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 A BOCA FALA DO QUE ESTÁ CHEIO O CORAÇÃO! 
 

Hoje vamos iniciar a reunião com a 

leitura de Tiago 3:1-12 (o líder deverá pedir 

alguém para que leia para todos os versículos).  

Com a leitura dessa passagem bíblica 

vemos que Tiago prega contra o homem cuja fé 

não tem foco nem estabilidade, apresentando 

natureza contraditória no falar, e expõe os 

perigos do mau uso da língua.  

É muito comum as pessoas dizerem: 
“Eu sou assim mesmo. Digo tudo o que vem à 

minha mente. Sou assim e vou morrer assim”. 

Tais pessoas não têm a dimensão do risco que 

estão correndo, pois, a língua pode levá-las a 

lugares indesejados.  

Por mais difícil que seja dominar a 

língua, não podemos aceitar o mau uso que 

fazemos dela como algo normal.  

Infelizmente, muitas pessoas não 

conseguem prosperar na vida porque cresceram 

ouvindo que são derrotadas, que nunca 

alcançariam nada, que dariam em nada. Muitas 

amizades são desfeitas por uma palavra 

colocada fora da hora. Muitas marcas e feridas 

na alma têm origem em frases impensadas e 

impulsivas.  

As consequências de “simples palavras” 

podem se tornar, muitas vezes, mais 

incontroláveis que um grande incêndio.  

Jesus nos ensinou em Mt. 15 que o que 

sai da boca é o que contamina o homem (v. 11) 

e o que está dentro do coração (v. 18-19). Não 

há meio termo: da língua que não procede 

palavras de vida, certamente, sairão palavras de 

morte.  

Precisamos entender que o mundo não 

precisa mais de violência, de pessoas 

orgulhosas, de conflitos interpessoais, pois já 

está cheio deles. 

 O que o mundo precisa é de pessoas 

que usem suas palavras para abençoar, curar, 

confortar e alegrar. E isso só alguém cheio do 

Espírito Santo pode fazer.  

 

 

 

Portanto, assim como uma videira não 

pode produzir figos nem a figueira produzir 

azeitonas, um coração puro não pode produzir 

palavras falsas, amargas e nocivas.  

Em outras palavras, apenas um coração 

renovado pode produzir palavras puras; e, em 

coerência com isso, as palavras puras devem ser 

produto de um coração renovado.  

Jesus disse: “Vocês os reconhecerão 

por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um 

espinheiro ou figos de ervas daninhas? 

Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos 

bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins” (Mt. 

7:16-17).  

A nova fonte de vida em Cristo produz 

conduta consistente com essa vida. Afinal, a 

boca fala daquilo que está cheio o coração (Mt. 

12:34).  

 

CONCLUSÃO: Vamos refletir:  

O que tem saído da sua boca?  

Como você tem usado suas palavras?  

São palavras de vida ou palavras de 

morte?  

Essas respostas indicam como está a 

fonte. Alguns dizem que não é correto se fazer 

muitos elogios as pessoas, mas aqueles cheios 

do Espírito Santo até quando exortam o fazem 

com muito amor, trazendo Paz e Esperança.  

Observemos as nossas palavras, e caso 

surja o desejo de mudança de vida, certifique-se 

de que isso não é um trabalho humano, pois 

apenas o Espírito Santo de Deus pode mudar o 

coração daquele que se entrega totalmente ao 

Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMANA 15 À 21 DE 

MARÇO DE 2021 

“Raça de víboras, como podem vocês, que são 

maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que 

está cheio o coração” Mt. 12:34 


