


- Nossa jornada...
1) Crescendo com as Provações

2) Vivendo com Sabedoria

3) A Origem do Pecado

4) Dois ouvidos e uma boca

5) É necessário Praticar

6) Não a Discriminação

7) Fé X Obras

8) Eu e minha boca grande





- Tiago 3.1 e 2 - RA
1 - Meus irmãos, não vos torneis, muitos de 

vós, mestres, sabendo que havemos de 

receber maior juízo. 2 - Porque todos 

tropeçamos em muitas coisas. Se alguém 

não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz 

de refrear também todo o corpo.



- Tiago 3.1 e 2 - NVT
1 Meus irmãos, não sejam muitos de vocês 

mestres, pois nós, os que ensinamos, 

seremos julgados com mais rigor. 2 É 

verdade que todos nós cometemos muitos 

erros. Se pudéssemos controlar a língua, 

seríamos perfeitos, capazes de nos 

controlar em todos os outros sentidos. 





- Tiago e a Língua
 Tiago sendo o livro da segunda-feira, ele retoma a temática 

do capítulo 1.19-21 – A Sabedoria no Falar.

 Interessante, que o como nos portamos em relação ao 

nosso falar no nosso dia a dia era tão importante para 

Tiago que ele dedicou um capítulo todo para esta temática.

 Tiago tinha muito claro que a maioria dos nossos 

problemas, sejam em casa, no trabalho ou na nossa 

comunidade de fé é fruto da nossa boca grande.





- Pense nisso...
De 0 a 10 quantos dos seus 

problemas são frutos do falar demais? 

Falar na hora errada? 

Falas as coisas erradas? 

Falar de maneira errada?



- Tiago 3.1 e 2 - NVT
1 Meus irmãos, não sejam muitos de vocês 

mestres, pois nós, os que ensinamos, 

seremos julgados com mais rigor. 2 É 

verdade que todos nós cometemos muitos 

erros. Se pudéssemos controlar a língua, 

seríamos perfeitos, capazes de nos 

controlar em todos os outros sentidos. 



- Veja o texto...
 “Mestre” – Tiago começa o capítulo falando sobre 

alguns que desejavam ser mestres. Por que este 

anseio de ser mestre?

 Ensinar era uma das profissões mais estimadas 

neste tempo, e para a cultura judaica era maior 

ainda.

 Imagine um judeu recém convertido ao cristianismo, 

ele queria se tornar um professor.





- Tiago 3.1- RA

“Meus irmãos, não vos torneis, 

muitos de vós, mestres, 

sabendo que havemos de 

receber maior juízo.”





- Ao mestre...
 Essa palavra deveria trazer temor a muitos que se 

dizem mestre e estão ensinando cada loucura...

 Aos mestres estão reservados: 

 Um padrão mais rigoroso de julgamento

 Uma punição mais severa

 Nós que temos por missão liderar, ensinar, nunca 

podemos esquecer disso: “Havemos de receber 

maior Juízo”





- Tiago 3.2 - RA

“Porque todos tropeçamos em 

muitas coisas. Se alguém não 

tropeça no falar, é perfeito 

varão, capaz de refrear 

também todo o corpo.”



- Tiago ensina...
É um grande desafio evitar o pecado do “Falar”

 Tiago busca novamente a questão tratada lá no 

1.19, 26.

 Tiago ainda estava se referindo aos mestres, e 

pelo fato de terem mais oportunidades de falar, 

correm maior risco de falarem coisas 

improprias.









- Uma língua não domada...

Mexerico

Desprezo pelo outro

Manipulação

Vanglória

Reclamações

Lisonjas

Mentira



- Gálatas 5.22 e 23 - NVT

22 Mas o Espírito produz este fruto: 

amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, 23 

mansidão e domínio próprio. Não há 

lei contra essas coisas!





- Quais perguntas?

 É verdade? `

É necessário?

É gentil?





- Tiago 3. 3 e 4 - RA

3 - Ora, se pomos freio na boca dos 

cavalos, para nos obedecerem, também lhes 

dirigimos o corpo inteiro. 4 - Observai, 

igualmente, os navios que, sendo tão 

grandes e batidos de rijos ventos, por um 

pequeníssimo leme são dirigidos para onde 

queira o impulso do timoneiro.



- Comparação...
O forte cavalo é dominado pelo pequeno freio 

e o grande navio, pelo pequeno leme (3.3-4). 

Da mesma maneira é a pequena língua que 

domina o homem, e ela é um fogo 

incontrolável que é alimentado exatamente 

pelo combustível do inferno (3.5-6).



- Tiago 3. 5 e 6 - RA
5 - Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba 

de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em 

brasas tão grande selva! 6 - Ora, a língua é fogo; é 

mundo de iniqüidade; a língua está situada entre os 

membros de nosso corpo, e contamina o corpo 

inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da 

existência humana, como também é posta ela mesma 

em chamas pelo inferno.



- Tiago 3. 7 e 8 - RA

7 - Pois toda espécie de feras, de aves, de 

répteis e de seres marinhos se doma e tem 

sido domada pelo gênero humano; 8 - a 

língua, porém, nenhum dos homens é capaz 

de domar; é mal incontido, carregado de 

veneno mortífero.





- Tiago 3. 9 a 12 - RA

9 - Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também, com ela, 

amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10 

- De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, 

não é conveniente que estas coisas sejam assim. 11 - Acaso, 

pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é 

amargoso? 12 - Acaso, meus irmãos, pode a figueira 

produzir azeitonas ou a videira, figos? Tampouco fonte de 

água salgada pode dar água doce.



- Para pensar...

 Nossas falas contraditórias frequentemente nos 

mostram quem verdadeiramente ainda somos;

 As vezes agradamos a Deus no nosso falar, no 

entanto, seguida deixamos o fogo do inferno 

aquecer nossa boca; com palavras violentas e 

destrutivas

Qual padrão temos em nosso dia a dia?





- Para pensar...
Quando estamos purificados e cheios do 

Espirito Santo, nossa boca será submissa a 

vontade de Deus e não a nossa.

Quando formos ofendidos o ES vai nos ajudar 

nos curando as magoas e nos ajudar a 

responder da maneira correta que nos 

atacou.








