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UMA FÉ QUE ME AJUDA A CONTROLAR O QUE EU DIGO
SÉRIE: UMA FÉ QUE FUNCIONA QUANDO A VIDA NÃO VAI BEM.

Série Livro Tiago: Uma fé que funciona quando a vida não vai bem
Princípios da Bíblia para viver através de uma pandemia

“Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si 
mesmo e sua religião não tem valor.” Tiago 1:26 NVT

“Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, 
seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos 
erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos 
controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na 
boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também 
que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, 
mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere 
discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar 
uma grande floresta. E, entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de 
fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida 
inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda 
espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. 
Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso 
Senhor e Pai e, às vezes, amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem.
E, assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está 
certo! Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a 
figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se 
pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, 
demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a 
humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e 
ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque 
essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto; antes, são 
terrenas, mundanas e demoníacas.”   

Tiago 3:1-15 NVT

POR QUE PRECISO DA AJUDA DE DEUS PARA CONTROLAR O QUE DIGO?



1. MINHA LÍNGUA DIRIGE PARA 
ONDE EU VOU.

“Por exemplo, se colocamos um 
freio na boca do cavalo, podemos 
conduzi-lo para onde quisermos.” 
Tiago 3:3 NVT

“Observem também que um 
pequeno leme faz um grande navio 
se voltar para onde o piloto deseja, 
mesmo com ventos fortes.” Tiago 
3:4 NVT

2. MINHA LÍNGUA PODE DESTRUIR 
O QUE EU TENHO.

“Assim também, a língua é algo 
pequeno que profere discursos 
grandiosos. Vejam como uma 
simples fagulha é capaz de incendiar 
uma grande floresta.” Tiago 3:5

“E, entre todas as partes do corpo, a 
língua é uma chama de fogo. É um 
mundo de maldade que corrompe 
todo o corpo. Ateia fogo a uma vida 
inteira, pois o próprio inferno a 
acende.” Tiago 3:6 NVT

“Cuide da língua e fique de boca 
fechada, e você não se meterá em 
apuros.” Provérbios 21:23 NVT

“O ser humano consegue domar 
toda espécie de animal, ave, réptil e 
peixe, mas ninguém consegue 
domar a língua. Ela é incontrolável e 
perversa, cheia de veneno 
mortífero.” Tiago 3:7,8 NVT



3. MINHA LÍNGUA REVELA QUEM EU REALMENTE SOU.

“Às vezes louva nosso Senhor e Pai e, às vezes, amaldiçoa aqueles que Deus 
criou à sua imagem. E, assim, bênção e maldição saem da mesma boca. 
Meus irmãos, isso não está certo!” Tiago 3:9,10
“Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira 
produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode 
tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, 
demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a 
humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e 
ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque 
essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto; antes, são 
terrenas, mundanas e demoníacas.” Tiago 3:11-15

Meu problema mais profundo não é a minha língua. É o meu coração!

QUAL É A SOLUÇÃO?
1. Peça ao Espírito Santo que mude seu coração.
"Livre-se de todas as ofensas que cometeu e obtenha um novo coração e um 
novo espírito!" Ezequiel 18:31

JESUS “Pois a boca fala do que o coração está cheio.” Mateus 12:34 NVT



2. Peça para Ele lhe ajudar a administrar sua boca.

“Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios.” Salmos 
141:3 NVT

“Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.” 
Tiago 1:19
 
QUEBRA GELO
1.  Por que é importante nos dias de hoje ser especialmente intencional com o 
que dizemos e como dizemos? Quais poderiam ser os efeitos de longo 
alcance? Pense em uma vez que você disse algo que parecia inofensivo, mas 
causou danos irreversíveis.

COMPARTILHANDO A PALAVRA
1.   Por que muitas vezes lamentamos as coisas que dizemos? Por que é tão 
difícil controlar nosso discurso? Como nós podemos evitar esse erro caro?
2.  Discuta por que o problema mais profundo de uma pessoa se originaria de 
seu coração (atitudes) e não de sua língua ou as palavras que eles escolherem.
3. Como nos livramos de nossas ofensas? Quem é a fonte do nosso novo 
coração e espírito?
4. Como o deixar o nosso passado, voltando nossos corações para Deus, 
melhora nossa relacionamentos?
5. Quais são algumas das razões pelas quais não paramos e oramos por ajuda 
para controlar nossa língua antes de falarmos?

PRATICANDO A PALAVRA
1. O que você ouviu? Que ponto nesta mensagem foi mais impactante para 
você?
2. O que você acha? Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu 
pensamento?
3. O que você fará? Como você ou seu grupo colocará em prática o que 
aprendeu hoje?
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