
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Segunda-feira: Controlando a Língua – Parte 1 

 

 

 

ENTENDENDO: Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso): (  ) A língua tem poder 

sobre a vida, porque quando você fala coisas boas pode trazer alegria e paz para 

seu próximo; (   ) A língua tem poder sobre a morte, porque com suas palavras 

você pode destruir e desanimar as pessoas; (   ) Que fala demais não sofrerá as 

consequências daquilo que falar; (   ) Os frutos que aqueles que gostam de usar a 

língua comerão são as consequências (boas ou ruins) que terão pelo que foi dito. 

Resposta: V, V, F, V. Quando você fala qualquer coisa, seja boa ou ruim deve 

estar pronto para sofrer as consequências. Suas palavras podem animar ou ferir 

uma pessoa. Você está pronto para comer os frutos gerados por aquilo que você 

fala? 

MEMORIZANDO: Adolescente, use a sua língua para falar da Palavra de Deus, 

por isso sem perda de tempo, decore o versículo de hoje. 

TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana e na próxima você vai meditar sobre um 

pequeno órgão do nosso corpo, que apesar de pequeno se você não souber 

controlar pode causar um grande estrago em sua vida e na dos outros. Este órgão 

é a língua. Você vai meditar nos males da língua e como muitas vezes através da 

sua boca você tem desagrado a Deus. No capítulo 3 de Tiago vemos o poder da 

língua e como utilizamos. Leia e responda as perguntas abaixo: 

Leia Tg 3.3 responda: O que é colocado na boca do cavalo que faz com que ele nos 

obedeça e permite controlar o animal todo: (   ) Cordas   (   ) Freios (   ) Arame 

Leia Tg 3.4-6 e responda: O que apesar de ser muito pequeno controla grandes 

navios: (  ) Hélice   (   ) Âncora   (   ) Leme  

 

 

 

 

 
 
 

“A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de 
usá-la comerão do seu fruto. ” Pv 18:21 

 

Pense nisso!!! Tiago a comparar a língua ao FREIO de um cavalo, mostra que 

para você conseguir controlar a sua língua deve aprender a frear suas palavras, 

pensar antes de falar. E quando ele compara ao LEME mostra que suas palavras 

dirigem a sua vida, “a boca fala do que está cheio o coração” (Mt 12:34), a 

função do leme é guiar a direção correta, então use suas palavras para seguir 

na direção de Cristo.  

CONTROLANDO A LÍNGUA 
                  
                       
 



* Preencha as Palavras-cruzadas: 

Vertical: 1. O bosque é incendiado por 

uma simples .....; 2. A língua se ....... de 

grandes coisas.  

Horizontal: 3. A 

língua é um mundo de 

.....; 4. A língua é 

um....; 5. A língua 

está colocada entre 

os membros do nosso 

corpo e contamina a 

..... por inteiro 

 

Uma pequena fagulha de fogo pode 

provocar uma grande destruição, assim também um simples comentário pode 

destruir vidas. Você já sentiu sua língua queimar com vontade de falar alguma 

besteira? A palavra depois de dita não tem mais como recuperar. Cuidado para 

não provocar incêndios. 

* Desenhe Tg 3:7-8 

 

 

 

 

 

DECIDINDO: Ter o domínio próprio sobre a língua é muito importante para ter 

uma vida cristã que agrada a Deus, por isso seja firme em suas decisões. (  ) 

Decido fazer a meditação todos os dias dessa semana.  (  ) Decido essa semana, 

pensar antes de falar e colocar freio em minha língua. 

COMPARTILHANDO:  Compartilhe com Deus suas decisões e peça para que 

o Espírito Santo te alerte quando você for falar algo que vai desagradar a Deus. 
 

Terça-feira: Controlando a Língua – Parte 2 

 

 

 

 

ENTENDENDO: Responda: Para você o que é ser cristão? ________________ 

____________________________________________________________  

O que é uma língua ferina? (Se não sabe o significado de “ferina”, procure no 

dicionário) ___________________________________________________. 

“Se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está 
apenas enganando-se a si mesmo, e sua religião não vale muita coisa ” Tg 

1:26 (Viva) 



Ser cristão é seguir a Cristo, fazendo a sua vontade, a língua ferina sempre 

procura machucar as pessoas, Jesus nos deixou dois grandes mandamentos: 

“Amar a Deus sobre todas as coisas” e “Amar o nosso próximo como a nós mesmo” 

(Mt 22:37-39), então quando você usa sua língua para prejudicar alguém você 

não está amando o seu próximo. Reescreva o versículo de hoje na primeira pessoa 

do singular: “Se eu me digo _______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Não pule essa etapa, decore o versículo de hoje agora. 

TIRANDO A LIÇÃO: Deus fez o homem com uma enorme capacidade de 

comunicação, mas quando ela é usada de maneira errada, traz grandes problemas 

e dificuldades. A Bíblia fala que quem não tropeça no falar é Perfeito e este 

homem é capaz de dominar o próprio corpo (Tg 3.2), isso mostra que controlar a 

língua é muito difícil, mas se você buscar ajuda do Espírito de Deus, você 

consegue ter domínio próprio sobre o seu falar (O domínio próprio é um dos 

frutos do Espírito – Gl 5:23).  Agora você vai continuar a ler Tiago 3, leia os 

versículos de 9 a 12 e responda as perguntas. 

* Quais são as duas coisas que fazemos com a língua: 1 ___________________ 

_______________________. 2. __________________________________ 

* Isso é certo? (  ) Sim   (   ) Não. Por quê? ____________________________ 

____________________________________________________________ 

Você tem usado sua boca assim? Hora para adorar ao Senhor e hora para 

amaldiçoar o seu próximo? Relacione as colunas e veja como Deus quer que você 

use sua boca: 

 

a) Sl 19:4 (  ) Para falar do evangelho do Senhor 

b) Mc 16:15 (  ) Edificar seus irmãos 

c) Rm 12:14 (  ) Palavras agradáveis 

d) Rm 14:19 (  ) Louvar e Adorar o Senhor 

e) 1 Ts 5:17 (  ) Abençoar seus inimigos 

f) Hb 13:15 (  ) Para falar sempre a verdade 

g) Tg 5:12 (  ) Para falar com Deus 

DECIDINDO: Decida usar sua boca para abençoar. (  ) Decido essa semana 

quando tiver com raiva de alguém e quiser falar mal dela, vou orar e pedir para 

Deus abençoá-la.  (   ) Decido essa semana usar minha boca para fazer elogios as 

pessoas: seus pais, irmãos, amigos, líderes, vou usar minha boca somente com 

palavras agradáveis. 
COMPARTILHANDO: Senhor, todo meu corpo é teu, inclusive minha língua, por 

isso quero utilizá-la para edificar o meu próximo e não para amaldiçoa-los. Que da 

minha boca sempre saia palavras que agradam a Ti. 

Edificar: Construir, 

levantar, erguer.  

Como filho de Deus, 

você deve ajudar seus 

irmãos a se erguer, 

levantar com palavras 

e não destruí-los 

 



Quarta-feira: Fofoca 
 
 
 

ENTENDENDO: O que é um mexeriqueiro? (  ) Aquele que mexe em tudo (  ) 

Fofoqueiro. O mexeriqueiro é o que conhecemos popularmente com nome de 

fofoqueiro. Aquele que fala da vida alheia. Leia os versículos a seguir e compare 

com o versículo-chave de hoje Lv 19.16; Pv 13.3 e Pv 18.8 ______________ 

____________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Troque a fofoca pela palavra de Deus. Memorize o versículo 

de hoje agora. (  ) Decorei  

TIRANDO A LIÇÃO: Adolescente, você já se viu envolvido em uma fofoca? Eu 

já! E foi uma terrível experiência. Muitas vezes a gente não fala da vida dos 

outros, mas escuta o que os outros falam... Dá no mesmo! Quem escuta é tão 

fofoqueiro quanto quem fala.  Precisamos ser vigilantes quanto a isso, devemos 

evitar ouvir comentários a respeito de outras pessoas que não estão presentes 

para se defender e termos mais cuidado com nossas palavras. Você já parou para 

pensar que se ninguém desse ouvido a (o) fofoqueira (o), as coisas que ela (e) fala 

não se espalhariam tão facilmente? Devemos estar conscientes de que 

compactuar com fofocas faz parte de nossa velha natureza, a qual deve ser 

combatida e abandonada.  Agora, procure cada versículo da tabela abaixo e 

preencha com as atitudes de uma pessoa fofoqueira e de uma pessoa fiel, depois 

escreva a lição que você tirou de cada versículo para a sua vida. (Quando o 

versículo fizer referência somente a um, coloque a atitude oposta ao outro). 

Versículos     O Fofoqueiro               O Fiel      Lição Pessoal 

Jó 27.4  

 

 

 

 

 

Pv 11.13   

 

 

 

 

 

Gl 6.1;1   

 

 

 

Tm 5.13    

Pv 13.2-3    

Pv 18.7-8     

2 Co 12.20.    

“ O mexeriqueiro espalha os segredos; por isso fique longe de quem fala 
demais. ” Pv 20.19    

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDINDO:  A respeito da meditação de hoje, como você está adolescente? 

Será que existe algo que você precisa mudar? Seja corajoso (a) e faça as 

decisões seguintes. (  ) Decido que vou tomar muito cuidado para não ouvir e nem 

falar fofocas e quero que Deus me discipline nisto. (   ) Decido que vou decorar as 

“três peneiras” e usar este conceito em tudo o que ouvir e disser. (  ) Decido que 

falarei sobre a meditação de hoje para aquela pessoa em quem estou pensando 

agora (e outras) quando as mesmas vierem falar coisas da vida dos outros.  

COMPARTILHANDO: As suas decisões serão mais difíceis de serem cumpridas 

se você não pedir ajuda de Deus. Nesse momento, peça a Ele com o coração 

sincero e diga que a sua maior vontade é agradá-lo e não ser uma pessoa 

fofoqueira. Peça perdão de Deus se você espalhou fofocas.  
 

Quinta-Feira: Boca Suja 

 

 

 

ENTENDENDO: Para você o que significa o termo “boca suja”?  ____________ 

______________________________________________. 

“Boca suja” é usar palavrões, imoralidades, insultos, palavras 

indecentes e obscenas. Você acha isso certo? ______. Que tipo de 

palavras o versículo de hoje ensina que você deve falar? 

____________________________________________________________ 

_________________________________. Marque um X nas alternativas 

corretas sobre os tipos de coisas que devem sair da sua boca como filho (a) de 

“Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês 
estiverem falando, e o que resulte em bênção para eles." Ef 4:29 (Viva) 

 

As 3 Peneiras 
Olavo chegou na igreja e para fazer média com Pedro, saiu-se com esta: Pedro, você nem 
imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele ... Pedro não deixou que Olavo 
terminasse a frase e perguntou: -   Espere um pouco Olavo, o que vai me contar já passou pelo 
crivo das três peneiras? - Peneiras?  Que peneiras? - A primeira é a da VERDADE. Você tem 
certeza que este fato é verdadeiro? - Não, não tenho. Como posso saber? O que sei foi o que 
me contaram. Mas eu acho que... E, novamente, Olavo é interrompido por Pedro: -   Então sua 
história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira que é a da 
EDIFICAÇÃO.  O que você vai me contar, vai nos edificar? Acho que não! - diz Olavo já 
envergonhado. - Então -  continua Pedro: - sua história vazou a segunda peneira. Vamos ver a 
terceira que é a da NECESSIDADE. - Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou 
passá-lo adiante? - Não, passando pelo crivo destas peneiras, vi que não sobrou nada do que eu 
iria contar - falou Olavo surpreendido... - Pois é, Olavo.   Já pensou como as pessoas seriam mais 
felizes se todos usassem essas peneiras?  Da próxima vez em que surgir um boato por aí, 
submeta-se ao crivo dessas três peneiras: Verdade, Edificação, Necessidade, antes de 
obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque: pessoas inteligentes falam sobre ideias, as 
comuns falam sobre coisas, as medíocres falam sobre pessoas. ” 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rrpwa4qp29tmoM&tbnid=cCtm9feDVUi1FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://clubedasneuroticas.blogspot.com/2013/04/das-vantagens-de-ser-homem-palavrao.html&ei=j75yUdG6KpLS8wTc-4DYAQ&bvm=bv.45512109,d.eWU&psig=AFQjCNFsdeRh4Wdik7bGeesOBysGNAWqAg&ust=1366560673189983


Deus: (  ) fofocas (  ) mentiras (  ) verdades (  ) bênçãos (  ) coisas úteis (  ) 

coisas boas (  ) louvores (  ) reclamações (  ) responder para os seus pais (  ) 

palavrões (  ) piadas imorais (  ) conversas de duplo sentido (  ) xingamentos (  ) 

elogios (  ) palavras de incentivo. Tudo o que sai da sua boca deve resultar em 

bênçãos, e nunca em coisas sujas e palavrões, pois o que você fala mostra o que 

está dentro do seu coração (Mt 12:34b). 

MEMORIZANDO: Discipline sua mente a pensar palavras boas. Memorize este 

versículo e encha sua mente e sua boca com a Palavra de Deus. Leia este versículo 

05 vezes em voz alta e depois fale sem olhar. (   ) Consegui.  

 TIRANDO A LIÇÃO: Relembrando os ensinos de Paulo, um deles foi o que 

escreveu aos Colossenses, que as nossas conversas devem ser sempre agradáveis 

e de bom gosto (Cl 4:6). Palavrão não edifica ninguém; é feio, vulgar, falta de 

educação, só tem o intuito de ofender e, principalmente, não agrada a Deus. 

Jesus ensinou que uma árvore boa dá bons frutos (leia Mt 12:33-37). Também 

ensinou que todas as suas palavras saem do seu coração e por cada uma delas 

você prestará contas a Deus. Outra comparação sobre a língua está em Tiago 

3:9-12 (pare para ler). Uma única fonte não pode dar água doce e água amarga ao 

mesmo tempo. Ou seja, você sendo bom não pode dizer coisas sujas e imorais, 

simplesmente não combina com o filho (a) de Deus. O que você diz reflete o que 

está na sua mente, mostra quem você é. Paulo ensinou 

Timóteo a não desperdiçar a sua juventude, mas ser 

exemplo para outros, inclusive em palavras. Você tem 

sido bom exemplo nas suas palavras? De 0 a 10 (0 = 

ruim / 10 = ótimo), dê uma nota para você quando 

acontecem as seguintes situações: Você dá uma topada 

em algo (  ) Alguém te ofende ou te critica (  ) Para 

agradecer alguém (  ).  

Desafio: Um quadrado é denominado mágico se a soma 

dos números que aparecem nas suas linhas ou colunas 

(verticais, horizontais e diagonais) resulta sempre no 

mesmo valor. Utilize os números dos versículos a seguir, sobre a língua, para 

preencher corretamente e formar o quadrado mágico.  

Leia: Sl. 1:1; 39:1 / Pv 15:28 / Mt 15:18 / Ef 5:4; 5:11 / Cl 3:1/ 1 Pd 

3:9-10. (  ) Li todos. Qual é o resultado da soma? _______. 

 
14   

9 7 6 12 

5  10 8 

16 2 3 13 



Agora, no labirinto, ligue o coração às palavras boas que devem estar sempre em 

sua boca. 

 

DECIDINDO: Faça decisões para realmente agradar a Deus. ( ) Decido tirar os 

palavrões do meu vocabulário durante as próximas duas semanas, caso eu não 

cumpra confessarei para meu líder. (  ) Decido que no restante desta semana, irei 

usar palavras educadas como “obrigado” e “por favor”, e que não vou ofender 

ninguém. 

COMPARTILHANDO:  Compartilhe com Deus tudo o que você aprendeu 

hoje. Peça perdão por ter usado palavrões e diga para Ele que você quer mudar, 

peça ao Pai do céu que lhe ajude nisso.  
 

Sexta-feira: Vanglória 

 

 

 

 

ENTENDENDO: Em sua opinião o que significa a expressão “Não se glorie” 

__________________________________________________________.   

Neste contexto significa “gabar-se”, você se considerar melhor do que outros. 

Este tipo de glória, podemos também chamar de “vanglória”, procure no dicionário 

o significado de VANGLÓRIA:_____________________________________. 

É uma glória inútil, não tem nenhum valor. 

MEMORIZANDO: Em Jr 9:24 fala que se alguém quer gloriar-se, deve ser em 

conhecer o Senhor, e O conhecemos pela sua Palavra. Não pule este passo, e 

memorize o versículo de hoje. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu a história do Rei Ezequias? Ele foi Rei de 

Judá, e foi um Rei que Senhor aprovou, era bom e fiel (2 Rs 18: 1-8). Porém em 

um momento de sua vida, cometeu um erro (Leia 2 Rs 20.12-19). Ele se tornou 

orgulhoso (2 Cr 32:24-31). Quando os mensageiros da Babilônia vieram visitar 

Ezequias, ele mostrou todo seu reino, para impressioná-los, como se fosse mérito 

seu, ao invés de glorificar a Deus por todas as bênçãos que tinha recebido. E é 

assim que muitas vezes você faz! Sua inteligência, sua força e seus bens são 

“Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o 

forte em sua força, nem o rico em sua riqueza” Jr 9:23 



bênçãos do Senhor. Foi Ele que te deu a capacidade de ser “bom” em algo; foi Ele 

que te deu “talento”, por isso pare de gabar-se e de achar que você é melhor do 

que outros. Agradeça a Deus por isso, conte aos outros como Deus tem sido 

bondoso com você. Devemos nos gloriar no Senhor (1 Co 1:31).  

Leia Lc 18: 9-14, compare com versículo de hoje e diga qual a atitude que 

agradou a Deus e o que você aprendeu com o texto:______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Felizmente, a Bíblia também fala de diversas pessoas que deram o crédito de 

seus dons e talentos a quem realmente é devido: a DEUS. Abaixo, você conhecerá 

alguns desses os personagens. Leia as passagens indicadas, identifique quem é e 

diga o comportamento de cada um deles: 

Referência Personagem O que fez 

Gn 41:1-32   

Dn 2:17-28   

 

II Co 12:6-

10 

  

 

Em Fp 2:3, Paulo ensina uma qualidade que você deve cultivar. Qual é ela e como 

você deve usá-la: _______________________________________________ 

Parabéns, se você respondeu que é a humildade e que você deve considerar os 

outros superiores a você mesmo (a). 

Desafio: Encontre as palavras que estão em 

destaque e veja outro versículo sobre a origem 

de tudo o que temos: nosso Deus. “Mas o Senhor 
pergunta: “Não digam, pois, em seu coração: "A 
minha capacidade e a força das minhas mãos 
ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas, 
lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é ele 
que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, 
confirmando a aliança que jurou aos seus 
antepassados, conforme hoje se vê. (Dt 8:17, 
18) 
DECIDINDO: Reconheça o Senhor como único que deve ser glorificado. (  ) 

Decido não ficar me gabando por ______________ (inteligência, força, riqueza, 

beleza, etc), reconheço que foi graça de Deus.  

COMPARTILHANDO:  Se você acha que é melhor que outros e vive se 

gabando, peça perdão de Deus e ajuda para ser diferente a partir de agora. E 

agradeça a Ele, pois foi Ele quem te deu todas as coisas. 


