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Introdução: 

Curioso pensarmos nesta passagem que se segue ao que temos visto nestes últimos dias. 

Pedro faz uma citação do Salmo 34, mas aplicando a que? 

Demonstra que em todas as áreas devemos levar vida exemplar. 

Marcados pelas atitudes certas: mente e sentimentos únicos, misericórdia, amor ao próximo 

e humildade. 

 Perdão ser da nossa nova cultura 

 Daí faz a pergunta do Salmo.... creio que quer dizer que adotar essas atitudes 

e perdão nos propiciam a melhor vida que possamos ter. 

“Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.” 
1Pd3.10 
“Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?”Sl34.12 

 

Sempre que podemos melhorar as circunstâncias de vida... 

 Saúde, e se precisar de hospital..., se cuide 

 Alimentação de qualidade, apresentação, fresca, sabor... 

 Prazer 

 Saúde – pode comer, ou não? 

 Educação com múltiplas formas de impulsos. 

 Morar em lugar aprazível, sem vizinho tão próximo, ou ao menos baterista, 

república. 

 Trabalho que permita viver, servir e sem escravidão. 

ONU – IDH, mede o nível de vida baseado em avaliações da educação, longevidade e renda. 

 Cidades da região têm padrão mais alto 

 Propaganda de empreendimento imobiliário, ou cigarro 

Vida dentro dos padrões de Deus melhora a qualidade de vida. 

Padrões de higiene do Antigo Testamento evitariam várias pestes que mataram milhões de 

pessoas séculos atrás com as pestes. 

 Leis de proteção dos mais pobres garantiriam sua sobrevivência: 3,3%, 

colheita. 

 Impostos limitados a 10% não permitiam um estado monstruoso e corrupto. 

 Educação como responsabilidade principal da família, bem diferente da falsa 

esperança que a escola eduque seus filhos. 

Nesse texto trata da qualidade de vida pessoal 

Vida amada e de felicidade 

Vida longa e com a presença do bem. 

 

A quem está disponível esta proposta? 

1. Abrangência = Deus abre a todos. 
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“Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?” Sl34.12 

 

 Oprimidos – vamos ter que olhar além de Pedro e ver o Salmo 34 

Passam por tribulação 

“O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas;” Sl34.19 

 

 Promete livrar 

“Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e se alegrem. 18 O Senhor está perto dos que têm o 
coração quebrantado e salva os de espírito abatido. 22 O Senhor redime a vida dos seus servos; ninguém que 
nele se refugia será condenado.” Sl34.2 
 

2. Limitação = Quem são estes ‘vocês’ a quem se dirige? 
A proposta é para o povo de Deus, que tem e desfruta da aliança de Deus. 

 Servos – Aqueles que Deus chamou e firmou uma aliança 

“O Senhor redime a vida dos seus servos; ninguém que nele se refugia será condenado”.Sl34. 22 

 

 Santos – separado por Deus (pode ser santo sem temer) 

“Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem.” Sl34.9 

 

 Justos 

“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações.” Sl34.17 

Aqueles que foram declarados justos por Deus 

Filhos que têm andado na vontade de Deus 

 Temem – o leva a sério 

“O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra.  9 Temam o Senhor, vocês que são os 
seus santos, pois nada falta aos que o temem.” Sl34.7 
 

 Discípulos – que seguem, aprendem, obedecem 

“Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes ensinarei o temor do Senhor.” Sl34.11 

 

 Confiam 

“Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus rostos jamais mostrarão decepção. 8 Como é feliz o 
homem que nele se refugia! 22 O Senhor redime a vida dos seus servos; ninguém que nele se refugia será 
condenado.” Sl34.5 

 

3. Quais são os princípios a serem considerados? 

Os que temem a Deus, são discípulos, justos e oprimidos têm algo a fazer. Não é automático: 

Sou filho e vou viver na maior. 

Muitos filhos de Deus vivem na miséria, pelo menos parte do tempo. Filho pródigo. 

“Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!” Sl34.8 

Depende de provar 

Resposta à pergunta 

“Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?” Sl34.12 
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3.1 Guardar a Língua 

“Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade” Sl34.13 

“Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca; vigia a porta de meus lábios”Sl 141.3 

 

Provérbios já nos ensinou que esta é uma das ações mais importantes. 

Poder sobre a vida própria e de outros.  

“A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.” Pv 18.21 
 

Princípios: 

 Falar pouco – Incontinência Verbal, ‘Até o tolo quando se cala passa por sábio. 

Lincoln: É melhor calar-se as pessoas pensarem que você é um idiota, do que falar e 

acabar com a dúvida. 

“Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.”Pv 13.3 

 

 Verdade – Quanta oportunidade tem de mentir para ‘resolver’ uma situação, parecer 

que sabe, impressionar, etc. 

“Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.” Sl 34.13 
“Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios.”Pv 8.7 
“O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça.” Pv 17.20 
 

 Amabilidade – como é fácil queimar uma pessoa com palavras, seja por ofensas, seja 

por fofoca, seja por brincadeira.  

“O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito.”Pv 15.4 

 

Contribuições do uso adequado da língua: 

 Cura 

“Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.”Pv 12.18 

 

 Sustentam 

“As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo.”Pv 10.21 

 

4. Praticar o Bem 

“Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.”Sl34.14 

Sabemos que Deus descreve a sociedade como não havendo quem faça o bem. 

Somos salvos sem qualquer mérito do que fazemos, mas fomos feitos e salvos para fazê-lo 

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; 9 não por obras, 
para que ninguém se glorie.10 Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas 
obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.”Ef 2.8 

 

A aceitação deve ser seguida pela mudança de vida. Há o que precisa ser deixado, e o que ser 

feito. 
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Roubava, não pagava seus credores, acusava, cumplice de corrupção. Cena do filme 

Corajosos que um filho de Deus decide não ser cúmplice da proposta de ação desonesta, e com isso 

ganha a confiança de seus chefes. 

 

Buscar a Paz 

“Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.” Sl34.14 

 

Principal marca que nos assemelha a Deus 

“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.”Mt 5.9 

Pacificação, ou buscar a paz começa em casa, no trânsito, no ambiente de trabalho, na igreja, 

com as próprias atitudes. 

Dão motivo para se discutir, discordar, criticar, se defender, atacar. 

O que fazemos quando alguém manifesta chateação, irritação, indignação com alguém? 

Alimenta, concorda, estimula ao perdão e conversação. 

Perseverança é imperioso 

“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.”Ef 4.3 

Manter a prioridade de investir no corpo preservando a vontade de Deus, sem dar prioridade 

a si mesmo. 

 

Como isto afeta a qualidade de vida pessoal? 

“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.”1Pd3.12 
 

 Presença – Que diferença faz o Senhor presente e atento a mim 

“O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. 18 O Senhor está perto dos que têm o 
coração quebrantado e salva os de espírito abatido. 15 Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus 
ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro;” Sl 34.7  
 

 Proteção do terror – Tantas são as ameaças, mas podemos nos confiar nas mãos de 

Deus. 

“Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu; e o libertou de todas as suas tribulações.” Sl34;6 
“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. 18 O Senhor está perto dos que 
têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. 19 O justo passa por muitas adversidades, mas o 
Senhor o livra de todas;” Sl 34. 7 
 

 Suprimento 

“Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 10 Os leões podem passar 
necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta.” Sl34.9 
 

 Felicidade no Senhor 

“Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e se alegrem. Sl34.2 
“Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus rostos jamais mostrarão decepção.”Sl 34.5 
“Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!”Sl34.8 
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 Louvor 

“Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão.” Sl34.1 
“Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome.”Sl 34.3 

 

Mas o oposto também é verdade – face de Deus significa um enfrentamento de Deus. Deus 

vai te encarar e será julgado. 

“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.”Sl34. 12 
 

Arcam com as consequências de andar por si próprio 

 

 
Perguntas de Aprofundamento: 

1. Como é a sua vida? Você vive dias felizes? Como se defini dias felizes? 

2. Como você trata com sua “língua”? Como são os comentários que você faz?  

3. Você fala a verdade? Mesmo que essa cause problemas para você ou outros? Você 

assume o que você falou? 

4. Suas palavras são amáveis ou amargas? 

5. Como anda a sua busca pela paz? Para com Deus e para com os relacionamentos a sua 

volta? 

6. Você percebe a presença de Deus em sua vida? 

7. Você percebe a proteção do Senhor para sua vida? 

8. Você vê o suprimento do Senhor para você? 

9. Como anda o seu louvor ao Senhor? Você o louva em toda e qualquer situação? 

 

 


