
 
Tiago 3:1-12 

Compreensão 
O texto de hoje é bem abrangente em relação ao uso da 
língua. Com ela, podemos construir ou destruir, gerar vida 
ou morte. Queremos enfatizar um caso de mau uso da 
língua: a fofoca. Fofocar é divulgar segredos dos outros, 
contar algo com a intenção de causar intriga, falar mal de 
alguém, fazer afirmações não baseadas em fatos concretos 
ou ainda anunciar algo de forma distorcida.  
 

Aplicação 
Você já brincou de telefone sem fio? Essa brincadeira pode 
representar um dos efeitos da fofoca, pois normalmente o 
que é dito pela primeira pessoa chega ao final de forma 
distorcida. Quando isso ocorre na vida real, pode gerar 
consequências muito ruins, como fim de amizades, mágoas 
e quebra de confiança. Provérbios 6:16-19 fala que a fofoca 
está entre as coisas que o Senhor detesta. Se alguém confia 
em você e compartilha algo, aprenda a não sair contando 
por aí. Tome muito cuidado com toda e qualquer 
informação que você compartilha e reflita se você não tem 
falado mal de outras pessoas.  
- Você já sofreu com alguma fofoca? Já fofocou de alguém, 
causando um problema? O que aprendeu com isso? 
 

Descubra qual fio não leva à fofoca: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Tiago 3:13-14 

Compreensão 
O texto de hoje nos fala que aqueles que são sábios devem 
mostrar sua sabedoria com um bom procedimento, 
praticando obras com humildade. Tiago nos alerta dizendo 
que, se guardamos em nosso coração a inveja, isso não 
deve nos deixar felizes ou orgulhosos, pois ela não vem de 
Deus. 

 

Aplicação 
 
 

A Bíblia recrimina a inveja e trata sobre esse assunto em 
muitos textos. A inveja nada mais é do que um desejo 
intenso de possuir ou desfrutar de algo que é do outro.  Ela 
pode estar relacionada à aparência física, à casa, ao carro, 
ao videogame, ao celular ou a qualquer outra coisa 
pertencente a outra pessoa. Sabemos que Deus não se 
agrada disso, pois foi Ele quem nos fez da forma como 
somos e é Ele quem dá tudo o que temos. Quando 
permitimos que a inveja tome o nosso coração, não 
estamos expressando gratidão a Deus nem contentamento 
com aquilo que Ele nos deu. Gálatas 5:19-21 apresenta a 
inveja como uma das _________  ____  _________. O 
apóstolo Paulo nos alerta a não a praticarmos, mas a 
buscarmos aquilo que é do Espírito. 
Desenhe/escreva em um dos balões algo que já lhe causou 
ou tem causado inveja. No outro, desenhe/escreva algo que 
você tem e é grato por possuir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oração 
Deus, quero cada vez mais ser satisfeito em Ti, me 
contentando com tudo o que Tu tens me dado, pois assim 
conseguirei celebrar tudo o que meus amigos conquistam.  

 

 

Tiago 3:15-16 

Compreensão 
 
 

Ontem vimos que a inveja é algo que desagrada a Deus. 
Hoje, seguindo o texto, vemos que a ambição egoísta 
também é algo que não podemos abrigar no nosso coração, 
pois ela leva à confusão e a toda espécie de males. 
 

Aplicação 
A ambição egoísta está relacionada ao desejo desenfreado 
de possuir algo, à busca desesperada por um determinado 
objetivo em nosso próprio favor. Hoje em dia, no mundo 
em que vivemos, isso tem sido cada vez mais natural. 
Temos visto as pessoas procurando conquistar aquilo que 
desejam, colocando todas as suas forças para alcançarem o 
que querem. Por vezes sofrem, machucam a si mesmas e 
outros que estão por perto. Há muitos buscando satisfazer 
suas próprias necessidades, pensando apenas em si 
próprios. Em Filipenses, Paulo nos alerta sobre não 
fazermos nada por ambição egoísta e nos 
mostra qual deve ser a nossa atitude. 
 

Leia o texto de Filipenses 2:3-11 e marque V 
ou F para as afirmações abaixo: 
(      ) Paulo apresenta-se como um exemplo de 
humildade. 
(      ) Jesus humilhou-se a si mesmo. 
(      ) O texto fala sobre a alegria que temos em Cristo. 
(      ) Paulo nos incentiva a nos preocuparmos com os 
interesses dos outros. 
(      ) O texto diz para considerarmos os outros superiores 
a nós mesmo.  
(      ) Os versículos falam sobre a paz que só Deus dá.  

Oração 
Pai, me ajuda a não buscar os meus interesses, mas a me 
preocupar com as necessidades dos outros em primeiro 
lugar. É desafiador considerar os outros superiores a mim, 
mas sei que podes me ensinar a fazer isso. Te amo e quero 
ser como Jesus!  

Oração 
Deus, entendo 
que a fofoca não 
é algo que 
agrada a Ti. 
Ajuda-me a não 
ser alguém que 
gera confusão 
para os outros e 
fala mal das 
pessoas. 

FOFOCA 

FOFOCA 

FOFOCA 

PALAVRAS 
DE BÊNÇÃO 



 

 

Tiago 3:17 

Compreensão 
Após falar sobre a sabedoria terrena, Tiago nos apresenta 
as características da sabedoria que vem do alto. Ela é pura, 
ou seja, livre do mal. É promotora da paz e envolve um 
coração amável, ensinável, preocupado com a dor e o 
sofrimento do próximo e fiel a suas convicções, não 
fazendo injustiça.  

 

 

 

Aplicação/Oração  

Antes de nos acharmos sábios aos nossos próprios olhos, 
devemos refletir se temos apresentado as características 
que Tiago lista no versículo de hoje. Reflita sobre a forma 
como tem vivido: você tem agido mais de acordo com a 
sabedoria terrena ou com a celestial?  
 
Preencha abaixo a lista de características da sabedoria que 
vem do alto. Para descobrir as palavras, identifique as 
letras de acordo com a sua posição numérica no alfabeto 
(ex.: 1 = A; 2 = B; 26 = Z). 
 
→ 3, 15, 13, 16, 18, 5, 5, 14, 19, 9, 22, 1 - _______________ 

________________________________________________ 

→ 16, 21, 18, 1 - __________________________________ 

→ 13, 9, 19, 5, 18, 9, 3, 15, 18, 4, 9, 15, 19, 1 _____________ 

________________________________________________ 

→ 19, 9, 14, 3, 5, 18, 1 - _____________________________ 

→ 1, 13, 1, 22, 5, 12 - _______________________________ 

→ 9, 13, 16, 1, 18, 3, 9, 1, 12 - ________________________ 

→ 16, 1, 3, 9, 6, 9, 3, 1 - _____________________________ 

Pinte a característica que, para você, é mais difícil de 
praticar e peça ajuda a Deus para desenvolvê-la. Ore para 
que Ele o auxilie a ser verdadeiramente sábio!

  

 
 

Tiago 3:18  

Compreensão 
A sabedoria de Deus produz em nós atitudes justas e 
corretas e nos traz uma recompensa: paz. 
Diferentemente da sabedoria humana, que gera 
confusão e toda espécie de males (v. 16), ela nos faz agir 
e falar como pacificadores. 
 

Aplicação 
A vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Nós 
colhemos o que semeamos. O sábio semeia justiça, e 
não pecado. Semeia paz, e não guerra. O que nós 
semeamos determina o que nós colhemos. Como filhos 
de Deus, devemos agir de acordo com a sabedoria 
divina, semeando a paz! 
 
Para completar os versículos abaixo, utilize as palavras 
que foram sublinhadas no MAPA de hoje: 
 

“O perverso recebe um salário ilusório, mas o que 

____________ ______________ terá ______________ 

verdadeira.” Provérbios 11:18 

 

“Bem-aventurados os _________________, pois serão 

chamados ___________  _________ __________.” 

Mateus 5:9 

 

Oração  
Deus, Tua Palavra ensina que colhemos o que 
plantamos. Também promete que, praticando ações 
justas e corretas e buscando a paz, terei alegria e 
recompensa verdadeira. Me ajuda a semear hoje 
atitudes que agradem a Ti e  ser um promotor da paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25/05 a 31/05 
 

 

Versículo da Semana  

“Cada um cuide não somente dos seus 
interesses, mas dos interesses dos 

outros.” 
Filipenses 2:4 

 

 
 

 
 
 

Guarde no coração e anote tudo o que Deus está 
lhe dizendo neste tempo em casa. Será muito 

especial dividirmos isso uns com os outros! 
 

Caso queira compartilhar algo com a equipe neste 
tempo, use o email: 

juniores@igrejabatista.org.br 
Ficaremos MUITO felizes de ouvir você! 

 

 
 

APA  

DOS   UNIORES 

FIQUE LIGADO! 

Estudando 
TIAGO 


