
Lição 7 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
DOMANDO A LÍNGUA 
 
Material bíblico: Tg 3: 1-12; Dt 6: 6, 7; Lc 9: 51-56; Pv 16:27; Mt 7: 16-18; 12:37.  
 
Citações  

• A língua não é de aço, mas corta. Provérbio Português  
• Se for doloroso criticar seus amigos - você pode estar seguro em fazê-lo. Mas se você sentir 

o menor prazer nisso, esta na hora de segurar a língua. Alice Duer Miller  

• Temos dois ouvidos e uma só língua para que ouçamos mais e falemos menos. Diogenes  

• Se há uma área em mim na qual o diabo tem um prego , esta é a minha língua. Stefne Miller  

• A língua é o mais notável dos órgãos. Nós a usamos tanto para provar o mais doce vinho 
como o mais amargo veneno, da mesma forma, podemos proferir as palavras doces e as 
amargas com a mesma língua. Neil Gaiman  

• Não há evidências de que a língua é ligada ao cérebro. Frank Tyger  

 
Perguntas  
 Porque este assunto é tão importante? Como podemos praticar o controle sobre aquilo que 
dizemos, e não simplesmente expressar qualquer coisa que esteja em nossa mente? Por que 
somos tão afetados pelo que os outros dizem? O que podemos fazer para seguir realmente o 
conselho de Tiago? De que maneira essas coisas impactam a nossa forma de testemunhar, e como 
compartilhamos a imagem que temos de Deus?  
 
Resumo da Bíblia  
 Tiago 3: 1-12 começa por admitir que todos nós cometemos erros, e que aqueles que 
desejam ser professores devem ser cautelosos, porque terão maior responsabilidade no juízo. 
Mas a maior parte desta passagem tem a ver com a "domar a língua." Ele compara a língua com o 
freio na boca de um cavalo, ou com leme de um navio, salientando o fato de que como algo tão 
pequeno pode definir a direção de toda a viagem! Em seguida, ele compara uma fala errônea a 
um atear de  fogo em uma floresta, ou a um veneno, e todos nós sabemos como as palavras 
podem ser  "inflamáveis" ou  "venenosas"... Em Deuteronômio 6: 6, 7, o Senhor ordena a seu povo 
que ensine Sua palavras às crianças, em família. Lucas 9:51 a 56, os discípulos ficaram chateados 
com a rejeição que os moradores de Samaria tiveram por Jesus, e perguntaram a Ele se deveriam 
fazer descer fogo do céu. “ O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo 
devorador”. (Pv  16:27 NVI). Jesus deixa claro que conhecemos as pessoas pelos seus frutos (Mt 
7: 16-18). E que, ao final, " por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será 
condenado. “ (Mt 12:37 NVI).  
 
Comentário  
 "Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras jamais podem me ferir", assim diz 
o ditado. No entanto, sabemos que esse ditado é falso, porque todos nós já fomos feridos por 
palavras que outros disseram. Na verdade, as palavras podem ser muito mais prejudiciais do que 
a agressão física, e podem destruir completamente uma pessoa. É por isso que precisamos 
prestar muita atenção no que dizemos, de maneira que, nem por acidente, possamos ferir 
alguém.  



 Isto é especialmente verdadeiro para nós, na medida em que tentamos falar bem de Deus. A 
maneira como nossas palavras e ações coincidem e são coerentes irá determinar a forma como as 
pessoas avaliam o Deus que estamos representando. Por isso é absolutamente essencial sempre, 
a garantia de que vivemos nossas vidas para a glória de Deus, não o representando de forma 
deturpada, fazendo valer nossas próprias ideias egoístas. 
 Pensar antes de falar é um princípio óbvio, mas raramente levado em consideração. 
Falamos fora de hora; nos expressamos de qualquer maneira quando estamos tristes; gritamos 
insultos quando estamos com raiva. No Sermão da Montanha, Jesus menciona nossa fala, e liga o 
discurso hostil e ofensivo ao assassinato. Como Tiago diz, não é estranho que palavras de amor e 
ódio podem sair de uma mesma boca? Falamos em “morder a língua,” como uma forma de 
impedir-nos de falar mal de alguém, e não é uma má ideia! Porque ao fazer isso, e contar até dez, 
lembrando que estamos dizendo ser representantes de Deus, talvez sejamos capazes de prevenir 
que palavras insensatas, precipitadas e maldosas saiam de nossas bocas e ocasionem tantos 
danos.  
 O foco do Grande Conflito Cósmico está nas ideias, pensamentos e atitudes, todos expressos 
em palavras. Deus responde às acusações que lhe são feitas com demonstrações nas quais 
fazemos parte. O diabo atacou Jesus com as tentações no deserto, e todas as tentações eram 
tentativas de fazer Jesus usar Seu poder em Seu próprio benefício. Nessas tentativas, o Diabo 
usou as palavras para seduzir e insinuar, para tentar conseguir que Jesus traísse a si mesmo e sua 
missão, a de representar corretamente Deus e reconquistar  nosso  amor e confiança.  O exemplo 
que Jesus deu citando as Escrituras foi bastante significativo, uma ótima maneira de domar a 
língua! Mas somente para entendermos que o somente mencionar as escrituras não basta, note 
que o Diabo também as citou (ainda que deturpadamente) para seus próprios objetivos. Na 
batalha cósmica em que vivemos, as palavras são altamente significativas e importantes, e 
precisamos proteger nossas línguas, buscando sempre a falar com sabedoria e falar bem de nosso 
amado Senhor em todos os aspectos da vida.  
 
Comentários de Ellen White  
 O apostolo Tiago diz que a língua que se deleita no dano que causa, a língua mexeriqueira 
que diz: “Conte, e eu o espalharei” (Tg 3:6), é inflamada pelo inferno. Ela espalha tições de fogo 
por toda parte. Que importa ao tagarela se ele difama o inocente? Ele não deterá sua obra má, 
embora destrua a esperança e o ânimo daqueles que já estão se afogando sob as suas cargas. O 
que mais fazem é condescender com a sua inclinação de amar o escândalo. Mesmo professos 
cristãos fecham os olhos a tudo que é puro, honesto, nobre e amável, entesourando tudo que é 
objetável e desagradável, e publicando-o ao mundo. { Test. p/a Igreja vol.5 pág. 57}   
A respeito da língua não santificada o apóstolo Tiago escreve: "A língua é um fogo, um mundo de 
iniquidade; assim é a língua entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o 
curso da natureza; e é inflamada pelo inferno. "Satanás coloca nos cristãos pensamentos que 
nunca devem ser ditos. As observações de desprezo, as expressões apaixonadas e amargas, as 
acusações cruéis e desconfiadas são dele. Quantas palavras são ditas que só fazem mal a quem as 
diz e a quem as ouve! Palavras duras batem no coração, despertando suas piores paixões. 
Aqueles que fazem o mal com suas línguas, que semeiam a discórdia através de suas palavras 
egoístas e invejosas, entristecem o Espírito Santo; pois estão trabalhando em direção contrária 
aos propósitos de Deus. {Trad. de “Review and Herald” -12 de maio de 1910}  
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