A língua
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é
perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos
cavalos, para que nos obedeçam; e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as
naus que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem
pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é
um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno
fogo incendeia. A língua também é um fogo; como mundo de iniquidade, a língua está posta
entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é
inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de
répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana; mas
nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear; está cheia de
peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos,
não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial
água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a
videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3:2-12

A língua
A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pv
18:21

Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua
própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Pv 18:6,7
A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Pv 15:4
A sua garganta é um sepulcro aberto; com as suas línguas tratam enganosamente;
peçonha de áspides está debaixo de seus lábios; cuja boca está cheia de maldição e
amargura. Rm 3:13,14
Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu
coração, a religião desse é vã. Tg 1:26

Deus criou o mundo e nos criou pela sua Palavra!!
Pela fé entendemos que o universo pela palavra de Deus foi criado; de maneira que
aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hb 11:3
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi
feito se fez. Jo 1:1-3
Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja
pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tg 1:18,19

O falar, o que falar e como falar?
Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos
membros uns dos outros. Ef 4:25
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo
que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer
amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, E os seus lábios não falem
engano. 1 Pe 3:9,10
Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua
língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Sl 34:12,13

Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jó 27:4
E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Sl 35:28
SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele
que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que
não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio
contra o seu próximo; Salmos 15:1-3

O falar, o que falar e como falar?
Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos
estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor; dá-me entendimento conforme a tua
palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face; livra-me segundo a tua palavra. Os meus
lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos.
A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Salmos
119:168-172
O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo! Pv 15:23
O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O
entendimento para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos
é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus
lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, e saúde para os ossos. Pv
16:21-24
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina Tito 2:1

Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo
nenhum mal que dizer de nós. Tito 2:8
Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito 2:15

"Considerem: uma árvore boa dá bom fruto; uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma
árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus,
dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:33,34

