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A língua pode ser benção ou
maldição.
“Guarda a tua língua do mal, e os teus
lábios de falarem dolosamente”.
Salmos 34.13
Sempre que percebemos que alguém esta enraivecido surge também
o desabafo.
Uma
abertura
explosivelmente.

de

coração

momentânea

que

acontece

Esta explosão traz a tona àquilo que estava escondido no coração por
anos.
O nosso coração é muitas vezes como um vulcão adormecido que de
repente entra em erupção e isso acontece quando somos provocados,
magoados e entristecidos.
“A sua fala era macia como manteiga, mas no seu coração
havia guerra; as suas palavras eram mais brandas do que o
azeite, todavia eram espadas desembainhadas”.
Salmos 55: 21
Imagina que dentro de você exista uma porção de palavras mortas
que só ganharão vida se você falar e de repente por ser provocado
você da vida a tudo aquilo.
Vou tentar reproduzir um deste momento será mais ou menos assim,
(olha só o que você fez estragou o meu dia, você não presta mesmo
seu ordinário, maluco, bêbado vagabundo eu gostaria que você
morresse seu capeta do inferno vê se não me perturbe me deixe em
paz).
Imagina todas estas falas gritadas e retrucadas pela outra pessoa
que também aos gritos da vida a algumas palavras malditas.
“Uma flecha mortífera é a língua deles; fala engano; com a
sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no
coração arma-lhe ciladas”.
Jeremias 9: 8
Jeremias diz que a boca de quem não é curada tem um grande poder
de morte, ou seja, uma enorme avalanche pode surgir de repente,
assim como o tsunami surge depois de um terremoto é o que
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acontece, da boca de algumas pessoas quando sai palavras de morte
que provoca grandes destruições.
“Porque não há fidelidade na boca deles; as suas entranhas
são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro
aberto; lisonjeiam com a sua língua”.
Salmos 5: 9
Pessoas amadas e queridas de Deus, que tem procurado viver uma
vida diferenciada são pegas por este espírito oculto, adormecido
pronto para renascer a qualquer momento se ele não for
exterminado.
Se você prestar atenção bem perto de você, isso é se não for você,
existe uma pessoa quieta, tranqüila, dossel e tímida e que se esforça
para viver uma vida diante de Deus.
De repente por causa de uma provação ou provocação, esta mesma
pessoa muda da água para o vinho, ela se torna em uma outra
pessoa e vê-se fora do controle, enraivecida e cheia de fúria e isso
pode se da por alguns minutos ou até mesmo segundos, mas o
tempo suficiente para arruinar toda uma vida de busca de Deus de
paz e tranquilidade.
Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom; ou fazei a árvore
má, e o seu fruto mau; porque pelo fruto se conhece a árvore.
Mateus 12.33
E as conseqüências são casamentos destruídos, amizade arruinada,
perca de trabalho, ministério paralisado e á vida espiritual inquieta,
tomada por um outro espírito o de morte.

Por que isso acontece?
Dentro de nós esconde o passado, ele pode ser distante ou recente.
Estes são as marcas causadas pelos traumas de todo uma vida,
exemplos às palavras de maldição que um dia foi lançado, brigas e os
gritos dos pais, rejeição de alguém, traição, calunias, agressão física,
mental e psicológica.
Raça de víboras! Como podeis vós falar
coisas boas, sendo maus? Pois do
que há em abundância no coração,
disso fala a boca.
Mt 12.34
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Uma boa pessoa pode se tornar em uma pessoa do
mau?
Infelizmente sim se o seu coração não for tratado, pois as marcas do
passado podem mudar o bom caráter de Jesus Cristo
“Da mesma boca procede bênção e maldição.
Não convém, meus irmãos, que se faça assim. .
Porventura a fonte deita da mesma abertura
água doce e água amargosa?
Meus irmãos, pode acaso uma figueira
produzir azeitonas,
ou uma videira figos? Nem tampouco pode
uma fonte de água salgada dar água doce.
Quem dentre vós é sábio e entendido?
Mostre pelo seu bom procedimento as
suas obras em mansidão de sabedoria”.
Tiago 3.10-13

Como descobrir que o coração esta doente?
Se por vezes você não controla as emoções ou tem um desvio de
caráter e uma dupla personalidade isso é uma forte indicação de um
coração muito doente,
“Tribulação e angústia sobre a alma
de todo homem que pratica o mal”.
Romanos 2.9

Curando o coração.
“Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário,
o Diabo, anda em derredor, rugindo como leão,
e procurando a quem possa tragar”.
1Pe 5.8
1. Quebre todas as palavras que pode gerar o espírito de morte
em seu coração, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus Ele vai
te ajuda discerne.
Minha alma ainda os conserva na memória,

COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
e se abate dentro de mim.
Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança.
(“Quero trazer a memória o que me dá esperança”)
Lm 3.20-21
2. Libere e perdoe pessoas que te ferirão.
“Perdoa as nossas ofensas assim como
perdoamos as pessoas
que nos ofenderam"
Mateus 6: 12.
"Se teu irmão pecar contra ti, vai argüi-lo entre
ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas
pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três
testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os
atender, dize-o à igreja; e, se recusar ouvir também a igreja,
considera-o como gentio e publicano."
Mateus 18: 15
3. Peça para Deus para gerar em seu coração um espírito de
adorador.
“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o pai em espírito
e em verdade; porque são estes que
o pai procura para seus adoradores".
João 4: 23

O Senhor é Deus abençoador, que tem prazer em nos
abençoar!
4. Não fale ou reponde antes de ouvir.
"Sabeis isto, meus amados irmãos;
mas todo o homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar"
Tg 1.19
“Quando abrimos espaço para nosso cérebro, ele recebe
alguns visitantes ilustres em nossas decisões. Um deles é a
manifestação de nosso instinto, que está sempre a nosso
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favor, quando permitirmos que esteja. Use esse instinto, mas
pense um pouquinho mais, só um pouquinho, e vai acertar de
montão”.
5. Diga não para a maledicência.
“Maledicência é dizer mal de uma pessoa ausente, referindo
alguma falta que houvesse sido realmente praticada ou dita
por alguém que não se encontre presente quando se faz a
referência”. É o mesmo que "falar pelas costas”.

Quem propaga a maledicência atrai o mal sobre si
mesmo.
6. Agradecer a Deus por tudo.
"O coração do homem planeja o seu caminho,
mas o SENHOR lhe dirige os passos."
Provérbios 16: 9
7. Ministre, cante, louve, adore, profetize e proclame o nome do
Senhor Jesus.

 Deus nos deu bocas para proferirmos palavras de
bênçãos e não de maldição, temos a tendência de
deixar o Diabo usar nossa língua, dizendo palavras
ásperas e maldosas, calúnias, fofocas, mentiras,
exagerando as coisas, proclamando doutrinas falsas.
 Sejamos maduros irmãos, usando nossa língua para
nosso Senhor Jesus Cristo, deixado o Espírito Santo
nos conduzir.
Pr. Rui Mendes Faria

