
Palavras são coisas reais. Podem fazer as pessoas sentir-
se felizes e amadas ou tristes, e também podem magoar e 
ofender. Por isso que é importante dizer coisas amáveis 
para as pessoas, que farão você e as pessoas ao seu 

redor felizes, e que encorajarão seu espírito. 

Papai, por que é tão 
importante termos 
cuidado com o que 

dizemos para as outras 
pessoas? 

Ótima pergunta, 
Filipe. A Bíblia diz: 

“Que as palavras da 
minha boca … sejam 

agradáveis a Ti, 
SENHOR.”1 

As Palavras que Dizemos



“A boca fala do que o coração está cheio.”2 Quando o seu coração está cheio de 
coisas boas – amabilidade, amor, alegria, altruísmo, fé e a Palavra de Deus – suas 

palavras também transmitirão essas coisas. Se você cuida bem do seu coração, suas 
ações e palavras também irão animar os outros e encher o coração deles de felicidade. 

Oi, Isabel e Joel. 
Obrigado por me 
convidarem para a 

sua festa. Estamos 
felizes por 

você ter 
vindo, Tiago. 

Esta foi a melhor 
festa que já vi!Você é 

sempre muito 
divertido.

Você contribuiu 
para que fosse 

incrível!Obrigado!

Mais tarde. 

Seu coração é como se 
fosse o jardim da sua 

alma. Precisa cuidar 
bem dele, e certificar-
se que não crescem 

nele ervas daninhas de 
rudeza ou ira. 
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As palavras podem ajudar as outras pessoas de muitas formas, 
e até mesmo você. 

Suas palavras podem fazer o mundo ao seu redor um lugar 
melhor tanto para os outros como para você. 

Suas palavras podem 
gerar ânimo…

…elas podem lhe trazer 
felicidade …

…e podem ser usadas para 
orar pelos outros.

Fazer 
alguém 

feliz

Encorajar 
um amigo

Ajudar e 
encorajar

Fazer 
alguém 

rir

De que formas suas 
palavras podem ajudar 

alguém hoje? 

As palavras 
podem…

“Pela canção do pássaro e o 

zumbido da abelha,

Pai do céu, Te agradecemos.”3

Por favor, Jesus, cuide 
da vovó durante a 

viagem. 

Você está 
parecendo muito 

melhor, Lara! Estou 
orando para a sua 
perna sarar rápido.

Obrigada, 
Aida. 

1 Salmo 19:14 NVI
2 Mateus 12:34 NVI
3 Ralph Waldo Emerson. 
“Father in Heaven, We 
Thank Thee” (Pai do Céu, 
Te Agradecemos) 
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