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O poder da língua: vida ou morte 

Provérbios 8:21 
 

Enquanto eu estava sentada na sala de espera lotada do consultório do médico, de repente percebi 
alguém chamando. 

"Senhora, senhora!" Quando olhei em volta, notei uma mulher mais velha em uma cadeira de rodas que 
estava sorrindo para mim enquanto acenava, mostrando-me sua pulseira. 

“Nossas pulseiras de pérolas - elas são iguais”, ela exclamou. Eu sorri de volta enquanto olhava para o 
meu pulso. Eu balancei a cabeça também, sem saber se deveria responder ou meu simples 
reconhecimento por meio de um sorriso e aceno de cabeça foi suficiente. 

No entanto, minha nova amiga com uma pulseira semelhante teve um pensamento diferente, pois ela 
considerou meu envolvimento visual como um convite para lançar uma história completa. Querendo ser 
educada, mas não totalmente envolvida na conversa, continuei a acenar e a sorrir em momentos 
apropriados. Internamente era uma postura diferente, eu clamava esperando que o check-up regular do 
meu marido fosse rápido. Eu precisava ser resgatada! 

Continuei ansiosa por escapar enquanto sua primeira história levava a outra, sem sequer uma pausa para 
respirar. E se as palavras abundantes não fossem suficientes, eu me encolhi porque suas palavras eram 
ALTAS. Há apenas duas fileiras de cadeiras de mim, todos dentro de um perímetro de dez metros podiam 
ouvir tudo o que ela dizia. 

Eu me repreendi pela minha irritação. Não estava eu apenas pedindo a Deus uma chance de mostrá-lo a 
alguém enquanto esperava? Então, decidida a realmente ouvir, eu me atentei de volta à sua história. E 
com a frase seguinte, fiquei muito grata por ter feito isso. 

“E embora eles tenham me dito que eu sou terminal...” 

Totalmente atenta agora, eu forcei uma interrupção. "Espere! Você disse que é terminal?” - Perguntei. 
Parando sua narrativa por um momento, ela respondeu: “Ora, sim, querida. Isso é o que eles me dizem.”. 

“Mas você está tão feliz,” eu disse, incrédula. 

Agora, toda a audiência cativa na sala de espera parecia estar ouvindo atentamente. Todos os telefones 
foram colocados de lado, assim como as revistas, e todos esperaram por suas próximas palavras. 

Sem tirar os olhos de mim, ela disse: “Isso vai acontecer com todos nós em algum momento. Ter uma 
data me dá a oportunidade de pedir a Deus todas as manhãs para me mostrar Sua bondade para que eu 
possa mostrá-la aos outros.”. 

Ela continuou, nunca perdendo seu sorriso agradável. “Eu sou católica e minha fé realmente se 
aprofundou desde tudo isso”, ela explicou enquanto gesticulava para sua cadeira de rodas. 
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"Eu não sou perfeita; às vezes tenho pensamentos negativos. Mas agora, eu não os deixo sair da minha 
boca. Isso é uma coisa que eu tenho controle, é o que eu falo.”. 

Um homem perto dela deixou cair sua muleta. Ela parou o que estava dizendo, quando ele entendeu e 
acenou com a cabeça: “Por favor, continue. Eu quero escutar.". 

“Se eu tenho pensamentos negativos dentro de mim e não os deixo sair da minha boca, eles têm que ir 
para algum lugar. Então eu peço ao Espírito Santo para abrir Sua mão e eu jogo fora. Eu os deixo ir. Então 
eles não são mais meus, mesmo que eu tivesse razão em pensá-los. Até agora, Ele pegou tudo que eu dei 
a Ele.”. 

Ela continuou: "Querida, é como essas pérolas." Ela balançou a pulseira novamente. “Cada uma delas foi 
formada por algo que a ostra considerou ruim, algo que não deveria estar ali, algo que não era 
confortável. Mas em vez de desistir, aquela ostra fez uma linda pérola.”. 

Ela balançou o pulso mais uma vez.  

“Espero que, naquele dia, quando eu chegar ao Céu, todos os desafios da minha vida aqui se tornem 
como lindas pérolas em um colar brilhante que posso apresentar a Ele.” 

Meus olhos nublados, silenciosamente balancei a cabeça. Quase todos, incluindo a recepcionista, agora 
a ouviam. 

“Não posso controlar minhas circunstâncias, mas posso controlar minha resposta a elas. E eu considero 
minha resposta como minha oferta de volta a Jesus. É o melhor que posso fazer. E temos essa escolha 
em tudo. Em. Cada. Pequena. Questão." 

Embora fosse eu quem queria um resgate há menos de dez minutos, minha nova amiga com pérolas no 
pulso e pérolas no coração estava corajosamente e docemente fazendo o trabalho de resgate a todos na 
sala de espera. Todos estavam fazendo um inventário interior de suas palavras, ações e respostas às 
situações da vida. Eu tinha entrado naquela sala de espera esperando ser uma bênção e, em vez disso, 
recebi a bênção de ter meu ponto de vista redirecionado. Deus é fiel em todos os seus caminhos. 

Aplicação prática 
 Durante a conferência internacional de 2017 em Richmond, VA, a Aglow foi refeita para terminar a obra 
que Deus nos deu na Terra. Foi dito que fomos novamente revestidos com Sua glória, que mudará nossa 
mentalidade para ver e pensar como Deus vê. Além disso, pense nas verdades que temos aprendido 
através do Transformadores e LifeChangers. 

1. Pensando nesta história, juntamente com o novo revestimento da Sua glória para mudar 
mentalidades, considere a mensagem que é retratada pela Aglow em sua comunidade para aqueles 
que participam das reuniões. Reserve um tempo para ter uma discussão honesta com exemplos em 
que você está se destacando por ter uma mentalidade correta, bem como exemplos de lugares 
onde uma nova mentalidade é necessária. Certifique-se de ouvir aqueles que participam das 
reuniões, não apenas os responsáveis pela reunião. 
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2. Gálatas 5 é um capítulo importante para nós. O versículo 16 diz: vivam pelo Espírito, e de modo 
nenhum satisfarão os desejos da carne. Se não estivermos presentes a cada momento do dia, pode 
ser fácil somente "checar" superficialmente e não se envolver verdadeiramente com aqueles que 
nos rodeiam. Esse afastamento pode dar uma impressão que não deixar em nossa comunidade. 
Queremos ser continuamente um apoio visual para aqueles que vivem do fruto do Espírito. Como 
você pode firmar uma aliança para expressar a natureza do Novo Homem em sua comunidade, para 
que as pessoas sejam atraídas a Deus, em vez de expressar a natureza indiferente do Velho Homem, 
que muitas vezes é egoísta, negativo e crítico?   

3. Provérbios 18:21 é claro em sua mensagem de que há poder para produzir vida, bem como poder 
para trazer a morte de acordo com as palavras que lançamos para a atmosfera. O homem interior 
espiritual - o seu novo homem onde você é uma nova criação - vive apenas na Presença de Deus e 
apenas ouve a voz de Deus. 

Por outro lado, o homem exterior almático obtém suas informações do mundo ao seu redor. Ele é 
facilmente influenciado por comentários, informações e percepções negativas. Não podemos 
conhecer a vida e a paz de Deus se nosso homem natural e almático controlar nosso pensamento 
e estilo de vida. Quando ele está no controle, tornamo-nos vulneráveis à preocupação, ao medo, 
ao estresse, à inquietação e ao tormento. A carne é vulnerável ao mundo externo, onde o inimigo 
e a oposição prevalecem. À medida que você começa a entender isso, você pode ver as vozes 
opostas que querem governar sua espiritualidade. 

Reserve um tempo para falar sobre frases comuns que você usa diariamente e determine se elas vêm do 
homem interior espiritual ou do homem exterior da carne. Aqui estão algumas frases para iniciar seu 
processo de pensamento: 

Choveu durante 3 dias, ficarei feliz se não chover amanhã.  Alma Espírito  

Cada vez que você diz isso, eu fico louco!  Alma Espírito 

Sim, eu sei que estou com pressa, mas tenho tempo para ouvir.  Alma Espírito  

Eu nunca vou fazer nenhum progresso nesse projeto.  Alma Espírito  

Não importa os desafios, Deus vai permitir que eu esteja na reunião.   Alma Espírito  

Minha mãe sofreu de depressão em sua vida, acho que vou também.   Alma  Espírito 

Quando declaro minha herança na palavra, minha fé aumenta.    Alma  Espírito 

Você viu aquela notícia? As coisas nunca mudam.  Alma Espírito  

Não importa as circunstâncias, acredito no que Deus falou.    __Alma__Espírito 

Agora experimente fazer este exercício como um grupo e veja como pode descobrir sobre o poder das 
frases comuns faladas diariamente. 
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Quando declaro minha herança na palavra, minha fé aumenta. 		 Alma	 Espírito

Você viu aquela notícia? As coisas nunca mudam.		Alma	Espírito 

Não importa as circunstâncias, acredito no que Deus falou. 			__Alma__Espírito

Agora experimente fazer este exercício como um grupo e veja como pode descobrir sobre o poder das frases comuns faladas diariamente.

Verdades transformadoras para bate-papos informais - O poder da língua: vida ou morte	2



image1.png



image2.png



