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SENTIR 
Você está conversando com seu cônjuge, com um colega de 
trabalho, com um de seus filhos ou com um amigo próximo. Vocês 
se dão muito bem. Até que uma palavra dita na hora errada escapa 
da boca de um dos dois. De repente, a conversa começa a tomar 
uma intensidade como uma panela de pressão prestes a explodir.  
 
Já viveu uma situação dessas? 
 
APRENDER 
 

Todos os relacionamentos são nutridos com o combustível da 
comunicação. A falta de diálogo deixou alguns relacionamentos 
na garagem durante décadas. Frequentemente, as mulheres 
dizem que os maridos não se comunicam, ou homens não 
conseguem entender as esposas. Muitos divórcios tiveram origem 
na falta de comunicação, e um grande número de jovens afirmam 
nunca ter tido uma conversa significativa com os pais. Precisamos 
de ajuda! 
 
Nossas palavras são frutos de como está o nosso coração. É 
por elas que sabemos se estamos desanimados, cheios de fé, 
amáveis, desconfiados, tristes, angustiados. Elas revelam o que 
está realmente dentro de nós. 
 
Para que uma árvore dê frutos saudáveis e duradouros, ela 
precisa ter suas raízes bem firmadas. E é assim conosco 
também. Deus quer transformar o nosso coração e, 
consequentemente, as nossas palavras através de uma vida 
enraizada nele.  

 
REFLETIR 
Até onde um relacionamento pode chegar sem comunicação? 
 
Do que alimentamos o nosso coração? Temos nos preocupado 
mais com o nosso exterior ou com o nosso interior? 
 
O que suas palavras e atitudes tem comunicado às pessoas? 
Dureza e acusação ou compaixão e consolo? 
 
Você faz falta pra alguém? As pessoas sentem saudade de 
conversar com você quando vc não está, ou sentem alívio porque 
você não está? 
 
Você tem dificuldades para se comunicar ou conseguiria ajudar a 
outros com a comunicação? 
 
Deus pode realizar um milagre por meio das palavras que você 
pronuncia. Você concorda ou discorda com essa afirmação? Por 
quê? 
  
APLICAR 
 

A maneira como utilizamos a língua, o nosso modo de falar, etc, 
tudo isso revela muito sobre o estado do nosso coração, se é hostil 
ou amável. Nossas palavras mostram educação e refinamento, ou 
a falta dessas qualidades, tudo depende do que falamos. Os 
assuntos que gostamos de discutir apontam nossos interesses 
principais na vida, pois revelam que falamos sobre as coisas que 
mais amamos. 
 
Busque ao Senhor, procure conhecê-lo mais e mais e deixar que 
Ele o transforme de dentro para fora.  
 
Invista tempo lendo a Palavra e orando no lugar secreto. 
Comunicando-se com Deus, você aprenderá a se comunicar com 
as pessoas. O Senhor certamente abençoará você e te levará a 
um outro patamar de comunicação. 
 


