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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você controla sua língua? Dê uma nota de 0 

a 10 a si mesmo quanto ao controle da língua e comente sua nota. 2) Você reflete bem antes de falar? 3) Por que as 

pessoas preferem falar dos outros “pelas costas” do que na presença deles? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado. 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Tiago 3:6-12 – BV 

 

“(6) E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. É o próprio inferno 

que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. (7) Os 

homens tem domesticado, ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer espécie 

de serpente e de peixe, (8) mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir seu veneno 

mortífero. (9) Umas vezes, a língua dá louvores ao nosso Pai celestial, e outras ela rompe em maldições contra os homens 

que são feitos à semelhança de Deus. (10) E assim a bênção e a maldição vem brotando da mesma boca. Queridos 

irmãos, é evidente que isso não é certo! (11) Uma fonte de d’água jorra primeiro água doce e depois água amarga? (12) 

Podem-se colher azeitonas de uma figueira, ou figos de uma parreira? Não, e não se pode tampouco tirar água doce de 

um poço salgado.” (Tiago 3:6-12 BV). 

 

Que lições podemos tirar deste texto? 

 

1. A língua é uma chama de fogo – verso 6 – Por que a língua é comparada a uma chama de fogo? (pode perguntar ao 

grupo). Resposta: a língua está cheia de maldade e é venenosa, traz destruição e desastre. 

 

2. Ninguém é capaz de domesticar a língua – versos 7 e 8 – Você concorda com esta expressão? Por quê? Se nenhum 

ser humano pode dominar a língua, estamos perdidos, destinados a ter uma língua fora do controle? 

 

3. A língua revela contradições – versos 9 a 12 – Da mesma boca procedem bênção e maldição. Com a boca adoramos 

ao Senhor e destruímos a vida de muitas pessoas. Perguntas: o que você sente quando vê fluir da língua de alguém tanto 

louvores, como maldições e críticas? Qual o impacto desta pessoa na vida de outros? Como você se sente quando 

alguém age desta maneira? 

 

Perguntas para conclusão: 1) Se alguém falar mal de você, qual a sua primeira reação? 2) Como isso afeta a forma como 

você se dirige a esta pessoa? 3) Que ajuda você poderia dar a alguém que está habituado a falar da vida alheia? 4) Que 

passos você pretende dar para melhorar sua nota no quesito “controle da língua”? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que foi machucado por você ou por outra pessoa por causa do mau uso das 

palavras. Não perca tempo: peça perdão a ela, ajude-a na restauração, apresente Jesus para ela e ore por ela. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração da igreja. Em julho, série de mensagens 

sobre vida financeira (manhãs de domingo). 2) Em julho, todas as quintas-feiras, “QUINTAS AVIVA” (sonda-me, 

quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me). 3) Não se esqueçam da nossa reunião de avaliação no dia 30 de 

julho – tragam suas listagens de presença atualizadas. 4) CADA CÉLULA DEVERÁ ARRECADAR, PELO MENOS, R$ 50,00 

PARA AJUDAR NO ANGU DA FESTA DA ROÇA – entregar esta oferta até o dia 27/07/2014. 


