


- 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





- Tiago 1.19-21 - RA
“19 ¶ Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. 

Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio 

para falar, tardio para se irar. 20 Porque a ira do 

homem não produz a justiça de Deus. 21 Portanto, 

despojando-vos de toda impureza e acúmulo de 

maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós 

implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa 

alma.” 



- Tiago 1.19-21 - VIVA
19 Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que o 

melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos; 

20 pois a ira não nos torna bons, como Deus exige 

que sejamos. 21 Portanto, livrem-se de tudo o que 

está errado em sua vida, tanto interna como 

externamente, e alegrem-se humildemente com a 

mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela 

é capaz de salvar nossas almas à medida que se 

desenvolve em nossos corações.”



- Tiago 1.19-21 – NTA21
“19 Meus amados irmãos, estais certos disto: todo 

homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para 

falar e para se irar. 20 Porque a ira do homem não 

produz a justiça de Deus. 21 Por isso, livrando-vos de 

todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, 

recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, 

poderosa para salvar a vossa vida.”



- Tiago 1.19-21 - NVT
19 Entendam isto, meus amados irmãos: estejam 

todos prontos para ouvir, mas não se apressem 

em falar nem em se irar. 20 A ira humana não 

produz a justiça divina. 21 Portanto, removam 

toda impureza e maldade e aceitem 

humildemente a palavra que lhes foi implantada 

no coração, pois ela tem poder para salvá-los.







- O desafio do falar...

Falamos demais...

Omissão...

O desafio do falar...





- Bíblia de Genebra

“Por mais que a comunidade judaica dava 

muita importância na eloquência. Tiago 

faz questão de dar ênfase no ouvir. Ou 

seja, aquele que não ouve atentamente a 

Palavra da Verdade, caminha a passos 

largos para a impiedade.”





- Veja o que Tiago diz:

1.19 - “Meus amados irmãos, 

estais certos disto:”

Tiago chama a atenção, pois o 

que será dito é fundamental para 

seu leitores.





Tiago começa a 

trabalhar três pontos 

imprescindíveis para 

que haja bons 

relacionamentos na 

vida da igreja e de cada 

pessoa em particular. 





- Prontos para Ouvir...

 “Prontos” vem da palavra grega “taxýs”, que 

significa “rápido”. Quando alguém está com pressa 

não vai de ônibus, vai de táxi, é mais rápido. 

 É assim que devemos nos prontificar para ouvir o 

ponto de vista alheio. 

 Não escutar somente, mas ouvir com atenção e com 

a intenção de entender, compreender.



- Prontos para Ouvir...

 Isto se aplica tanto ao nosso relacionamento 

com as pessoas à nossa volta quanto ao nosso 

relacionamento com Deus. 

Temos pressa em orar, pedir tudo o que 

necessitamos, ou achamos que necessitamos, 

e não temos tempo para ouvir Deus falar 

conosco.





- Saber Ouvir...

“Se você não procura entender as pessoas, 

não terá paciência com elas. Se você não 

entende as pessoas, não haverá 

relacionamento, porque relacionamentos 

são baseados em entendimento. Este é um 

ponto fundamental. Sem entendimento não 

há relacionamento.”





- Como...
 Ouvindo as pessoas que estão ao meu redor. E não 

apenas por escutá-las, mas por ouvi-las. Em Provérbios 

18.13 podemos ler: “Quem responde antes de ouvir 

mostra que é tolo e passa vergonha”. 

 Não avalie o que as pessoas fazem ou o que você ouve até 

ouvir tudo. 

 “Deus nos deu dois ouvidos e uma boca – o que significa 

que você deve ouvir duas vezes mais do que falar.”









- Tardios para Falar...

Está é a ideia de Tiago: refletir 

para falar.

Não falar de imediato. 

É preciso saber “a hora de falar” 

e saber “o que falar”. 





- Provérbio 10.19

“Quando são muitas as 

palavras, o pecado está 

presente, mas quem controla 

a língua é sensato.” 



- Provérbio 15.28

“O justo pensa bem 

antes de responder, 

mas a boca dos ímpios 

jorra o mal.” 









- Tardios para Irar...

“Mais uma vez Tiago mostra algo que deve 

ser feito com reflexos lentos, com certa 

dificuldade em fazer a ira entrar em 

ação.” – Isaltino Gomes

“Tardios” é o grego “bradys”, que dá a 

ideia de “retardado”, aquele que “custa a 

ver a ficha cair”. 



- A respeito da Ira...

A ira é proibida aos crentes – Mateus 5.22

A ira não é um sentimento digno de estar 

no coração de um crente – Efésios 

4.31,32; Colossenses 3.8

A ira é obra da carne, da natureza não 

regenerada – Gálatas 5.19-21



- A respeito da Ira...

A ira não traz benefício para ninguém.

A ira e a crueldade andam juntas.

A ira não deve ser nem acalentada por um 

cristão – Efésios 4.26 (Tiago, nosso 

contemporâneo – pp. 55,56)





- Como superar a Ira?
 Tiago responde no verso 21.  Antes, porém, vamos 

entender o verso 20: “... pois a ira do homem não 

produz a justiça de Deus.” 

 Tiago está advertindo que a amargura, o ódio, a 

raiva, as gritarias, os insultos e as maldades não 

produzem a justiça de Deus, ou seja, o modo de 

vida que Ele solicita de seus filhos. 

A nossa ira não faz Deus agir (1.20)



- Tiago 1.21 - NVT

Portanto, removam toda impureza 

e maldade e aceitem humildemente 

a palavra que lhes foi implantada 

no coração, pois ela tem poder 

para salvá-los.



- Como superar a Ira?
 Livrar-se da ira não é suficiente, pois ela volta de 

vez em quando. 

 A ira é uma emoção forte para que a simples 

racionalização a elimine. 

 É preciso substituí-la por algo melhor. E não há 

nada melhor para isso do que a Palavra de Deus. 

Tiago aconselha: “aceitem humildemente a palavra 

implantada em vocês”. 



- Como superar a Ira?

 Tiago está nos mostrando que devemos deixar que 

a Palavra de Deus encontre morada em nós para 

que faça brotar no nosso íntimo o caráter de Cristo. 

 A Palavra de Deus é o melhor instrumento para 

mudar nossa maneira de ser. 

 Você precisa aplicar essa palavra no seu dia-a-dia 

com a ajuda do Espírito Santo.



- Tiago 1.26 e 27

“26 Se alguém supõe ser religioso, deixando de 

refrear a língua, antes, enganando o próprio 

coração, a sua religião é vã. 27 A religião pura e 

sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é 

esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas 

tribulações e a si mesmo guardar-se 

incontaminado do mundo.”












