A TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 6: A Língua
3.1 Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de
receber maior juízo. 3.2 Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém
não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. 3.3 Ora,
se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o
corpo inteiro. 3.4 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. 3.5 Assim, também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva! 3.6 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. 3.7 Pois toda espécie de
feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero
humano; 3.8 a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar; é mal incontido,
carregado de veneno mortífero. 3.9 Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também,
com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 3.10 De uma só boca
procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam
assim. 3.11 Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? 3.12 Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos?
Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. 4.11 Irmãos, não faleis mal uns
dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga
a lei; ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. 4.12 Um só é Legislador e
Juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer; tu, porém, quem és, que julgas o próximo?
Perguntas Abrangentes:
- Você conhece algum ditado popular sobre os linguarudos ou sobre fofocas?Qual?
__________________________________________________________________
- Relacione os danos mais comuns que as fofocas costumam provocar:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Segundo este texto... (preencha as lacunas):
a) Se alguém vive reclamando e criticando os irmãos e a igreja está se fazendo passar por _______________________ e receberá maior _________________.
b) Se alguém é capaz de refrear a língua também é capaz de refrear ____________
c) A língua é comparada a um ________________ e a um ___________, significando que ela pode ser perfeitamente ___________ e _____________________.
d) Um único comentário, crítica ou reclamação é comparado a uma fagulha que
pode por “em brasas tão __________________________”.
e) A língua descontrolada é “mundo de _____________________”.
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f) A língua descontrolada contamina __________________________________.
g) Ao falar mal de alguém, podemos estar incendiando “toda a ________________
______________________________________________”.
h) A língua descontrolada é um tipo fogo que é alimentado pelo ________________
i) O homem sem Deus é incapaz de __________________ a língua.
j) A língua descontrolada é “mal incontido”, carregado de ___________________
k) É completamente inconveniente e antinatural para um verdadeiro cristão que da
sua boca proceda _____________________ e _______________________
l) Quem fala mal dos irmãos, pastores e da igreja coloca-se na posição de _______
e está roubando o lugar e a glória de Deus, pois Jesus é o único _____________
e _______________________.

Perguntas de Aplicação Pessoal:
- Você entende a profundidade deste texto? Suas gravíssimas implicações teológicas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- Você tem controlado a sua língua? Ou tem se levantado contra seus irmãos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Ao invés de ficar reclamando e criticando, o quê você deveria fazer?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Algum companheiro já o repreendeu por estar reclamando e criticando os irmãos e
a igreja? Conte-nos quem foi este companheiro e como foi este incidente.

Este material de discipulado foi gentilmente fornecido por www.pregador.com.br.
Autoria e Direitos ©: Pr Ronaldo Alves Franco. Favor não apagar este rodapé.

