
 
Segunda-feira: Fofoquite Aguda 

“Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca; vigia a porta de meus lábios.” (Salmos 
141:3) ➔Entendendo: Não adianta olhar a sua língua no espelho. Não se trata de sapinho, 
afta ou coisa parecida. As doenças da língua são invisíveis, contagiosas e mortais. Neste 
século da eletrônica, temos consciência de que existem muitos equipamentos de escuta. O 
telefone pode ser monitorado; os sons, captados. Isso se consegue através de microfones de 
grande sensibilidade que são tão pequenos que podem ser facilmente escondidos. Chefes de 
Estado, ministros e homens de negócios em posições estratégicas têm que ter muito 
cuidado com o que dizem, especialmente quando entram num ambiente estranho. A 
consciência de que podem ser ouvidos é de tal importância que pensam duas vezes antes de 
falar. E você? Já parou para pensar que Deus vê tudo o que fazemos e ouve tudo o que 
dizemos em todos os momentos do dia? Hebreus 4.13 diz que TUDO está descoberto e 
exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. ➔Ilustrando: Uma 
mulher começou a espalhar rumores (fazer fofocas) sobre um vizinho. Em poucos dias, 
todo o vilarejo já estava sabendo. Mais tarde, ela descobriu que o que havia dito era 
completamente falso. Ficou arrependida e foi a um sábio perguntar o que ela poderia fazer 
para reparar o mal que havia feito. O sábio respondeu: 'Vá ao mercado, compre uma 
galinha e mate-a. No caminho de casa, retire todas as penas dela e jogue-as, uma por uma, 
ao longo da estrada'. Embora surpresa pelo conselho, a mulher fez o que havia sido pedido. 
No dia seguinte, procurou o sábio novamente. O sábio, então, disse a ela: 'Agora, volte lá e 
recolha todas as penas que você jogou ontem, e traga-as de volta para mim'. Seguindo as 
recomendações a mulher tomou o mesmo caminho, mas ficou muito decepcionada. 
Observou que o vento havia levado todas as penas embora. Conseguiu recuperar apenas 
três penas e mesmo assim depois de horas de busca. 'Você vê', disse o sábio, 'é fácil jogá-
las pelo caminho, mas impossível recuperá-las de volta. É assim também com rumores e 
fofocas. Não leva muito tempo para espalhá-los, mas uma vez feito, você nunca irá 
desfazer completamente o estrago que causou'. Pense nisso antes de falar algo sobre 
alguém. ➔Descobrindo a lição: Leia e veja a opinião de Deus sobre este assunto: Jó 27:4; 
Salmo 34:12-13; Tiago 3:5-10. O versículo de hoje deve ser a oração de cada cristão que 
deseja se parecer mais com Jesus. Hoje em dia é muito comum, até nas igrejas, fofoquinhas 
pra cá, boatinhos pra lá, “notícias” da vida alheia 24 horas por dia. Mas, e você? Costuma 
falar do que viu ou acha da vida dos outros? Você ouve “histórias” da vida dos outros sem 
eles estarem presentes? Você passa adiante “novidades” que ouviu da vida alheia? Qual a 
nota que Deus daria para a sua língua em relação à fofoca?......... Do que você leu, qual a 
lição principal para sua vida? ................................................................................................... 
➔Decidindo: ( ) Decido pedir perdão de Deus e desta pessoa ......................por ter falado 
mal dela. (  ) Decido orar este versículo a cada dia de manhã, durante esta semana, para 
Deus guardar minha boca. (  ) Decido não ouvir mais “notícias” da vida dos outros a menos 
que edifique. Caso a ‘notícia’ venha ao meu encontro, fugirei dela. (  ) Decido sair de perto 
de grupos de fofoca e dos fofoqueiros, pois quero crescer na semelhança de Jesus. 

Terça-feira: Mentirite Crônica 
“O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.” 
(Provérbios 12:22) ➔Entendendo: A língua que sofre de “mentirite” crônica é aquela que 
se farta de mentiras. Não existe mentirinha ou mentirão, tudo é mentira, e isto é abominável 
a Deus. Um dos casos mais interessantes sobre mentira na Bíblia é a relatada em Atos 5:1-
12. Nessa época da igreja primitiva, todos vendiam seus pertences e distribuíam para o 
sustento de todos os irmãos (At 2:42-47). Nada lhes faltava e todos estavam felizes. 
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Ananias e Safira, sua mulher, também venderam uma propriedade, porém pegaram parte do 
dinheiro. Ao ofertar o restante do dinheiro como se estivesse toda a quantia, Ananias foi 
exortado pelo apóstolo Pedro, que disse: “Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus”. 
Após isto, Ananias caiu morto. Três horas depois, sua esposa, sem saber do acontecido, 
também tenta mentir sobre o preço do terreno e morre. Foi sepultada ao lado do marido. 
Este exemplo mostra como Deus não suporta a mentira e abomina este pecado. A mentira é 
arma para os que ainda são filhos do Diabo e ainda estão nas trevas. Se você é um filho de 
Deus, certamente deverá deixar este mau hábito. ➔Ilustrando: Lucas estava feliz porque 
iria passar as férias com os avós. Na primeira noite da estadia, seu avô contou uma história: 
“Há mais de cinquenta anos, nesta cidade, vivia um menino que cultivava o triste hábito de 
mentir. Chamava-se José. Ele achava divertido enganar os amigos de sua idade, mas 
também não perdia oportunidade de enganar as pessoas mais velhas. Certa vez, saiu 
gritando pela rua que um incêndio estava se alastrando no hospital da cidade. As pessoas 
juntaram cordas e baldes, correndo até lá para prestarem ajuda. Ao descobrirem que tinham 
sido enganadas, ficaram indignadas e surraram o garoto. No entanto, ele não se emendou. 
Sempre que conseguia, enganava alguém. Um dia, chegou ali um circo com animais como 
tigres e macacos. Após a estreia, a jaula foi mal fechada e o tigre escapou. Vários grupos de 
homens armados penetraram na floresta à procura da fera e José acompanhou um dos 
grupos. Logo que chegaram à mata, ele foi se distanciando dos homens, até que não 
pudessem mais vê-lo. Então, de longe, gritou: 'Olha o tigre! Ele está aqui! Venham 
depressa'. Os homens, em disparada, chegaram prontos para agarrá-lo, mas não viram nem 
sombra do tigre... Deitado no chão, o garoto ria sem parar. Aborrecidos, exigiram que ele 
voltasse para casa e ele obedeceu. Ainda não havia caminhado cem metros e eis que surge 
o tigre. Gritos de pavor, pedidos de socorro... mas ninguém tomou conhecimento, pois José 
estava desacreditado pelas mentiras anteriores. O menino pôs-se a correr e o tigre atrás. Já 
sem forças, tropeçou e rolou por terra. A fera faminta caiu em cheio sobre o mentiroso. 
Nesse momento, um tiro certeiro acerta a cabeça do animal. Era um caçador que se 
embrenhara na floresta e naquela hora pôde salvar a vida do menino. Uma coisa, porém, 
não pôde evitar: as garras da fera dilaceraram o braço de José e o médico precisou amputá-
lo. E assim o mentiroso ficou com um braço só." -Muito obrigado pela história, vovô. Serei 
sempre honesto e verdadeiro. Mas, vovô, o senhor só tem um braço? Por quê? -Porque eu 
fui o menino mentiroso, e esta é a consequência dos meus atos. ➔Descobrindo a lição: 
Leia para aprender mais: Provérbios 6:16-19; João 8:44. Responda: Você aumenta suas 
histórias para parecerem mais impressionantes?....... Mente quando está sendo pressionado? 
........... Mente através de atestados médicos?.......... Mente para ajudar alguém a não pegar a 
culpa? .......... Mente pedindo para alguém bater seu ponto na empresa enquanto você não 
está lá? ......... Mente dando desculpas por não ter comparecido a algum lugar que deveria? 
........ Mente para se dar bem no comércio? ........ Esta meditação dói em você, pois fala 
verdadeiramente sobre a mentira que está no seu coração?........... Talvez você tenha que 
tomar sérias decisões hoje. ➔Decidindo (  ) Decido que minha língua não proferirá 
mentiras esta semana. (  ) Se eu mentir decido pedir perdão a Deus e da pessoa que 
enganei, contando toda a verdade. (  ) Decido consagrar minha boca ao Senhor. (  ) Decido 
pedir que um amigo me cobre a parar de mentir. (nome:...............................) 

Quarta-feira: Reclamite Lingual 
“Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, 
adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor.” (Hebreus 12:28) 
➔Entendendo: A língua acometida de “reclamite lingual’ é aquela que por tudo reclama. 
Só sabe murmurar; reclama do salário, reclama do calor, do frio, da família, do trânsito, da 
comida, reclama, reclama, reclama... Se você sofre desta doença, saiba que para Deus, só 
pelo fato de nós irmos para o céu, devemos ser agradecidos, pois nenhum desconforto aqui 
na terra é comparado à eternidade que passaremos juntamente com Jesus no paraíso. 



➔Ilustrando: João, um homem simples, economizou um mês de salário para comprar um 
par de sapatos. Após adquirir o modelo que queria, já saiu da loja com o calçado. Enquanto 
pensava o quanto era confortável aquele sapato, distraído, topou em uma falha que havia na 
calçada, com tamanha força que abriu uma “boca” em um dos lados do solado. João 
começou a resmungar, praguejar e reclamar. Murmurou por alguns minutos, até que, mais à 
frente, cruzou com um homem que lhe chamou muita atenção. Este cidadão passou com 
uma alegria contagiante e lhe disse: Bom dia, está uma linda manhã, você não acha? João 
respondeu: Sim, é verdade. O que mais chamou a atenção de João não foi o sorriso ou a 
disposição dele, mas sim que este homem era aleijado. Não tinha as duas pernas e se 
locomovia sentado num skate tomando impulso com as mãos já feridas pelos constantes 
contatos com o asfalto. João decidiu não consertar aquele sapato para sempre se lembrar 
daquela lição. Ele não podia reclamar de ter o sapato furado porque ele tinha o principal: as 
pernas. Nós, como filhos de Deus, temos o principal, que é a vida eterna pela frente, e 
ficamos reclamando de pequenos buracos no sapato. Não reclame da vida, Deus te dá 
TUDO o que você precisa para viver na medida certa. Reclamar? Existe outro modo de 
encarar as coisas. Eu estou agradecido... Pelos impostos que eu pago porque isso significa 
que tenho um emprego; pela confusão que eu tenho que limpar após uma festa porque isso 
significa que estive rodeado de amigos; pelas paredes que precisam ser pintadas e pela 
lâmpada que precisa ser trocada porque isso significa que tenho minha moradia; pelo único 
lugar para estacionar que encontro bem ao fundo do parque porque isso significa que além 
de ter a felicidade de poder andar, tenho a sorte de ter um meio de transporte; pela senhora 
que desafinadamente canta atrás de mim porque isso significa que posso ouvir; pela 
quantidade de roupa que tenho que lavar e passar porque isso significa que tenho roupas 
para vestir; pelo cansaço e os músculos doloridos que eu sinto ao final do dia porque isso 
significa que tenho saúde para trabalhar; pelo despertador que toca às primeiras horas da 
manhã porque isso quer dizer que estou VIVO. ➔Descobrindo a lição: Leia os seguintes 
versículos e escreva em seu caderno o que você aprendeu sobre ter a língua dominada: 
Provérbios 21:23; Filipenses 2:14; Romanos 8:18. Perante o que foi lido, qual a lição 
principal para sua vida?............................................................................................................  
Se você tem o costume de reclamar de muitas coisas e gostaria de mudar para agradar a 
Deus, aí vai uma dica: olhe tudo pelo lado positivo!!! Às vezes é difícil encontrar um lado 
positivo para certas coisas, mas este é o primeiro passo. Ex: Obrigado Deus por este 
salário, pois ainda tenho o meu sustento, enquanto muitos não têm.➔Decidindo: (  ) 
Decido não reclamar mais de ..................................................(  ) Decido agradecer a Deus 
pelo menos dez coisas que ele me tem dado para viver, como o alimento, uma casa, etc.. 
(Faça isso agora) (  ) Decido olhar tudo pelo lado positivo. 

Quinta-feira: Grosseirite Lingual 
“A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do 
seu fruto.” (Provérbios 18:21) ➔Entendendo: A morte ou a vida de uma amizade, um 
casamento ou qualquer outro relacionamento dependerá da manutenção que este recebe das 
nossas línguas diariamente. Quando você é sempre educado, fala com amor, incentiva o 
próximo, não fala palavrões, faz elogios e diz somente aquilo que edifica, seus 
relacionamentos terão uma vida longa e estável. Se você "plantar" a vida com essas 
pequenas ações, ela dará muitos frutos de felicidade pra você. A língua grossa é aquela mal 
educada, que xinga, não edifica e nunca agradece ou diz por favor. Muitas vezes somos 
educados com estranhos, mas esquecemos a educação quando estamos dentro de casa. 
➔Ilustrando: No livro “As cinco linguagens do Amor”, existe uma lição interessante. 
Você sabia que existem pessoas que se sentem mais amadas quando recebem um elogio do 
que quando recebem um presente ou um abraço? Elas possuem a linguagem de amor das 
palavras. Muitas pessoas possuem esta forma de se sentirem amadas e todos nós temos a 
capacidade de amar com as palavras. A Bíblia nos dá dois modos de amarmos o próximo: 



com palavras e ações. Ambos são igualmente importantes e completam-se. Amar com 
palavras é a mais básica forma de amar! ➔Descobrindo a lição: Leia: Provérbios 11:12; 
Efésios 4:29; Colossenses 3:8-10. Você elogia a sua mãe ou esposa pela comida feita por 
ela? ...................Você agradece ao lixeiro da sua rua quando você o vê? ....................Você 
costuma dar “bom dia” e “boa noite”? .......................... Quando foi a última vez que você 
elogiou alguém?.............................Você edifica os seus relacionamentos com a sua língua? 
.............. Aconselha?............ Elogia? ........... Incentiva? ............ Agradece?.................. 
Exorta?............... É educado? .......... De tudo o que você aprendeu até agora, qual a lição 
principal para sua vida? ........................................................ 
➔Decidindo: Diante do que meditamos hoje decida: (   ) Eu vou elogiar o almoço ou o 
jantar que fizerem em casa. (   ) Decido tirar os palavrões do meu vocabulário. (  ) Decido 
pedir que alguém me cobre para eu ser educado com os outros (Nome:...........................). 

Sexta-feira: A língua louca 
“Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é 
sensato.” (Provérbios 10:19) ➔Entendendo: Memorize este versículo agora mesmo. A 
Bíblia na linguagem de hoje nos diz: “Quanto mais você fala, mais perto está de pecar; se 
você é sábio, controle sua língua.” O louco é aquela pessoa que, por problemas mentais, 
não tem controle sobre o seu corpo. A língua louca é semelhante. Ela é descontrolada: 
brinca na hora errada, não cumpre o que diz, conversa na hora do culto e rouba a semente 
que seria plantada em quem está prestando atenção, não pensa antes de falar e magoa as 
pessoas, ou até fala de propósito e se desculpa: eu só estava brincando, ou você não levou 
a sério, levou? (Leia Provérbios 26:18-19). Dizem que as mulheres falam até dez mil 
palavras a mais que os homens diariamente. Mas todos devem saber usar o poder de sua 
língua, para exata proporção da quantidade que fala. É por isso que as pessoas que falam 
demais geralmente têm problemas de relacionamento. Pois estão mais predispostas ao erro. 
Meu professor de redação já dizia: Quanto mais você falar, mais vai errar. ➔Ilustrando: 
O maior nome do Barroco Brasileiro foi Gregório de Matos. Ele ficou conhecido como 
“Boca do inferno”, pois suas poesias atacavam a todos: o comércio, a justiça, a igreja, 
autoridades, os negros, algumas mulheres e a administração pública. Tudo era motivo para 
se falar mal e censurar. Assim, esse poeta ganhou diversos inimigos e muitas perseguições. 
(cumprimento de I Pedro 3:10). Todos nós podemos ser “a boca do inferno”, basta que não 
obedeçamos ao que Deus nos ensina sobre a nossa língua. "O peixe morre pela boca" é um 
provérbio popular, que contém muita verdade. Eu soube de uma pessoa que lavou a boca 
do filho com sabão, porque ele tinha proferido palavrões. Oh, quão fácil seria se fosse 
possível eliminar malícias através da lavagem de línguas! Valeria à pena dedicar um dia 
por semana para tal lavagem! Reconheçamos, entretanto, que da boca sai apenas aquilo que 
parte do coração, a fonte de pensamentos bons e maus. ➔Descobrindo a lição: Leia as 
passagens a seguir: Salmos 15:1-4; Provérbios 13:3; Mateus 5:37; Tiago 1:26. Se a sua 
língua: fala sem controle, brinca na hora de falar sério, conversa na hora da mensagem, fala 
coisas com duplo sentido, fala antes de pensar ou não cumpre a sua palavra... é hora de 
tomar uma séria atitude. Não pense que esta meditação não está falando com você. Não 
tente desviar o aviso de Deus para outras pessoas. Domine a SUA língua. Pergunte a Deus 
se você tem uma língua que O agrada. Pergunte a um amigo sincero. Ele(a) responderá. 
Prepare-se para ouvir e nada falar, apenas mudar. Qual a lição fundamental que pode ser 
retirada para a sua vida?.....................................................................................➔Decidindo: 
(  ) Decido-me disciplinar a não conversar na hora da mensagem para não atrapalhar outros 
a ouvirem a voz de Deus. (  ) Decido tomar cuidado com as minhas brincadeiras para não 
magoar ninguém. (  ) Decido pensar antes de falar para não dizer tolices. (  ) Decido 
cumprir minha palavra, mesmo com prejuízo próprio. 
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