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solItude é saBer falar

Consegue perceber na sua vida, 
momentos em que falou, mas 
deveria ter ficado em silêncio?

Alguma vez magoou alguém 
com palavras que disse?

O que fez para resolver a situa-
ção?

De que forma a prática da soli-
tude o(a) ajudará a controlar o 
que fala?

Passagem base: Tiago 3.1-12
Versículo chave: Mt12.34 “A boca fala do que está cheio o co-
ração.”

Solitude é saber estar em silêncio na presença de Deus. É sa-
ber permanecer em silêncio para poder ouvir a voz do Senhor. 
Será que através da disciplina espiritual da solitude nos pode-
mos aprender a falar? Cada cristão precisa de ter sabedoria no 
falar. Na carta de Tiago, no capítulo 3, encontramos uma exor-
tação sobre a forma como a língua dirige, controla e tem po-
der sobre a nossa vida. A forma como usamos a nossa língua 
está muito relacionada com a maturidade da nossa fé. Tiago 
começa por apresentar, que aqueles que queriam ser mestres 
na igreja, seriam julgados de forma mais rigorosa pelo Senhor. 
Aquilo que falavam tinha impacto na vida das comunidades cristã. Certamente que todos já tivemos vá-
rias oportunidades para estarmos calados, para guardarmos a nossa língua, mas tropeçamos e falámos 
quando deveríamos ter guardado silêncio. Falar sem pensar, pode trazer consequências sérias a nossa 
vida e a vida de quem está próximo de nós. A forma como usamos a língua, pode dirigir toda a nossa vida, 
como Tiago escreve, comparando-a a um freio e a um leme. Ambos são de pequenas dimensões, como 
a língua, mas controlam e dão direção ao cavalo e ao navio, respetivamente. Tiago ainda acrescenta que 
a língua é comparada a um fogo, pois tem um poder destruidor quando é mal-usada. As palavras que 
dizemos quando estamos irados, ou quando a nossa “carne” prevalece sobre o Espírito, podem destruir 
um relacionamento. Maledicência, mentira, palavras agressivas, são muitas vezes proferidas pela nossa 
língua, como se de um animal selvagem e venenoso se tratasse. No versículo 8 diz que: “Mas a língua, 
ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável; está cheia de veneno mortal.” É em solitude na 
presença de Deus que podemos aprender a dominar a língua, para que esta seja usada apenas para ben-
dizer ao Senhor. Mas a vida do cristão muitas vezes é tão incoerente, como uma fonte que jorra água doce 
e amarga ou como uma figueira que dá azeitonas e uma videira que dá figos. Tiago vai dizer que não deve-
ria ser assim connosco. Quando olhamos para Jesus e percebemos que na prática da solitude Ele aprendia 
a estar em silêncio na presença de Deus e na presença dos homens. Na solitude Jesus ouvia do Pai, as 
palavras que ele deveria usar quando estivesse na presença dos homens. Precisamos de muita sabedoria 
no falar. Precisamos de entrar em solitude para que Deus trabalhe no nosso coração e na nossa língua.  
Aprender a estar em solitude diante de Deus dará controlo, direção e sabedoria a nossa língua quando 
tivermos de falar diante dos homens. Solitude é também aprender a dominar a língua. “A solitude é uma 
boa oportunidade para estarmos calados” A Solitude é uma boa oportunidade para aprendermos a falar.

Pr. João Ribeiro



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos que têm chegado à nossa Igreja. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pelos próximos baptismos e aniversário da Igreja. 

Pelo EVM, pelo Seminário: preparação do próximo ano lectivo. 

Pela CBP,  Igrejas sem pastor. 

Pelos Acampamentos e seus participantes. 

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Recitais Espaço Vida e Música
Esta semana o Espaço Vida e Música apresenta 
seus recitais de fim de ano.
Pode acompanhar a transmissão em direto 
pelo canal de YouTube da Igreja.

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

