Casas Abertas
Estudos Diversos
Evidencias da Plenitude do Espírito Santo Domínio do Falar I
Dinâmica:
Material:
- Pedaços de papéis.
- Canetas
- Fita adesiva
Cole nas costas de cada participante um pedaço de papel ( metade de uma
folha sulfite). Entregue a cada um uma caneta e peça para todos irem escrevendo nas
costas um dos outros uma qualidade e um defeito (pedir pra tomarem cuidado para
não expor ninguém). Depois o dirigente diz num tom descontraído: -”Viu como é fácil
falar mal um dos outros pelas costas?!”
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal
homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tg 3:2
O Domínio Próprio diz respeito a várias áreas de nossas vidas, inclusive o falar.
Pv 6: 16-19. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta:
...19. a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre
irmãos.
A falta de domínio sobre a língua leva a pessoa a divulgar mentiras e discórdias!
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Tiago: 4. 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu
irmão ou julga o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a
está cumprindo, mas está se colocando como juiz.
Este texto é interpretado com dificuldade por causa da palavra “julgar”.
Na vida, todo o tempo fazemos julgamentos. Julgamos as ações:
●

dos governantes;

●

dos pais;

●

dos filhos;

●

chefes

●

líderes e etc.

Julgamento Certo
Julgamento é natural e faz parte da cognição humana. Na vida cristã, não é
diferente, o julgamento é necessário para análise da conduta cristã.
Nas Escrituras a falta de misericórdia, perdão e amor aos pecadores é
severamente censurada, entretanto em nenhum momento, a miopia intencional
diante e falhas é motivada!
Moisés nos disse:
●

Não odiarás a teu irmão no teu coração; não deixarás de

repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Lv 19:17

Tiago irmão de Jesus, orienta a observar o desvios e orientar no caminho da
Luz!
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●

Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém

o converter...Tg 5:19

Para observarmos o desvio do próximo com clareza, devemos julgar nossas
atitudes pecaminosas todos os dias, com o propósito de santificarmos mais a Deus.
●

“Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar…”Lc 17:3a

●

Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá

claramente... Mt 7:5

Depois do autojulgamento, teremos a condição correta para vermos
claramente e assim passamos para segunda fase do julgamento
Devemos julgar o comportamento de nossos irmãos com finalidade de orientálo no caminho da santificação e arrependimento.
○

Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti,

repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lc 17:3
○

Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá

claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mt 7:5
Mas tudo de forma firme, misericordiosa, graciosa e em amor.

Julgamento errado
O que causa confusão é palavra julgar. Esse julgar que Tiago refere, não é
chamar o irmão para exortar em amor diante de um erro. A palavra usada pelo
tradutor, diz respeito à primeira parte do versículo:
●

Tiago: 4. 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala

contra...
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"Julgar" aqui, é andar atrás da faltas dos outros, procurar diminuir o crédito,
honra ou fama, difamar. O fato de alguém errar não lhe dá o direito de difamar, isso é
um completa falta de amor! Chega a ser chamado perverso:
Prov 6:12-14 O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro
dizendo coisas maldosas; pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos;
tem no coração o propósito de enganar; planeja sempre o mal e semeia
discórdia.

Tal comportamento está sujeito a desgraça! No tempo de Deus, a destruição
vem.
●

Pv 6:15 Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele;

de um golpe será destruído, irremediavelmente.

O pior do Pecadores
Sou o pior de todos os pecadores diz Paulo e se cabe à Paulo cabe a nós!
●

Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio

ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1:15
Se sou o pior do pecadores, fica mais simples olhar para a falha do próximo.

Diante da falha do seu irmão
Uma forma de sermos misericordiosos, é vermos que somos piores que nosso
irmão, é voltar-se para seu interior em busca de um pecado de “proporções” maiores
ao que viu.
●

Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá

claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7:5
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Busque em você uma “trave” ou “viga”, algo maior que o cisco no olho do seu
irmão! Busque algo pior que falha do seu amado irmão!

Como devo tratar meu pecado?
O erro a ser observado antes dos outros é o seu!
●

Tg 4:8-11 NVI...Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de

vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso
por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os
exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão
ou julga o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a
está cumprindo, mas está se colocando como juiz.
Não trate seu pecado de forma muito leve e condescendente. Queremos que
Deus ou o ofendido olhe para nossas intenções quando erramos, mas quando o erro é
do próximo, pedimos Justiça, não somente a Justiça, mas o rigor da Justiça! Enfrente
seriamente o seu pecado e terá mais misericórdia ao olhar o próximo.
Leia o texto abaixo e peça que reflitam e lembrem-se dele durante a semana.
AS TRÊS PENEIRAS
Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre
alguém.
Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou:
- O que você vai me contar já passou pelas três peneiras?
- Três peneiras? - indagou o rapaz.

5

- Sim! A primeira peneira é a VERDADE. O que você quer me contar dos outros
é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos
que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira: a BONDADE. O que você
vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do
próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela
terceira peneira: a NECESSIDADE. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a
comunidade? Pode melhorar o planeta?
Arremata Sócrates:
- Se passou pelas três peneiras, conte! Tanto eu, como você e seu irmão iremos
nos beneficiar.
Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para
envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta.
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