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Evidencias da Plenitude do Espírito Santo Domínio do Falar III
Domínio do falar, domínio do corpo.
Em uma reportagem de 2006, Katrin Neumann - Revista Mente e Cérebro, diz
que “falar é uma tarefa de precisão, ainda que a maioria das pessoas tenha apenas de
abrir a boca para que um fluxo ordenado de palavras flua. Em milésimos de segundos,
o cérebro orquestra o trabalho de diversas estruturas para que produzam sons e
sentidos apropriados. Os músculos da laringe, da língua e dos lábios funcionam em
uníssono e o ar é usado na quantidade e no momento certos”.
Certo é que por vezes tropeçamos nas palavras - entenda que não falo aqui de
gagueira, mas de falar o que não precisava ser dito ou da forma como foi dito. Deste
assunto tão delicado Tiago trata com muita propriedade!

Todos tropeçamos
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar,
tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Tiago 3:2
Quem escreveu esta carta, foi Tiago, Irmão de Jesus. No início ele se auto
intitula “servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo” Tiago 1:1, mesmo, este servo
de Deus, que não foi nada mais nada menos que líder entre os crentes judeus
em Jerusalém na sua época! Este mesmo como muita naturalidade e franqueza
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assume sua fraqueza quando escreve “Todos tropeçamos de muitas maneiras”,
não estamos sós.
Mesmo com as melhores das intenções, no simples ato de corrigirmos
alguém, podemos ser ofensores!
Todos nós frequentemente ofendemos mesmo que, às vezes, o façamos
inconscientemente. Nenhuma forma é tão fácil ofender como com as palavras.
O homem que pode frear sua língua será um cristão adulto, um homem perfeito,
capaz de controlar cada membro de seu corpo.

Grandes prejuízos
Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos
obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo
os navios; embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são
dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria
de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma
simples fagulha. Tiago 3:3-5
Surge-nos uma advertência contra o uso desenfreado da língua. Dentro
do meios de transporte da época, é citado cavalos e navios. Um cavalo adulto
pode pesar de 380 – 1.000 kg (Adulto) e o freio não pesa nem 1% do peso do
animal. Uma coisa pequena, mas por ela podemos obrigar o cavalo a obedecer.
O leme é outra coisa pequena, mas com ela grandes navios podem ser
controlados apesar de " fortes ventos". Da mesma forma a língua é um membro
pequeno que se um homem pode controlá-la, pode governar o corpo inteiro.
Se não for domada, a língua pode se tornar o meio de expressar:
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●

A vaidade de nossos corações;

●

A condenação aos outros, e

●

A auto exaltação, pois pode se vangloriar de "grandes

coisas".
Este "membro pequeno", como fogo pequeno, é capaz de destruir uma
floresta inteira. Lembrando que domínio da língua implica no domínio de “todo
o seu corpo.” Tiago 3:2, a mão e o pé podem tornar-se instrumentos para
realizar a vontade da carne!
Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34b
Consoante ao ensino de Jesus, Tiago quer trazer uma mensagem:
●

Cuidado!

Cuidado:
Nenhum membro do corpo expressa com tamanha rapidez e facilidade
nossa vontade.
Nenhum membro do corpo expõe nossa fraqueza e revela o verdadeiro
estado de nosso coração, como a língua.
A língua facilmente inflama-se diante de notícias:
●

Inclinadas para o mal, ou

●

De interpretação danosas.

A língua facilmente inflama o outro e gera infelicidade por meio de
palavras não ociosas, que de nada servem e são completamente inúteis.
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Indomável por natureza
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é
domada pela espécie humana; a língua, porém, ninguém consegue domar. É
um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago 3:7,8
A língua é indomável por natureza. Todo tipo de criatura foi domada pela
humanidade, mas nenhum homem, sem ação do poder do Espírito Santo, pode
domar a língua. É um mal indisciplinado e no ímpeto de chocar. Tiago não exita
em fazer comparações a uma serpente “cheio de veneno mortal”. O veneno
definha o corpo e pode envenenar a mente. Basta uma palavra imprudente ou
desagradável pode envenenar a mente de um irmão contra o outro.

Inconstância antinatural
Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os
homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e
maldição. Meus irmãos, não pode ser assim! Acaso pode sair água doce e água
amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas
ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode
produzir água doce. Tiago 3:9-12
Embora capaz de abençoar, a língua também pode amaldiçoar o homem
feito à imagem e semelhança de Deus.
Da mesma boca, a bênção e maldição podem prosseguir. Isto é contrário
à natureza, pois:
●

Nenhuma fonte pode brotar água doce e amarga,

●

Nenhuma figueira produz azeitonas; e

●

Nenhuma videira produz figos.
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Pela ordenança de Deus, a natureza de uma coisa gera produtos de
acordo com sua natureza. Se você é cristão, é nascido de Deus, é moralmente
participante da natureza divina, então, em palavras e atos deve buscar dar frutos
de acordo com os caminhos de Deus.
A língua quando usada pela graça e domada pelo Espírito é benção!
A língua usada sob a influência da carne ou do diabo é devastadora!

Reflexão
Apenas o poder do Espírito enchendo o coração com a graça de Cristo pode
restringir a língua. Quando o coração está desfrutando da graça e do amor de Cristo, a
língua falará em graça da abundância do coração...pois a boca fala do que está cheio
o coração. Mateus 12:34b
Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos
da carne.
Gálatas 5:16
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