
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

A língua tem grande poder. Com a língua podemos abençoar ou 

amaldiçoar, encorajar ou deixar abaixo e até salvar ou matar! Por 

isso, é muito importante aprender a controlar a língua. Quem não 

controla a língua tem muitos problemas. A língua é fogo e também 

veneno. Ela é altamente destrutiva. Uma palavra maledicente, uma 

crítica mordaz, um boato maldoso pode espalhar-se como um 

rastilho de pólvora e provocar grandes estragos. Um comentário 

doloso acerca de uma pessoa, de um líder, do pastor, do pai e da 

mãe, pode ser como um veneno mortal que provoca sofrimento e 

morte. 

Leia os textos e comente: 

Salmos 120:2 “Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da 

língua traiçoeira”!  

1. você já teve experiencia com lábio mentiroso e lingua 

traiçoaira? comente!  

Tiago 1:26 “Se alguém se considera religioso, mas não refreia a 

sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor 

algum”!  

2. A transformação que Deus faz na vida do homem passa pela 

sua língua. O que falamos endossa o que somos. Comente o 

texto 

Começando nosso Encontro 

(5min) 

 

Ore agradecendo a Deus pela 

família que recebe o PGM 

 

TEMPO DE LOUVAR 10 min 

 

“Deem ao Senhor, ó famílias das 

nações, deem ao Senhor glória e 

força”! 1 Crônicas 16:28 

 

Vamos cantar ao Senhor que nos 

oferece a Salvação!! 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

Vamos compartilhar nossos 

pedidos e necessidades  

 

“Antes mesmo que a palavra me 

chegue à língua, tu já a conheces 

inteiramente, Senhor”. Salmos 

139:4 

 

 

A multiplicação depende da 

intensionalidade no convite  

Você tem pedido a Deus que mostre as 

pessoas que você deve convidar para o 

PGM? Ore por elas agora. 

 

 
 

 

 

 

31° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

 

          O PODER DA LÍNGUA 



 

 

Tiago 3.2 “Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém 

não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também 

todo o corpo”. 

3. Tiago compara a perfeição da vida com a lingua. Comente! 

Provérbios 10:19 “Quando são muitas as palavras, o pecado está 

presente, mas quem controla a língua é sensato”.  

4. Quem fala muito peca muito diz o texto. Faça uma reflexão e 

responda em qual quadro você se enquadra, é uma pessoa 

sensata ou a outra opção? 

 

Não podemos viver essa contradição. Nossa língua precisa estar 

debaixo do controle do Espírito Santo. Nossa comunicação precisa 

ser santa, pura e motivada pelo amor. Nosso relacionamento no lar, 

no trabalho, na escola e na igreja pode ser melhor se usarmos nossa 

língua para glória de Deus e para a edificação uns dos outros. 

Peçamos ao Senhor que Ele ponha guarda sobre nossa língua, de 

modo que somente falemos coisas que Lhe sejam agradáveis. 

Se algum irmãos reconhece que tem dificuldades nessa área, 

oremos agora clamando ao Senhor que tenha misericordia de nós e 

consagremos todos nossa lingua e nosso coração ao Senhor. 

 

 

 

VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande comissão para 

comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas 

possíveis, intencionalmente, multiplicando discípulos de 

Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por 

meio da fé.  

 

 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

TEMPO DE IGREJA 

Agradecemos o apoio dos PGs na 

programação sobre a reforma . 

Vocês são preciosos para nós. 

Obrigado 

 

Evangelismo em frente a igreja 

no sinal da igreja para 

distribuição de canetas com 

convite para o aniversario com 

copo de água. ( será neste dia 

porque as canetas não chegarao 

antes). PRECISAMOS DE 

DOAÇÕES DE CAIXAS DE 

ÁGUA) seu PGM pode dor uma 

? precisamos do envolvimento de 

todos os pgms. Será uma grande 

bênção! 

 

Tire um momento e ore ara 

que seja um tempo onde 

muitas pessoas se rendam a 

Jesus 

 

 

Ja entregou o seu bolo ? não? 

Ainda da tempo. Pegue um 

convite do aniversario com a 

Irmã adriana e participe do 

que Deus está fazendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


