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Buscar sabedoria nas palavras é importante para refletir prudência e critério, levando o doce sabor 

da Palavra de Deus aos corações de forma terapêutica através de lábios instruídos e doutrinados. O 

centro do que é a sabedoria, nesse texto, é aquele que tem entendimento. Portanto, sendo fonte de vida 

(Pv 16.22). Como ter ou ser essa fonte a jorrar esse entendimento, e portanto, vida? Para atingir esse 

objetivo é preciso: 

1) sabedoria nas palavras prudentes ou criteriosas (Pv 16.21) 

O sábio com as palavras é prudente, ou seja, tem olhar discernidor, mas também é alguém que tem 

fala significante. A prudência é falar após reflexão. É alguém que fala para edificar. 

A conexão entre o coração e a fala é de vital importância e significado. A boca deve estar a serviço 

de um coração sábio. Um coração sábio é conhecido por uma boca que tem persuasão. Os lábios somente 

serão mestres do bem se estiverem a serviço de um coração sábio. 

Onde há prudência, há critério. A prudência aqui pode traduzida por CRITÉRIO. Alguém criterioso 

é alguém compreensivo que considera algo antes de concluir ou mesmo verbalizar. É criterioso ou 

prudente em tudo. 

Paulo adverte, por exemplo, aos moços a serem EM TODAS AS COISAS criteriosos. Se na juventude 

é para ser criterioso, cauteloso e prudente em tudo, imagine em uma idade mais avançada? “Quanto aos 

moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos” (Tt 2.6). Em outra 

tradução traz “sejam criteriosos” por “[…] exerçam autocontrole em todos os aspectos” (Tt 2.6). Exercer 

domínio próprio EM TUDO INCLUSIVE NA FALA. Domínio próprio é exigido de cada cristão que tem o 

Espírito Santo de Deus. 

Todas as classes de indivíduos que compõem o círculo familiar devem ser criteriosos a ponto de 

sua conduta adorarem à doutrina de Deus “[…] a fim de ornarem, em todas as coisas, a doutrina de Deus, 

nosso Salvador” (Tt 2.10). 

A doutrina de Deus precisa vir adornada ou ornamentada com a conduta, e nesse caso dos jovens, 

ela é adornada quando eles são criteriosos em todas as coisas, ou seja, inclusive na fala e mais ainda 

quanto mais velhos forem. 

O apóstolo Pedro também recomenda o mesmo critério: “Ora, o fim de todas as coisas está 

próximo; sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações” (1 Pe 4.7). A fim de fazer valer 

cada dia de todos os nossos que estão contados (Sl 90.12; 139.16) é importante ser criterioso, sóbrio e 

vigilante nas orações. O critério será aplicado em toda a nossa fala, inclusive nas orações. Orar e agir 

corretamente vêm da vida de alguém controlado, disciplinado, sensato, criterioso. Pedro, logo após falar 

da importância de ser criterioso e sóbrio em uma vida de oração, fala do amor intenso de uns para com 

os outros. Uma vida criteriosa se reflete em suas orações e ações. 

Salomão, logo após falar em alguém prudente, criterioso, discernidor, também retrata alguém com 

doçura no falar sendo mais sábio, já que: “[…] e a doçura no falar aumenta o saber” (Pv 16.21b). Quem 

é prudente, criterioso, discernidor consegue ser doce no falar e fica aumentando o seu saber sobre tudo 

porque consegue atrair, dialogar, respeitando, ouvindo, amando. Em última instância, adornando a 

doutrina de Deus. Quem não consegue ser doce no falar é porque não tem critério, prudência, 

discernimento e isso se manifesta em uma fala desconcertada. 

O entendimento para o insensato é a sua estultícia que obviamente se manifestará em uma vida 

sem controle, sem critério, sem discernimento, sem sensatez, não adornando a doutrina de Deus. Deus 

dê a todos os seus filhos essa sabedoria na fala com palavras prudentes e criteriosas. 
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