
O Valor das Palavras do Senhor  

Sl 12.6, 19.14 

 

A pureza é uma característica que torna algo de muito valor (mel puro, ouro puro, cavalo de raça 

pura...). Quanto mais puro melhor. O salmista reconhece que as palavras de Deus são absolutamente puras 

como que depurada sete vezes. Isso reflete quem o Senhor é, ou seja, puro. Deus é puro, não há nele 

impureza ou injustiça (Sl 9.8), variação de mudança (Tg 1.16,17), imoralidade (Jó 4.17,18, 15.14-16,     Hc 

1.13) etc. Essa pureza de Deus em todo o seu ser se faz refletir nas suas palavras.  

As palavras quando mal utilizadas servem para ferir (Pv 25.18, 14.5, 1 Rs 21.8-13, At 6.8-15, Mt 

26.59-60, Jz 4.17-21, Mt 5.21,22), contudo, quando utilizadas da forma correta têm grande valor (Pv 25.11), 

são doces como beijos (Pv 24.26), são como árvore da vida (Pv 15.4), têm valor medicinal (Pv 12.18) e 

trazem alegria (Pv 12.25). Se as palavras daqueles que temem a Deus têm esse valor, imagine as palavras 

do próprio Deus. Mesmo os filhos de Deus que ainda estão em processo de purificação (2 Co 3.18), mas, 

Deus não. Deus é absolutamente puro, então, qual é o real valor das palavras do Senhor para os seus filhos? 

Esse valor se faz refletir de várias formas, entre elas: 

1) Refletidas em seu próprio nome  - O próprio nome de Deus é Maravilhoso Conselheiro (Is 9.6). 

Os filhos de Deus podem esperar dos conselhos do Senhor algo maravilhoso porque as suas palavras são 

puras (Sl 12.6). 

2) Refletidas no desejo do salmista  - Davi bendizia a Deus porque encontrava nEle alguém que o 

aconselhava de forma que seus conselhos o ensinavam até mesmo durante a noite (Sl 16.7). As palavras de 

Deus são puras e seus conselhos são impactantes e penetrantes de tal forma que isso mostra como vale a 

pena ter a presença constante de um conselheiro como esse (Sl 16.8). 

3) Refletidas em seu próprio Filho – do próprio Cristo é dito que “dolo algum se achou em sua 

boca” (1 Pe 2.22 cf. Is 53.9). Dolo por definição é “Intenção consciente de induzir alguém a cometer ou 

manter erro”. Cristo sempre falou para abençoar seus irmãos mais novos. 

O que fazer com essas informações: 

1) caráter transformado, pela boca – Deus tem preocupação com o nosso agir de forma dolosa, 

não só atitudes dolosas mas, palavras dolosas (Sl 34.13. Comparar esse texto com Pv 27.5,6. Ler também 

Pv 25.12.) porque é de dentro do coração que partem essas coisas (Mc 7.20-23, Rm 1.29) contrariamente 

ao que existe em Deus que é puro. O homem pode ser livre dessas atitudes dolosas o que o conduzirá a 

verdadeira felicidade (Sl 32.2, Jo 1.47 “não havia dolo em Natanael").  

2) palavras agradáveis  - talvez seja por isso que a preocupação do filho de Deus seja real com o 

que sai de sua boca (Pv 16.13, 20.15, Sl 19.14, 1 Pe 3.10). 

3) Promessa de restauração - O caráter de alguém que é doloso pode ser transformado. Talvez 

seja essa a referência que Jesus faz (Jo 1.50,51) à primeira pessoa chamada Israel (Gn 28.12, 32.28) 

demonstrando como o caráter de alguém que era enganoso ou doloso foi mudado por Deus. Deus prometeu 

mudar os nossos lábios (Sf 3.8,9). 

 Fica aqui o desafio para que essa breve reflexão a respeito da importância das palavras de Deus, 

que são absolutamente puras, desperte o desejo de seus filhos a o buscarem e a esperarem a sua companhia 

e os seus conselhos de forma contínua, influenciando suas vidas e transformando-as para que também o seu 

povo tenha palavras preciosas (1 Tm 4.15).    
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