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Introdução: 



10  Pois, quem quiser 
amar a vida e ver dias 
felizes, guarde a sua 

língua do mal e os seus 
lábios da falsidade.  

1Pe 3 



12  Quem é o homem 
que ama a vida e 
quer longevidade 

para ver o bem?  (RA)  

Sl 34 



A quem está disponível 
esta proposta 



Abrangêcia 



12 Quem de vocês 
quer amar a vida e 

deseja ver dias 
felizes?  

Sl 34 



19 O justo passa por 
muitas adversidades, 
mas o Senhor o livra 

de todas 

Sl 34 



2 Minha alma se 
gloriará no Senhor; 

ouçam os 
oprimidos e se 

alegrem.  
Sl 34 



18 O Senhor está 
perto dos que têm o 
coração quebrantado 
e salva os de espírito 

abatido.  
Sl 34 



22 O Senhor redime a 
vida dos seus servos; 
ninguém que nele se 

refugia será 
condenado.  

Lv 24 



Limitação 



22  O Senhor redime a 
vida dos seus servos; 
ninguém que nele se 

refugia será 
condenado. 

Sl 34 



9 Temam o Senhor, 
vocês que são os 
seus santos, pois 

nada falta aos que o 
temem.  

Sl 34 



17 Os justos clamam, 
o Senhor os ouve e 
os livra de todas as 

suas tribulações.  

Sl 34 



7 O anjo do Senhor é 
sentinela ao redor 

daqueles que o 
temem, e os livra.  

Sl 34 



9 Temam o Senhor, 
vocês que são os 
seus santos, pois 

nada falta aos que o 
temem.  

Sl 34 



11 Venham, meus 
filhos, ouçam-me; 
eu lhes ensinarei o 
temor do Senhor.  

Sl 34 



5 Os que olham para ele 
estão radiantes de 
alegria; seus rostos 
jamais mostrarão 

decepção.  
Sl 34 



8 Como é feliz o 
homem que nele 

se refugia 

Sl 34 



22 O Senhor redime a 
vida dos seus servos; 
ninguém que nele se 

refugia será 
condenado.  

Sl 34 



Quais são os princípios a 
serem considerados 



8 Provem, e vejam 
como o Senhor é bom. 
Como é feliz o homem 

que nele se refugia! 

Sl 34 



12 Quem de vocês 
quer amar a vida 
e deseja ver dias 

felizes?  
Sl 34 



Guardar a língua 



13 Guarde a sua 
língua do mal e os 

seus lábios da 
falsidade.  

Sl 34 



3 Coloca, Senhor, uma 
guarda à minha 

boca; vigia a porta de 
meus lábios.  

Sl 141 



21 A língua tem poder 
sobre a vida e sobre a 
morte; os que gostam 
de usá-la comerão do 

seu fruto. 
Pv 18 



3 Quem guarda a sua 
boca guarda a sua 

vida, mas quem fala 
demais acaba se 

arruinando.  
Pv 13 



13 Guarde a sua 
língua do mal e os 

seus lábios da 
falsidade. 

Sl 34 



7 Minha boca fala a 
verdade, pois a 
maldade causa 

repulsa aos meus 
lábios.  

Pv 8 



20 O homem de 
coração perverso não 

prospera, e o de 
língua enganosa cai 

na desgraça.  
Pv 17 



4 O falar amável é 
árvore de vida, mas 

o falar enganoso 
esmaga o espírito.  

Pv 15 



18 Há palavras que 
ferem como espada, 

mas a língua dos 
sábios traz a cura.  

Pv 12 



21 As palavras dos 
justos dão sustento a 

muitos, mas os 
insensatos morrem 
por falta de juízo.  

Pv 10 



Pratica o bem 



 14 Afaste-se do mal e 
faça o bem; busque a 

paz com 
perseverança.  

Sl 34 



 8 Pois vocês são 
salvos pela graça, por 
meio da fé, e isto não 
vem de vocês, é dom 

de Deus; 
Ef 2 



 9 não por obras, 
para que 

ninguém se 
glorie.  

Ef 2 



 10 Porque somos criação de 
Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas 

obras, as quais Deus 
preparou antes para nós as 

praticarmos. 

Ef 2 



Busca a paz 



 14 Afaste-se do mal 
e faça o bem; 

busque a paz com 
perseverança.  

Sl 34 



 9 Bem-aventurados 
os pacificadores, 

pois serão 
chamados filhos de 

Deus. 
Mt 5 



 3 Façam todo o 
esforço para 

conservar a unidade 
do Espírito pelo 
vínculo da paz.   

Ef 4 



Como isso afeta a qualidade 
de vida pessoal? 



 12 Porque os olhos do Senhor 
estão sobre os justos e os 

seus ouvidos estão atentos à 
sua oração, mas o rosto do 

Senhor volta-se contra os que 
praticam o mal. 

1Pe 3 



 7 O anjo do Senhor 
é sentinela ao 
redor daqueles 

que o temem, e os 
livra.  

Sl 34 



 18 O Senhor está 
perto dos que têm o 
coração quebrantado 
e salva os de espírito 

abatido.  
Sl 34 



 15 Os olhos do Senhor 
voltam-se para os 
justos e os seus 

ouvidos estão atentos 
ao seu grito de socorro;  

Sl 34 



 6 Este pobre homem 
clamou, e o Senhor o 
ouviu; e o libertou de 

todas as suas 
tribulações.  

Sl 34 



 17 Os justos clamam, 
o Senhor os ouve e 
os livra de todas as 

suas tribulações.  

Sl 34 



 18 O Senhor está 
perto dos que têm o 
coração quebrantado 
e salva os de espírito 

abatido.  
Sl 34 



 19 O justo passa por 
muitas adversidades, 
mas o Senhor o livra 

de todas;  

Sl 34 



 9  Temam o Senhor, 
vocês que são os 
seus santos, pois 

nada falta aos que o 
temem.  

Sl 34 



10 Os leões podem 
passar necessidade e 

fome, mas os que 
buscam o Senhor de 

nada têm falta.  
Sl 34 



2 Minha alma se 
gloriará no Senhor; 

ouçam os oprimidos 
e se alegrem.  

Sl 34 



5 Os que olham para 
ele estão radiantes 

de alegria; seus 
rostos jamais 

mostrarão decepção.  
Sl 34 



8 Provem, e vejam 
como o Senhor é 

bom. Como é feliz o 
homem que nele se 

refugia! 
Sl 34 



1 Bendirei o Senhor o 
tempo todo! Os 

meus lábios sempre 
o louvarão.  

Sl 34 



3 Proclamem a 
grandeza do Senhor 

comigo; juntos 
exaltemos o seu 

nome. 
Sl 34 



12 Porque os olhos do Senhor 
estão sobre os justos e os 

seus ouvidos estão atentos à 
sua oração, mas o rosto do 
Senhor volta-se contra os 

que praticam o mal. 

1Pe 3 



10 Pois, quem quiser 
amar a vida e ver dias 
felizes, guarde a sua 

língua do mal e os seus 
lábios da falsidade.  

1Pe 3 



11 Afaste-se do mal 
e faça o bem; 

busque a paz com 
perseverança. 

1Pe 3 



12 Porque os olhos do 
Senhor estão sobre os justos 

e os seus ouvidos estão 
atentos à sua oração, mas o 

rosto do Senhor volta-se 
contra os que praticam o 

mal. 
1Pe 3 



10 Pois quem quer amar a 
vida e ver dias felizes 

refreie a língua do mal e 
evite que os seus lábios 

falem dolosamente; (RA) 

1Pe 3 



11 aparte-se do mal, 
pratique o que é 

bom, busque a paz e 
empenhe-se por 
alcançá-la. (RA) 

1Pe 3 



12 Porque os olhos do senhor 
repousam sobre os justos, e 

os seus ouvidos estão 
abertos às suas súplicas, 

mas o rosto do senhor está 
contra aqueles que praticam 

males. (RA)  
1Pe 3 



12 Quem de vocês 
quer amar a vida e 

deseja ver dias 
felizes?  

Sl 34 



13 Guarde a sua 
língua do mal e os 

seus lábios da 
falsidade.  

Sl 34 



14 Afaste-se do mal 
e faça o bem; 

busque a paz com 
perseverança.  

Sl 34 



15 Os olhos do Senhor 
voltam-se para os 
justos e os seus 

ouvidos estão atentos 
ao seu grito de socorro;  

Sl 34 



16 o rosto do Senhor 
volta-se contra os que 
praticam o mal, para 

apagar da terra a 
memória deles. 

Sl 34 


