
Sabedoria com as palavras 
(Pv 16.20-24 – Parte 3)

Muito  importante  buscar  experimentar  e  levar  o  doce  sabor da  Palavra  de  Deus aos
corações de forma terapêutica através de lábios instruídos e doutrinados. E isso é alcançado com
esforço, esmero e dedicação ante a cruz “[…] Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da
vida eterna” (Jo 6.68). Para ter esses lábios redentivos (Jo 4.14) é preciso: 

1)  sabedoria  nas  palavras  prudentes  ou  criteriosas  (Pv  16.21) –  a  prudência  revela
critério. Atitude essa em todas as coisas inclusive na fala. Ainda mais levando em consideração a
vinda de Cristo cada dia mais perto. Isso entre outros aspectos, aumentará o saber. 

Além disso, para atingir o objetivo da sabedoria com as palavras é preciso também: 
2) sabedoria nas palavras  doces (Pv 16.21,  24) – essas palavras doces são possíveis de

existir  nos lábios daqueles  que são  criteriosos,  discernidores  e prudentes. Com certeza serão
palavas  curadoras  e renovadoras  como um verdadeiro bálsamo para a alma ferida. Contudo, essa
condição só pode ser vivida à luz de pessoas que também têm:

3) Sabedoria na boca instruída e doutrinada (Pv 16.23)
A palavra “mestre da sua boca” pode ser traduzida como “prudência na sua boca” ou ainda

da seguinte forma “O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta doutrina aos seus lábios”
(Pv 16.23). Ter um coração sábio significa dominar a boca, sendo mais efetivo e eficaz no seu
discurso, ou seja, instruir a sua boca e/ou acrescentar doutrina aos seus lábios. 

Tudo isso mostra a importância de  dar atenção ao que sai de nossa boca, levando a ela:
instrução  e doutrina tendo por consequência o privilégio de ser  mestre da própria boca.  Esse
mestre é aquele que: a) gasta tempo, b) tem condições para ensinar, c) tem conteúdo redentivo, para
só então transmitir isso aos seus alunos. Os alunos aqui são os próprios lábios ou a própria boca. 

Tem muita gente que fala sem instrução, sem doutrina, sem conteúdo, sem um mestre ou
professor de seus lábios. Urge contratar um bom professor que tenha essa qualidade.

Salomão adverte: “Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios,
por sábio”  (Pv 17.28).  O estulto  se cala ou cerra os lábios porque  não tem instrução e nem
doutrina, logo não tem um professor para ensinar sua própria boca.

Há muitos problemas em se ter uma boca não redentiva. O salmista adverte sobre o ímpio:
“A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão; debaixo da língua, insulto e iniquidade”
(Sl 10.7). Sem instrução, doutrina e domínio sobre a boca é isso que acontecerá. Sairá dela engano,
maldição, insulto, opressão e iniquidade. 

Há uma grande diferença daquilo que sai por exemplo, da boca de Deus: “Porque  o  Senhor
dá a sabedoria, e da sua boca vem inteligência e entendimento” (Pv 2.6). Deus pode exigir o que
sai de nossa boca porque ele tem conteúdo, instrução e doutrina para passar a vida dos seus filhos, a
saber, inteligência e entendimento. 

Para ter uma boca assim repleta de instrução, domínio e doutrina é só ouvir o ensino da
parte de Deus: “Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir; e, sob as minhas vistas, te
darei conselho”  (Sl 32.8). O próprio Deus promete a instrução e o ensino. Contudo, também
expressa a importância em  evitarmos sermos tratados como cavalos ou mulas.  Sobre estes,
devido à sua teimosia são colocados freios e cabrestos na boca: “Não sejais como o cavalo ou a
mula,  sem entendimento, os quais com freios e cabrestos  são dominados; de outra sorte não te
obedecem” (Sl 32.9). Isso seria uma espécie de obediência forçada que pode e deve ser evitada. O
importante  é  uma obediência  onde não seja  necessário  algo  forçoso,  mas  voluntário e  livre  de
amarras desnecessárias. 

Para aqueles que tem no coração a lei e a instrução, sua boca proferirá conteúdos redentivos
naturalmente: “[…] A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo.  No
coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão” (Sl 37.29-31). Para falar o que é
justo e proferir sabedoria é necessário ter  no coração a lei divina.  Deus permita que todo o seu



povo  tenha  uma  boca  instruída  e  doutrinada para  que  os  efeitos  disso  se  façam notórios  e
vivenciados em seu meio. Boa busca e boa aula a todos.
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