LIÇÃO 05 – O CUIDADO AO FALAR E A RELIGIÃO PURA
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Texto áureo:
TIAGO 1
19 "Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio
para falar, tardio para se irar."
- Este versículo será comentado abaixo, junto com a Leitura bíblica em classe.

Texto da leitura bíblica em classe:
TIAGO 1.19-27

19 "Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio
para falar, tardio para se irar."

20 Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.

21 Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a
palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.

22 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos
discursos.

23 "Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que
contempla ao espelho o seu rosto natural;"
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24 porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era.

25 Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não
sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.

26 Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes, engana o seu
coração, a religião desse é vã.

27 A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
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