
 

 

 

 

01 – PALAVRAS DE VIDA 
  

Quebra gelo: Qual o seu proverbio ou ditado preferido? Com quem aprendeu? A que ele se aplica?    
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore agradecendo a Deus pelo retorno dos PGMs e pela casa hospedeira; 

• Ore suplicando ao Senhor que Ele fale aos nossos corações através de sua Palavra. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor!  “As palavras 

dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,” Sl 19.14 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – “A morte e a vida estão no poder da língua; quem bem a utiliza 

come do seu fruto” – Provérbios 18.21  
 

No último domingo encerramos a nossa jornada de 31 Dias de Sabedoria lendo o livro de Provérbios. 

A cada domingo, ouvimos mensagens desafiadoras e com o objetivo de nos levar a um maior crescimento 

espiritual. Em especial, no último domingo, aprendemos mais sobre como usamos a nossa língua e o nosso 

falar. Provérbios 18.21 noz diz: “A morte e a vida estão no poder da língua; quem bem a utiliza come do 

seu fruto”. Ou seja, Questões da vida ou da morte estão na língua; ela pode abençoar e pode matar. 

Somos desafiados como discípulos de Jesus a vivermos de tal maneira que o nosso falar possa trazer 

vida. Afinal, “Palavras agradáveis são como favo de mel: doces para a alma e remédio para o corpo.” Pv. 

16.24. Nossa boca deve se tornar um manancial como aprendemos: “A boca do justo é manancial de vida” 

Pv. 10.1. Se isso não acontecer, poderemos estar emprestando nossos lábios para a destruição. Quando não 

temos controle no nosso falar por exemplo, Salomão nos diz: “Palavras precipitadas são como pontas de 

espada,” Pv. 12.18. Ou ainda, ao contrário de promovermos a paz através do nosso falar, usaremos nossa 

língua de maneira dura e desamorosa para trazer mais confusão - “A resposta branda desvia o furor, mas a 

palavra dura suscita a ira.” Pv. 15.1 

Somos desafiado ao começarmos um novo ano a realizarmos esta corajosa oração: “As palavras dos 

meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,” Sl 19.24 Afinal, se queremos 

ter uma ano de bênçãos e de paz, devemos ouvir os conselhos do sábio: “Quem guarda a boca e a língua 

guarda a sua alma de muitas dificuldades.” Pv. 21.23. Encha o seu coração e sua mente da Palavra de Deus 

e busque o senhor de todo o coração, então o seu falar ira transmitir o que está em seu coração - “A pessoa boa 

tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro; porque a boca fala do que está cheio 

o coração.” Lc. 6.45 - Diante do que aprendemos, vamos juntos compartilhar: 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – Partilhe com seu PGM o que você compreende sobre este texto: - “Quem guarda a boca e a língua 

guarda a sua alma de muitas dificuldades.” 
 

02 – A língua tem poder de vida ou morte. Compartilhe alguns exemplos? 
 

03 – Quando você ouve esta verdade dita por Jesus: “A boca fala o que o coração está cheio”. O que vem 

em seu coração? Reparta com seu pequeno grupo o que está pensando. 
 

04 – Durante a próxima semana, como eu posso de maneira bem prática usar a minha língua para trazer 

Palavras de vida? Comente sobre seus objetivos. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (20 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar para 

participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 
  

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no Imperial Plaza Hotel em 

Samambaia as 18h. Estaremos iniciando uma nova jornada de ensino como o tema: “Uns aos Outros”.  


