
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 

sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 

www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Objetivo: Levar à consciência da importância que as nossas palavras têm e conduzir ao controle da língua 

Tg 3.1-12 

 

Introdução: 3 pessoas que servem no mesmo ministério se reúnem para orar. Um deles é fofoqueiro, 

Transição: O cristão precisa aprender a controlar a língua em 4 áreas por alguns motivos muito 

importantes, a saber: 

• A língua não controlada pode trazer condenação (v.1) 

o Os mestres serão julgados de forma mais severa porque tem maior poder de fala 

• Controlar a língua é sinal de maturidade espiritual (v.2) 

o Ser perfeito = ser maduro 

• A língua é extremamente poderosa (v.4)   

o é como o leme de um navio: tão pequena, mas dirige para onde quer 

o A língua revela a condição do coração; revela a verdade sobre você 

 Mt 12.34: A boca fala do que o coração está cheio 

• Todos precisamos ser extremamente cuidadosos com a língua (v.5,6) 

o É como uma pequena chama que pode incendiar um bosque inteiro 

o Por isso precisamos de cuidado com ela 

Cuidado em 4 áreas: 

1. Mentira (Ef 4.25) 
I. Por isso abandonem a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo 

• Desde o AT a mentira foi reprovada por Deus 

• Ainda mais que somos membros do mesmo corpo; que servimos ao mesmo Senhor 

• Quanta destruição a mentira pode causar! 

• Quantas pessoas já não foram vítimas de fake News 
II. As razões que levam alguém a mentir são muitas 

• Medo 

• evitar responsabilidade/ser responsabilizado 

• obter vantagem 

• Independente do motivo, o cristão é desafiado a cuidar da língua, desviando-a da mentira 
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III. Cuidado com a mentira! Mesmo pequena, nos coloca no caminho de destruição 
 

2. Palavras torpes (Ef 4.29) 
I. “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, 

conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem.” 

• Outro texto claro: cristão não combina com palavra torpe 

• O oposto de palavra torpe é palavra que vai edificar, que vai abençoar; palavra de incentivo, 
encorajamento, ânimo 

II. A principal forma que as palavras torpes assumem é a ofensa; agressão verbal 

• Violência que não se torna física, mas que é verbalizada 

• Expressão de ira e furor 
III. Cuidado com as palavras torpes! Você é chamado a dizer aquilo que edifica, e não o que destrói 

 

3. Fofoca (Pv 18.8) 
I. As palavras do fofoqueiro são como doces, e chegam ao íntimo do ser 

• Fofoca é uma coisa que atrai, porque mexe com a curiosidade 
o “Você não sabe da última” 

• Por isso é como doce: é agradável 
II. Fofoca, além de trazer condenação e prejuízo para quem fala, destrói que é vítima  
III. Cuidado com a fofoca! Além de te colocar no caminho da destruição, pode destruir outros 

 

4. Murmuração (Fp 2.14,15) 
I. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; para que sejais irrepreensíveis e 

sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma geração corrompida e perversa, entre a qual 
resplandeceis como astros no mundo”  

• Murmuração é reclamação. É quando a língua se descontrola e vai perdendo a capacidade de 
demonstrar gratidão – a Deus e ao próximo 

• Murmurar significa, em outras palavras, afirmar que Deus não é bom e não cuida de nós 
II. O nosso desafio é ir no caminho oposto da murmuração, expressando gratidão, ainda que as 

circunstâncias não estejam favoráveis 

• Se cedermos a ela, cada vez menos perceberemos a bondade de Deus. Ao lutar contra ela, 
experimentamos o quão bom Deus é. 

III. Cuidado com a murmuração! Ela te impede de ver e experimentar a bondade de Deus 
 

Conclusão: Da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. 

 

Perguntas para reflexão: 

1. Você tem conseguido controlar sua língua? 
2. Que tipo de água tem jorrado da sua vida: doce ou amarga? 
3. Qual aspecto da sua fala mais carece de atenção? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


