CÉLULA 13/2021

QUEBRA GELO
Você é uma pessoa que pensa para falar, e sabe se manter em silêncio no que responder, ou, o
que vem na sua mente fala sem pensar?
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: O PODER DAS PALAVRAS, E O PODER DO SILÊNCIO
Mateus 12: 34-37
Hoje vamos aprender o poder do silêncio e das palavras.
Jesus sabia quando falar e quando ouvir. Jesus sabia o poder das palavras e o poder do silêncio.
E este foi um dos segredos da liderança de Jesus.
Olha o que disse Salomão:

Provérbios 17:27-28 “O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de
entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio; e o que
cerra os seus lábios é tido por entendido.”.
Ele disse: Quem é sábio sabe controlar a suas palavras e tem um espírito sereno ou calmo, e até
o tolo passará por sábio, se ficar quieto.
O que aprenderemos hoje?
1) As palavras tem um alto custo.

Lucas 6:45 “O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau
tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca”.
- Guerras começam por causas de palavras.
- A paz vem quando grandes homens se unem, dialogam e negociam o cessar da guerra.
Há casamentos destruídos por causas de palavras que feriram um ao outro, porém há casamentos
felizes, onde os envolvidos são sábios nas palavras e só dizem ao companheiro o que é para
edificação.

Precisamos entender que quando alguém não sabe se manter em silêncio ou conversar de forma
equilibrada, pode perder o controle, e esta atitude só piora a situação.
As palavras revelam que espécie de coração você possui, “porque a sua boca fala o que está cheio
o coração”. Então precisamos observar quais tem sido as palavras que saem da nossa boca.
Tiago 3:1-6 leia com muita atenção.
2) Vamos prestar conta de tudo que sai da nossa boca.

v.37 ”Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado”.
As palavras são pontes para o nosso futuro
Provérbios 18:21 “A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu

fruto”.
Não podemos ter palavras negativas na boca, mas sim palavras positivas.
Falem para o seu irmão:
- Você é uma benção.
- Você é mais forte que pensa.
- Você pode todas as coisas em Deus.
- Você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor
Retire da sua boca palavras como: eu não consigo, não posso, não vai dar certo,…
Palavras têm poder de criar coisas.

Gn 1:3 “E disse Deus: Haja luz; e houve luz”.
Palavras tem poder de remover montanhas.

Marcos 11:23 “Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e
lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que
disser lhe será feito”.
O que precisa ser removido da sua vida? Profetiza.
3) Há tempo para falar e há tempo para ficar em silêncio

Eclesiastes 3:6b “tempo de estar calado, e tempo de falar;”
Quando as pessoas estavam famintas por conhecimento, Jesus falava e ensinava durante horas,
mas quando entrou no salão de Póncio Pilatos, onde a verdade era desprezada, Ele se manteve
em silêncio.

Marcos 15:3-5 “E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas; porém ele nada
respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas
testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava”.
Precisamos aprender com Jesus a se calar diante das injustiças, sabendo que Deus é justo e vai
fazer justiça por nós.

Conclusão: Peça a Deus sabedoria e entendimento nas palavras, pois elas são como dinheiro:
cada uma tem que ser contada e empregada sabiamente.
Precisamos no dia a dia, proteger a nossa língua, abrir nossos ouvidos para ouvir e manter se
calado, e só falar quando tivermos a certeza que será sabedoria.
___________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Atos 5:1-11 – Os olhos de Deus estão contemplando todas as atitudes que procede do nosso
coração
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dia 18/04 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo canal do
YouTube (MDP12-Sede Oficial)
Dia 19/04 – Discipulado dos 144
_______________________________________________________________________________

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita.
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”.
Salmo 122:6

