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“A importância de dominar a língua”
Tiago 3:9

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: O professor deverá escolher uma criança que seja falante.  Ela irá
para a frente da sala. O professor distribui perguntas previamente escritas para 4 ou 5 crianças. Serão
perguntas simples do tipo: qual o seu endereço? Do que você mais gosta na sua escola, etc. Todos
serão orientados a fazerem as perguntas ao mesmo tempo. A criança que foi escolhida para estar na
frente  deverá  responder  as  perguntas  todas  dentro  de  um  minuto  ou  menos  dependendo  da
quantidade das perguntas,  sem tropeçar em nenhuma palavra ou gaguejar. (caso ela consiga deverá
ser aplaudida, pois dominou bem a língua!).

LOUVOR: 

1. Cuidado boquinha com o que fala. ( https://www.youtube.com/watch?v=kwzqx4Y158I)
2. Pororó  ( https://youtu.be/W2y_0Ut3Dmg) 

SUGESTÃO  DE  RECURSOS  VISUAIS: Desenho  de  uma  boca;  2  envelopes  em  formato  de
coração – um alegre e outro triste, ou faça outro meio para guardar as palavras no coração (faça
palavras de sentimentos bons – alegria, honestidade, amor, se importar com os outros, pensar o
bem, paz,etc; e ruins – maldade, ódio, raiva, maltratar, xingar, etc, e vá colocando dentro conforme
for ensinando); gravura de Jesus ensinando as pessoas

FALANDO  A  VERDADE: Continuando  nosso  estudo  na  carta  de  Tiago,  hoje  no  capítulo  3  e
versículo 9, veremos que esse versículo fala de um membro muito importante do nosso corpo: vamos
ler o versículo pra ver se descobrimos qual é esse membro do nosso corpo que a Bíblia está dizendo?
Já descobriram? (dê um tempo para as crianças responderem). Essa parte do nosso corpo é muito
importante, pois com ela adoramos e louvamos a Deus, mas se não a dominarmos, podemos com ela
até desagradar ao Senhor e ao próximo! A nossa língua também precisa estar de acordo com o nosso
coração, não tem como dizer coisas boas se o nosso coração estiver cheio de maldades. Na palavra de
Deus está  escrito que a nossa boca diz  o  que está cheio o nosso coração (Mateus  12.34).  (Use o
coração triste e vá colocando as palavras dos sentimentos ruins, depois mostre o coração alegre e
vá colocando as palavras boas) Jesus certa vez disse às pessoas que estavam agindo desta forma que
eles estavam honrando a Ele somente com os lábios mas o coração estava longe de dEle! (Mateus 15.
1-11).  Que  coisa  triste!  Aquelas  pessoas  estavam  confrontando  Jesus  porque  os  seus  discípulos
comiam sem lavar as mãos, Jesus porém percebeu que o problema daqueles homens não era uma
questão de higiene, mas que seus corações estavam cheios de maldade e procuravam oportunidades
para falar mal de Jesus e seus discípulos. Jesus aproveitou para ensiná-los sobre a importância do
cuidado com o que guardamos no coração e com o cuidado com a língua! 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Aprendemos hoje sobre a importância de dominar a
nossa língua. É preciso ter muito cuidado com o que dizemos. As nossas palavras são como grãozinhos
de areia jogados ao vento, depois que espalha não conseguimos ajuntar mais.  É preciso pensar antes
de falar, não falar tudo que vem a nossa mente, pois nossas palavras podem ferir outras pessoas e
deixá-las tristes. Devemos usar a nossa língua para abençoar nosso próximo, para adorar a Deus e
jamais para amaldiçoar ou colocar alguém em sofrimento. Também não usá-la para falar palavrões ou
qualquer outra coisa que desagrade ao Senhor! Vamos nesse momento fechar nossos olhos e pensar
no  que  falamos  ultimamente,  será  que  falamos  alguma  palavra  que  não  deveria?  Será  que
machucamos alguém com nossas palavras ou até mesmo desagradamos ao Senhor? Vamos falar bem
baixinho  com o  Senhor  nesse  momento  sobre  nossas  palavras.  (Dê um  tempinho  para  a  classe
refletir,  depois  convide  todos  a  orarem  juntos).  Só  conseguimos  dominar  nossa  língua  quando
aceitamos a Jesus como nosso Salvador e o Espírito de Deus está em nós, se você ainda não tem Jesus
em sua vida quer entregar-se a Ele hoje? Levante sua mãozinha que irei orar por você.
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ATIVIDADE
PINTE BEM BONITO AS CRIANÇAS QUE ESTÃO USANDO A LÍNGUA PARA ABENÇOAR.

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE A CENA QUE MOSTRA AS CRIANÇAS CONVERSANDO. O 
QUE VOCÊ ACHOU DA CONVERSA ENTRE ELES?
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