Cala a boca Magda! (Ef4:29)

1- Oração e leitura do texto
2- Você conhece o significado do termo “perdeu chance de ficar calado?”.
Você já viu alguém perdendo a chance de ficar calado? (deixem o povo
falar).
3- Em João 1:1-3 o Apóstolo João diz que Jesus é a PALAVRA. O VERBO
de Deus.
4- Esta comparação se dá pois em Gn1 vemos Deus criando as coisas com
sua Palavra. No V3 diz “Disse Deus: “Haja Luz, e houve luz. É assim
em todo o relato da criação.
5- Jesus estava com Deus e era a PALAVRA usada por Deus para criar.
6- Deus criou o mundo pela sua PALAVRA. Em toda a Bíblia vemos a
importância que Deus dá à Palavra.
7- Ele nos deixou SUA PALAVRA (a Bíblia) para nos edificar. Deus criou o
mundo, nos salvou e nos edifica pela sua PALAVRA. A Palavra é o
instrumento de Deus para nos abençoar.
8- Por que então os filhos de Deus não dão importância à palavra.
9- Vamos ler PV18:21. A Palavra serve para criar, cuidar, salvar e edificar.
Porém também serve para destruir.
10-A Palavra pode destruir uma reputação. Pode destruir o ânimo dos
outros. Pode destruir um casamento. Pode causar mágoa. Tristeza. Por
tudo isso é preciso ter cuidado com as palavras que saem da nossa
boca.
11-No texto de Ef4:29 temos uma advertência do Apóstolo Paulo que diz
para não falarmos NENHUMA PALAVRA TORPE. Torpe significa
palavra vergonhosa. Imoral. Tola.
12-Palavrões se encaixam nesta categoria de palavra. Cristão não fala
palavrão.
13-Mas não falar palavra TORPE vai muito além disso.

14-Palavra torpe é toda palavra que não edifica os outros. Palavras que não
estão de acordo com a PALAVRA não devem ser ditas.
15-Palavras de desprezo. Palavras de orgulho. Palavras de maldição.
Palavras que podem derrubar. Palavras que ofendem.
16- Em Mt5:22 vemos Jesus dizendo que o que chama o irmão de LOUCO
corre o risco de ir para o inferno. Sabem porque? Porque quem
despreza o irmão ainda não aprendeu a amar. Como a Palavra diz
1Jo4:8 “Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor”.
17-Aqui não se está dizendo que só se deve falar o que o outro quer ouvir.
Contrariar o que a pessoa quer ouvir pode EDIFICAR.
18-Porém pessoas que NUNCA EDIFICAM NINGUÉM COM SUAS
PALAVRAS devem repensar sua postura diante de Deus.
19-Temos mais facilidade em arranjar confusão do que edificação com
nossas palavras.
20-Quando foi a última vez que você edificou alguém com suas
PALAVRAS. As pessoas te procuram para serem edificadas? Suas
palavras são bálsamo. São fontes de águas frescas ou só servem para
criticar? Magoar? Agredir? Causar discussão?
21-Tem gente que o vício de falar mal, maldizer é tão grande que nem olha
quem está ao lado e desembesta a falar besteira.
22-Estes dias fiquei sabendo de um cristão falando mal de cristãos para
pessoas não cristãs. Vemos isso sempre.
23-Quando você estiver diante de uma situação em que a tentação de falar
algo torpe for muito forte lembre-se do Caco Antibes: CALA BOCA
MAGDA!

