
Precisamos Treinar o Controle de Nossos Pensamentos

Debate com uso • Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos controlar nossos
do quadro-negro pensamentos?

Deixe que os rapazes respondam. Registre suas respostas no quadro-negro. Inclua as
seguintes idéias:

1. Orar fervorosamente para que o Pai Celestial nos ajude a controlar nossos
pensamentos e nossa linguagem.

2. Pensar sobre o Salvador e moldar nossa vida pelo seu exemplo para que nossos
pensamentos e linguagem sejam puros e dignos.

3. Escolher um hino preferido e usá-lo para substituir um mau pensamento.

4. Escolher amigos que terão boa influência em nossos pensamentos e linguagem.

5. Visualizar nossa mente como uma tela de televisão. Quando um pensamento mau
entrar, mudar mentalmente de canal e pensar em algo elevado.

6. Escolher uma escritura favorita, que tenha um significado especial. Memorizá-la.
Quando a tentação de um pensamento mau entrar em nossa mente, citá-la várias
vezes, até que o pensamento mau vá embora.

Conclusão

Testemunho e desafio Examine o conselho sobre linguagem dado nas páginas 14 e 15 de Para o Vigor da
Juventude. Preste testemunho da importância de controlar os pensamentos. Expresse
confiança na capacidade dos jovens de controlarem a própria mente. Desafie-os a
escolherem a melhor maneira de controlarem os próprios pensamentos e a colocá-la
em prática durante a próxima semana.

Exercício da Bíblia

Use Tiago 3:2-13, para ajudá-lo a preencher os seguintes espaços:

1. Se um homem pode controlar as _________ que fala, também pode controlar todo o seu
corpo (vers. 2).

2. O corpo de um cavalo pode ser controlado por um pequeno _______ em sua boca (vers. 3).

3. Grandes navios no mar, embora sejam levados pelos fortes ventos, podem ser dirigidos
para qualquer direção por um pequeno _______(vers. 4).

4. Nossa _________ é comparada ao freio do cavalo e ao leme do navio, porque afeta todo
nosso corpo (vers. 5-6).

5. O homem tem sido capaz de domar animais de todos os tipos, mas a coisa que ele tem
mais trabalho para domar é a própria __________ (vers. 7-8).

6. Algumas pessoas usam a língua para __________ a Deus e para ____________ o homem,
feito à imagem de Deus (vers. 9).

7. A bênção e a maldição não deveriam sair da mesma ___________ (vers. 10).

8. A água ___________ e a água ___________ não provêm da mesma fonte (vers. 11).

9. Se somos sábios, podemos mostrá-lo pelo nosso bom __________ (vers. 13).
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