Casas Abertas
Estudos Diversos
Evidencias da Plenitude do Espírito Santo Domínio do Falar II
Dinâmica:
Como na semana passada foi lido o texto das três peneiras, essa semana
pediremos para cada um contar alguma situação que usou a três peneiras durante a
semana. (Se tiver muitas pessoas na casa aberta, escolher somente alguns para que
não se alongue o tempo)
Aprendemos anteriormente que julgar é algo natural do homem e portanto, a
Bíblia nos põe alguns critérios para o fazer.
Exortar um irmão para conversão é um ato de amor cristão!
●

Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém

o converter lembrem-se disso: Quem converte um pecador do erro do seu
caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam
perdoados. Tg 5:19-20
Já difamar a falha de alguém é um erro!
●

Tiago: 4. 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala

contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. Quando
você julga a Lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz.
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Porque falamos coisas sem querer?
Na proporção do que há no seu interior é o que fluirá em seus lábios.
●

Mateus: 12. 34-37: Raça de víboras, como podem vocês, que são

maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O
homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu
mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens
haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas
palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado".
Que tipo de assunto mais surge em suas conversas?
● Efésios: 5. 4. Não haja obscenidade nem conversas tolas nem
gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças.
●

1 Timóteo: 6. 20-21 e 2 Timóteo: 2. 16. ...Evite as conversas

inúteis…

A verdade é algo natural do seu falar?
● Efésios: 4. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a
mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um
mesmo corpo.
O interior de um homem pode estar:
●

Vazio do Espírito Santo,

●

Conter o Espírito Santo ou

●

Pleno do Espírito Santo!

O Espírito Santo em abundância no seu coração é a solução, portanto ore muito
e medite muito na palavra de Deus.
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Abandone o erro
Se você entende que está reprovada em alguns aspectos da caminha cristã,
mude!
●

Cl: 3:8. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação,

maldade, maledicência e linguagem indecente no falar.
Use as palavras com responsabilidade cristã.
Por meio das palavras as pessoas são curadas!
●

1 Pedro: 4. 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a

palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma
que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem
sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém.
Pense bastante antes de falar! Conte até 30, de trás para frente se necessário!
●

Tg 1: 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam

todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, 20. pois a ira
do homem não produz a justiça de Deus.

Não estrague a oportunidade. Aproveite!
Como você tem falado? Suas palavras são agradáveis quando?
●

Sempre,

●

Eventualmente, ou

●

Raramente agradáveis?

Há critério para as palavras que saem de nossa boca!
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●

Cl 4:5-6 Sejam sábios no procedimento para com os de fora;

aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre
agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um.
Sejam sábios:
●

No procedimento com seus irmãos em Cristo!

●

Com os não salvos ou os de fora!

Tire proveito máximo das oportunidades que Deus lhe dá!
Peça a Deus:
●

Um falar agradável;

●

Totalmente diferente dos de fora; e

●

Carregado do evangelho!
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