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No INOCENTE CULPADO MANIFESTAÇÃO VERBAL PECAMINOSA
1 Soberba (expressão de superioridade, altivez)
2 Arrogância (atrevimento, petulância, convencimento)
3 Auto exaltação (autopromoção pelo que faz ou sabe)

4 Exibicionismo (colocações que visam despertar admiração ou 
reconhecimento; dizer coisas para "aparecer")

5 Presunção (afirmação pretenciosa, excesso de confiança)
6 Disputa (debate para demonstrar que é melhor ou sabe mais)
7 Falsa modéstia (comunicar humildade visando impressionar)

8 Fingimento (máscara; expressões fabricadas para distorcer 
impressões)

9 Bajulação (elogio com segundas intenções)
10 Melindre (expressar que se ofende com qualquer coisa)
11 Dissimulação (encobrimento ardiloso das próprias intenções)
12 Indiferença (desdém intencional e maldoso; desconsideração)
13 Depreciação (rebaixamento de alguém)
14 Desprezo (anulação do valor de alguém)
15 Antipatia (provocação intencional da aversão do outro)

16 Cinismo (descaramento; falta de escrúpulo; descaso com 
sentimentos e valores alheios)

17 Sarcasmo (expressões irônicas e depreciativas)

18 Zombaria (exploração jocosa e vexatória de alguma característica 
de alguém)

19 Ridicularização (exposição de alguém à vergonha extrema)
20 Humilhação (aniquilação moral do outro)
21 Difamação (comprometer a reputação; falar mal)
22 Calúnia (acusações inverídicas)
23 Falso Testemunho (sustentar mentiras para prejuízo alheio)
24 Covardia (calúnia ou difamação pelas costas)
25 Fofoca (mexerico, divulgar informações ou bisbilhotar a vida alheia)
26 Grosseria (fala dura e desrespeitosa; brutalidade)
27 Ofensa (palavras que machucam, insulto)
28 Desrespeito (tratamento sem a devida honra, descomedimento)
29 Hostilidade (oposição agressiva)
30 Xingamento (facadas verbais)
31 Autoritarismo (imposição de poder ou autoridade indevidos)
32 Intimidação (indução de temor)
33 Crueldade (expressões que gratificam ao prejudicar ou magoar)
34 Discussão (debate belicoso, briga verbal, bate-boca)

Leia atentamente o texto bíblico. Depois, considere a sua comunicação na última semana e 
avalie-se como "inocente" ou "culpado" para cada manifestação verbal pecaminosa.
Refaça periodicamente esta autoavaliação.
Lembre-se: "... a boca fala do que está cheio o coração." Mt 12:34.



PECADOS DA LÍNGUA - Uma aplicação para Tiago 3:1-12

Igreja Batista Fonte- Vlademir Hernandes (vlademir@igrejafonte.org.br)

35 Provocação (palavras para incomodar ou irar o outro; desaforo)
36 Ameaça (promessa de malefício)
37 Conchavo (conspiração; combinação para prejudicar outros)
38 Chantagem (extorsão de vantagens em troca de não prejudicar)
39 Suborno (oferta de benefício para perverter normas e leis)
40 Intromissão (emissão de palpite ou opinião não solicitados)
41 Gritaria (Raiva em alto volume)
42 Explosão (expressões incontroladas de ira)
43 Omissão (silêncio indevido diante de injustiças)
44 Semeadura de contendas (incitar desavença entre pessoas)
45 Impetuosidade (falar sem refletir)
46 Insensibilidade (desprezo à dor ou necessidade alheia)
47 Inconsequência (colocações danosas, propagação de rumores)
48 Negligência (falta de cuidato ou tato ao se expressar)
49 Inconveniência (colocações inadequadas)
50 Tagarelice (incomodar por falar demais e desnecessariamente)
51 Futilidade (conversas banais,  vãs e levianas)
52 Intolerância (desrespeito a quem tem opiniões contrárias)
53 Teimosia (inflexibilidade; obstinação pela própria opinião)

54 Deslealdade (traição da confiança; divulgação de informações 
sigilosas)

55 Descompromisso (voltar atrás na palavra empenhada)
56 Escassez Punitiva (falar pouco ou ser monossilábico para ferir)
57 Palavrão (palavras de baixo calão)
58 Obscenidade (conversas de baixo nível com conotação sexual)
59 Malícia (sagacidade maligna, segundas intenções)
60 Gracejos impróprios (interações inadequadas com o sexo oposto)
61 Reclamação (inconformismo improcedente)
62 Murmuração (resmungo de protesto sem razão)
63 Amargura (extravasamento de mágoas e ressentimentos)
64 Desânimo (abatimento intencional)
65 Autocomiseração (provocação exagerada de compaixão para si)
66 Desconfiança (expressões que esperam sempre o pior dos outros)
67 Negativismo (ênfase no lado ruim ou na possibilidade da falha)
68 Criticismo (focalização destrutiva em defeitos e falhas)
69 Boicote (oposição gratuita e maldosa)
70 Sabotagem (comunicação destrutiva de planos alheios)

71 Insinuação (recados atrevidos; dar a entender sem falar 
explicitamente)

72 Julgamento (veredito e rotulação maldosos com base em falhas ou 
limitações alheias)

73 Mentira (versão enganosa de fatos)

74 Meias verdades (omissões de parte da história para distorcer 
compreensões)
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75 Manipulação da verdade (frases isoladamente verdadeiras que 
juntas induzem a uma compreensão mentirosa)

76 Manipulação de pessoas (indução de opiniões ou comportamentos 
para benefício próprio)

77 Manipulação da Bíblia (usar a Escritura indevidamente para 
defender opinião ou influenciar outros)

78 Ensino leviano (banalização do ensino bíblico; falar daquilo que não 
se empenhou para conhecer ou é ignorante)

79 Legalismo (imposição de conduta sem respaldo bíblico; fabricação 
de "espiritualidade" meritória)

80 Heresia (afirmação contrária ao ensino bíblico)
81 Blasfêmia (Ultrajar a Deus)


