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� Sede Sede Sede Sede ----    CentroCentroCentroCentro    
Rua Shitiro Maeji, 664 
Dirigente: Pr. Reuel Padilha de Siqueira 
 

� ArapongalArapongalArapongalArapongal    / Lajeado/ Lajeado/ Lajeado/ Lajeado    
Rua Amoreira, 88 
Dirigente: Ev. João Amorim Pacheco 
 

� Nosso TetoNosso TetoNosso TetoNosso Teto    / Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano    
Av. Dep. Ulisses Guimarães, 120 
Dirigente: Pb. Lucio Ferreira dos Santos 
 

� ShangriláShangriláShangriláShangrilá 
Rua Angola, 01 
Dirigente: Ev. Patrick Darlan Rodrigues 
 

� Vila NovaVila NovaVila NovaVila Nova    
Rua Rafael Gonçalves de Freitas, 89 
Dirigente: Pb. Gilberto do Nascimento Silva 
 

� Vila PalhaVila PalhaVila PalhaVila Palha/Agrochá/Agrochá/Agrochá/Agrochá 
Rua Vereador Benedicto Alves, 190 
Dirigente: Pr. Jerse Torquato Camargo 
 

� Vila RibeirópolisVila RibeirópolisVila RibeirópolisVila Ribeirópolis 
Rua Willes Vassão, 173 
Dirigente: Pb. Manoel Pereira Ferreira 
 

� Vila São FranciscoVila São FranciscoVila São FranciscoVila São Francisco 
Rua Amazonas, 258 
Dirigente: Pb. Laudo de Souza 
 

 

Nossa Igreja está presente em todas 

cidades do Litoral Sul e do Vale do Ribeira 

Consulte nosso site 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

O nome dos Filhos de Abraão 

são:  Zinrá, Jocsã, Medã, Midiã, 
Jisbaque, Sua (filhos de 
Quetura), Isaque (filho de Sara) e 
Ismael (filho de Hagar). 
 

 
 
 

VENHA PARA A EBD 
E CRESÇA NO CONHECIMENTO! 
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BOLETIM INFORMATIVO          
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  

TODO DOMINGO ÀS 08h50min 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E não sede conformados com este 

mundo, mas sede transformados pela 

renovação do vosso entendimento, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus.” Rm 12 v2. 
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Classe Abraão & SaraClasse Abraão & SaraClasse Abraão & SaraClasse Abraão & Sara    
Lição 8 

““““O Cuidado com a LínguaO Cuidado com a LínguaO Cuidado com a LínguaO Cuidado com a Língua””””    
 

Houve no movimento evangélico 
brasileiro um tempo em que muitos acreditavam 
na palavra “Rhema”— a bem da verdade ainda 
existe, mas o frenesi cessou. A ideia desse 
movimento era a de que a nossa palavra tem o 
poder tanto para abençoar quanto para 
amaldiçoar uma pessoa. Mas esta bênção ou 
maldição era embasada numa perspectiva 
mágica, como se o que se falasse acontecesse 
instantaneamente. E o texto usado para justificar 
este tipo de “experiência” era este de Tiago 3 v9 
e10. Naturalmente, este não é o ensino de que se 
referia o meio-irmão do Senhor. 

Em primeiro lugar, o tema central do texto 
é o desdobramento do capítulo 1 sobre a 
sabedoria do alto. Não podemos, ao longo da 
lição, perder esta perspectiva de vista, pois de 
acordo com ela o líder da igreja de Jerusalém 
desenvolve todo o seu argumento. O mestre por 
certo é uma função que deve ser exercida com a 
sabedoria do alto. E qual o veículo usado pelo 
mestre para transmitir a sabedoria de Deus? A 
língua. Por isso Tiago inicia o capítulo três 
admoestando a quem deseja inadvertidamente 
galgar a função de mestre somente por orgulho. 
Diante do Pai, o mestre será muito cobrado 
acerca do conteúdo que ensina, portanto, não há 
lugar para ambiciosos. 

Em segundo lugar, Tiago ilustra a natureza 
perigosa de um órgão tão pequeno quanto à 
língua. Semelhante ao leme responsável por guiar 
um gigante em alto mar, ao freio na boca dos 

cavalos para dominar o seu corpo e, bem como, a 
faísca que pode incendiar uma floresta, assim é a 
potência da nossa língua tanto para fazer o bem 
quanto para o mal. 

Quantas confusões foram feitas por causa 
do mal da língua? Através desta, pessoas matam 
as outras. Ofendem, denigrem, caluniam, 
humilham e não demonstram qualquer respeito à 
dignidade humana. Isto é pronunciar a maldição 
contra os outros como a Bíblia revela. Que poder 
de proporção destruidora a língua tem! E quase 
palpável. Quando alguém maltrata o outro 
verbalmente, maldiz a imagem e a semelhança de 
Deus. Isto é pecado contra o Pai e contra o 
próximo. 

Mas o uso da língua pode ser maravilhoso. 
Com ela se pode elogiar alguém, consolar 
pessoas, animar almas cansadas e sedentas por 
esperança. Podemos fazer raiar um “mundo novo 
de amor e paz” para quem está vivendo um 
“inferno em chamas”. 
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Lição 8 

““““Ouça e AprendaOuça e AprendaOuça e AprendaOuça e Aprenda””””    
Publicado em Ultimato 

 

Romanos 10 v17 nos diz que a fé vem pelo 
ouvir. É importante ouvirmos a Palavra de Deus. 
No entanto, só ouvir não é o suficiente. Quando 
não gera transformação em nós e em nosso meio, 
aquilo que ouvimos se torna inútil. Jesus espera 
que ouçamos sua palavra e a pratiquemos. No 
final, vamos ser julgados não pelo que ouvimos e 
fomos capazes de repetir, mas pelo que 
conseguimos fazer com base naquilo que 
ouvimos. 

ParaParaParaPara    entenderentenderentenderentender    oooo    quequequeque    aaaa    BíbliaBíbliaBíbliaBíblia    falafalafalafala    
 
a) Qual é o papel da pregação na 

proclamação do reino de Deus? (Rm 10 v14). 

 

b) Embora fossem religiosos que ouviam a 
palavra de Deus, os fariseus foram repreendidos 
por Jesus. Baseando-se nos textos a seguir, 
indique o motivo dessa repreensão. 

c) O insensato da ilustração usada por 
Jesus em Mateus 26 v24-27 chegou a construir 
sua casa, mesmo que sobre a areia, e só depois 
percebeu o prejuízo. De que forma ele caiu nesse 
engano? 

d) Leia Tiago 1 v22-25. Por que aquele que 
ouve a palavra e não a pratica é comparado a um 
homem que se olha no espelho e depois se 
esquece de sua aparência? 

e) Tiago diz (Tg 1 v25) que aquele que pratica o 
que ouviu será feliz em tudo o que fizer. Jesus, no 
entanto, praticou o que ouviu e acabou na cruz. 
Qual é o custo de se praticar o que ouvimos e de 
que felicidade Tiago está falando?  (Mt 7 v13-14) 

HoraHoraHoraHora    dededede    avançaravançaravançaravançar    
“Se não confiamos em Jesus, vamos achar suas 
palavras bonitas de se ouvir e boas para se falar 
— mas não reais para se viver. O julgamento para 
aqueles crentes que ouvem, mas não praticam, 
será a ausência da comunhão divina: ‘Nunca vos 
conheci’. 


