caluniosas, arrependa-se e busque a reparação. 

 
6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 6 

As transmissões de rádio na Planície de Nínive alcançam milhares de 

pessoas de diferentes religiões na região. No rádio, são discutidos tópicos gerais 

que traduzem o espírito do cristianismo para aqueles que têm uma visão errada 

sobre os cristãos.  

Ore para que as pessoas que trabalham no rádio expressem sabedoria e 

coragem ao compartilhar pensamentos. 

 

Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 

 

https://missao.portasabertas.org.br/esperanca

