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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para 
você e todos os seus familiares. Hoje vamos falar sobre a língua, órgão 
muscular relacionado ao sentido do paladar, à deglutição dos alimentos e à 
formação dos fonemas da fala. Nos prenderemos, mais especificamente, a 
última definição, ou seja, é o órgão responsável pelos fonemas da fala. 

    
Acredito que não foi sem razão que Tiago, irmão de Jesus, tenha 

dedicado boa parte do capítulo 3, do seu livro, para, sumariamente, destacar 
como esse pequeno órgão é capaz de produzir grandes estragos. Observemos o 
ensino que ele nos trouxe: 

    
“Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não 
tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz 
de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na 
boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos 
controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os 
navios; embora sejam tão grandes e impelidos por fortes 
ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a 
vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno 
órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam 
como um grande bosque é incendiado por uma simples 
fagulha. Assim também, a língua é um fogo; é um mundo de 
iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, 
contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de 
sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.” (Tiago 
3:2-6)   
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Então, você há de concordar comigo (e com Tiago), que a língua 

é um dos órgãos mais perigosos do ser humano, não é mesmo? Sobre o tema, 
encontrei um escrito, intitulado “A parte mais importante”, de autoria 
desconhecida, que gostaria de compartilhar. Sigamos a ele:   

 

A PARTE MAIS IMPORTANTE   
  
Um rei mandou reunir um grupo de sábios cientistas para 

decidirem qual era a parte mais importante do corpo humano. 
   
Um experiente endocrinologista afirmou que eram as glândulas, 

porque regulavam todas as funções do corpo; o cardiologista, discordando do 
primeiro, afirmou que era o coração, pois sem ele as glândulas não 
funcionariam.   

 
Um gastroenterologista interveio e garantiu que era o estômago 

e o intestino, pois a absorção das substâncias nutritivas resultantes da 
digestão permitem que o corpo não definhe e o coração não tenha forças para 
bater. Um dos especialistas, contudo, permanecia calado observando toda 
discussão de longe. Como não havia um consenso, quiseram saber a sua 
opinião. Ao ser perguntado ele respondeu:   

 
- De fato, meus caros colegas, todas essas partes são 

fundamentais para a vida; se faltar uma delas, o corpo morre. Entretanto, a 
parte mais importante não existe, é um canal imaginário que liga o ouvido à 
língua. Se esse canal estiver com problemas, o homem passa a precipitar-se 
no falar e, aí, todo o corpo é contaminado, prejudicando todo o curso da sua 
vida e, mais além, daqueles que o rodeiam.   

 
Devemos exercitar esse órgão imaginário, “ouvindo” o que vamos 

expressar, pois “o coração do justo medita a fim de responder, mas a boca 
dos iníquos borbulha com coisas más.” (Provérbios 15:28). 
 


