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Lições

1. Introdução – Fé e obras

2. Provas e perseverança

3. Segregação

4. A língua

5. Sabedoria

6. Julgamentos

7. Omissão e opressão



Objetivos da Carta de Tiago

1. Ensinar a perseverança na tribulação

2. Ensinar a necessidade da verdadeira prática do Evangelho

Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a 
si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante 
a um homem que olha a sua face num espelho
e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a 
liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que 
ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.

Tiago 1:22-25



Cuidado com o falar
Tiago 3.1-12

1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com 
maior rigor.

2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de 
dominar todo o seu corpo.

3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.

4. Tomem também como exemplo os navios; embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um 
leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.

5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande 
bosque é incendiado por uma simples fagulha.

6. Assim também, a língua é um fogo; é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a 
pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.

7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana;

8. a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.

9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.

10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim!

11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte?

12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada 
não pode produzir água doce.



O cuidado com o que se fala

u Tiago 3.1 e 2: “Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês 
sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal 
homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.

u O que falamos pode ter proporções incontroláveis, afetamos muitas pessoas

u Especial atenção dos mestres



Pequenos cuidados
Grandes impactos

u Tiago 3.3 e 4: “Quando 
colocamos freios na boca dos 
cavalos para que eles nos 
obedeçam, podemos controlar 
o animal todo. Tomem também 
como exemplo os navios; 
embora sejam tão grandes e 
impelidos por fortes ventos, são 
dirigidos por um leme muito 
pequeno, conforme a vontade 
do piloto.”



Pequenos cuidados
Grandes impactos

u Tiago 3.5 e 6: 
“Semelhantemente, a língua é 
um pequeno órgão do corpo, 
mas se vangloria de grandes 
coisas. Vejam como um grande 
bosque é incendiado por uma 
simples fagulha. Assim 
também, a língua é um fogo; é 
um mundo de iniquidade. 
Colocada entre os membros do 
nosso corpo, contamina a 
pessoa por inteiro, incendeia 
todo o curso de sua vida, 
sendo ela mesma incendiada 
pelo inferno.



Nossa dificuldade de domar a língua

u Tiago 3.7 e 8: “Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar 
doma-se e é domada pela espécie humana; a língua, porém, ninguém 
consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.”

u O homem caído gosta de evidenciar o erro, o negativo

u Mateus 12.33-34: "Considerem: uma árvore boa dá bom fruto; uma árvore 
ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de 
víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala 
do que está cheio o coração.”



Nossa dificuldade de 
domar a língua -
Julgamentos
u Nossa tendência ao julgamento do 

outro

u É mais fácil julgar o outro do que a 
nós mesmos: 

u Mt 7.1-5: “Não julguem, para que 
vocês não sejam julgados. Pois da 
mesma forma que julgarem, vocês 
serão julgados; e a medida que 
usarem, também será usada para 
medir vocês. "Por que você repara no 
cisco que está no olho do seu irmão, 
e não se dá conta da viga que está 
em seu próprio olho? Como você 
pode dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me 
tirar o cisco do seu olho’, quando há 
uma viga no seu? Hipócrita, tire 
primeiro a viga do seu olho, e então 
você verá claramente para tirar o 
cisco do olho do seu irmão.



Vídeo: The birds, Pixar

https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg



Nosso falar tem que 
ser compatível com a 
nossa nova natureza

u Tiago 3.9-12: “Com a língua 
bendizemos ao Senhor e Pai, e 
com ela amaldiçoamos os 
homens, feitos à semelhança de 
Deus. Da mesma boca procedem 
bênção e maldição.
Meus irmãos, não pode ser assim! 
Acaso pode sair água doce e água 
amarga da mesma fonte?
Meus irmãos, pode uma figueira 
produzir azeitonas ou uma 
videira, figos? Da mesma forma, 
uma fonte de água salgada não 
pode produzir água doce.”



Palavras sempre 
edificantes

u Efésios 4.29: “Nenhuma 
palavra torpe saia da 
boca de vocês, mas 
apenas a que for útil 
para edificar os outros, 
conforme a 
necessidade, para que 
conceda graça aos que 
a ouvem.”



Que Deus nos abençoe.
Próxima aula: Sabedoria


