Livro de Tiago
Cap. 3 - versículos 01 ao 08
Neste estudo estão incluídos os pastores,
dirigentes
de
igreja,
missionários,
pregadores da Palavra ou qualquer
pessoa que ensine a congregação. O
professor precisa compreender que
ninguém
na
igreja
tem
uma
responsabilidade maior do que aqueles
que ensinam as Sagradas Escrituras. No
juízo, os mestres cristãos serão julgados
com mais rigor e mais exigência do que
os demais crentes.
Tiago enfatiza nossa inclinação ao
pecado através da fala. Os pecados da
fala incluem palavras ásperas e
maldosas, mentira, exagero, doutrinas
falsas, calúnia, fuxico, soberba etc.
A língua seria como o gatilho de uma
arma, que depois de acionado
lança um projétil que só causará danos,
pois é um pedaço de chumbo fervendo
e onde tocar levará à destruição e
morte, pois o projétil é o resultado final
de alguém que possui uma arma, cujo
propósito
é
agredir
ou
se
defender; porém, ao ser disparado, não
importa a intenção, o resultado sempre
será o mesmo: a morte ou a
destruição, pois por trás de cada
palavra
sempre
existirá
um
sentimento. Assim, palavras poderão se
assemelhar a um buquê de flores

oferecido a alguém que se ama, um
remédio que cura a alma de alguém
machucado, um bálsamo numa ferida
causada pelos acidentes da vida
(como a perda de um ente querido)
ou, contrariamente, se assemelhar a um
projétil de chumbo fervendo, que foi
despertado pelos piores sentimentos
que carregamos, e assim poderão tirar
uma vida. O resultado final de cada
palavra
dita
irá depender
da
motivação do que o coração estiver
cheio.
Sendo assim, todo servo de Deus
deverá estar cheio do Espírito Santo o
tempo todo, para que seus lábios
produzam vida de Deus.
O crente maduro mantém sua língua
sob controle mediante a ajuda do
Espírito Santo, que "leva cativo todo
entendimento à obediência de Cristo."
Por causa dessa tendência de pecar
com a língua, Tiago exorta todo ser
humano a ser "pronto para ouvir, tardio
para falar e tardio para se irar".
A nossa guerra contra o mal inclui o
alinhamento de todos os nossos
pensamentos com a vontade de Cristo.
Deixar permanecer em nossa mente
pensamentos contrários à santidade de
Deus, nos levará ao pecado e à
morte espiritual. Devemos submeter
nossos pensamentos ao senhorio

de Cristo: Saiba que Deus conhece
todos os nossos pensamentos, e
Dele nada jamais se oculta. Somos tão
responsáveis diante de Deus pelos
nossos pensamentos, quanto somos
pelas nossas palavras e ações. Saiba
que a mente é um campo de batalha.
Alguns pensamentos têm sua origem em
nós mesmos, enquanto outros provêm
diretamente do inimigo. Levar cativo
todo o pensamento à obediência de
Cristo demanda uma guerra espiritual
contra a natureza humana pecaminosa
e as forças satânicas. Quando você for
atacado com pensamentos maus ou
imundos,
resista-os
e
rejeite-os
firmemente em nome do Senhor Jesus
Cristo. Permita que a paz de Deus
guarde o seu coração e mente, em
Cristo Jesus (Fp 4.7). Nas lutas espirituais
lembre-se
de
que
nós, crentes,
vencemos nosso adversário pelo sangue

do Cordeiro, pela palavra do nosso
testemunho, e por dizer um "NÃO"
persistente ao diabo, à tentação e ao
pecado. Seja resoluto ao concentrar a
sua mente em Cristo e nas coisas
celestiais, e não nas coisas terrenas.
Compreenda que a mente firmada no
Espírito é vida e paz, ao passo que a
mente firmada na carne é morte (Rm
8.6,7). Encha a sua mente da Palavra de
Deus e com aquilo que é verdadeiro,
justo e de boa fama (Fp 4.8). Tenha
cuidado com aquilo que seus olhos
veem e seus ouvidos ouvem. Recuse-se
terminantemente a deixar seus olhos
serem
um
instrumento
de
concupiscência, e a colocar diante dos
seus olhos qualquer coisa má ou vil, quer
sejam
livros,
revistas,
quadros,
televisão/vídeo/filmes ou cenas da vida
real.

Perguntas:
1. Você precisa de discipulado? Precisa de orientação e acompanhamento? (Rom. 2.
1 ao 11)
2. Sua língua tem sido um bálsamo, um buquê de flores? Ou uma arma para tirar
vidas? (Fl. 4. 8)
3. Você é do tipo que não perde tempo e tem a resposta na ponta da língua? (Tiago
1. 19 e 20)
Venham orar hoje às 19h.
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