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Palavras que Inspiram, 
não Aspiram
Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez você recebeu uma palavra de ânimo em um momento 
que mais precisava?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Efésios 4:25-32

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Existem palavras que sugam as pessoas. Palavras que podem 
tirar o ânimo, palavras que se apoderam de mentes e destroem 
relacionamentos, sentimentos e até a fé. Essas são as palavras que 
aspiram, isto é, sugam a alegria e as perspectivas. As Escrituras, por 
outro lado, indicam palavras que inspiram: “A palavra proferida no 
tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de
prata” (Pv 25:11). Elas recomendam também palavras que animam: “O 
coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa
o anima” (Pv 12:25).
 O cristão é uma criação de Deus absolutamente nova e 
diferente do ser humano natural. Por isso, ao crente não basta apenas
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abandonar as práticas imorais e irracionais do velho homem, é preciso 
cooperar de todas as formas (palavras e atitudes) para a transformação 
desse mundo decaído. O mundo já envia palavras negativas e 
pessimistas. Os cristãos, porém, produzem palavras edifi cantes e 
abençoadoras.
 Abençoar e não amaldiçoar, torcer uns pelos outros, não 
criticar ou expor as fraquezas dos outros, essas sim são palavras que 
abençoam. Aquele que usa suas palavras para expressar rancor e 
negatividade não apenas deve cessar com esse estilo de conversa, 
mas também deve passar a conhecer o poder da Palavra de Deus em 
sua boca e abençoar todos que estão em seu redor, de forma assertiva 
e construtiva.

Refl exão
1. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio (Mt 12:34).                                                     

Como está o seu coração hoje?
2. O rei Davi se preocupava com as palavras que saíam de seus lábios 

(Sl 141:3). Você tem tido essa mesma preocupação? 
3. Você já pediu a Deus para transformar sua maneira de falar?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que o Senhor conceda graça e ânimo àqueles que nele esperam.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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