
  

 

A BOCA FALA. 

Quebra Gelo: Você já se falou o que não devia? (Não precisa contar 

só lembrar). Mas o que você estava sentindo nessa hora? (Raiva, 

medo, indignação, etc...) 

 Louvor:  Espírito enche a minha vida. 

 Passagem Bíblica: Lc.6:45-49 

 Versículo para memorizar:  

Lucas 6:45 

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. 

Desenvolvimento do Tema: você já prestou atenção de como o 

nosso dia a dia torna-se o tema de nossas conversar? Normalmente 

falamos do que ouvimos ou vimos. Por isso é muito importante 

avaliarmos bem o que estamos ouvindo ou vendo. Algumas pessoas 

desenvolvem medos por que viram ou ouviram histórias ou relatos 

que colocaram a semente do medo dentro dela. Assim como 

pornografia, violência, etc. A bíblia diz em Mateus 6:22 - A candeia do 

corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu 

corpo terá luz; também é muito importante escolhermos bem a quem 

ouvimos e o que ouvimos I Corintios 15:33 - Não vos enganeis: as más 

conversações corrompem os bons costumes. Por que devemos observar 

esses princípios sobre o ver e ouvir? 

1º  Por que nossas preferencias vão definir nossa identidade.  

“O homem bom tira do bom tesouro”... ou seja uma pessoa de bem 

sabe o que é bom. Existe um texto na bíblia que diz que a porca 

lavada volta para lama. (2Pe.2:22). Ou seja, você pode pegar uma 

“porca” dar um banho nela, passar perfume e por um laço de fita no 

se pescoço. Mas se você deixar ela vai deitar-se na lama. Precisamos 

observar nossas preferencias “gostos”. Eles definem o que 

valorizamos. Mateus 6:21 - Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará 

também o vosso coração.  

2º Existe diferença de valores. 

O Homem bom – tira do bom tesouro. 

O homem mau – tira do mau tesouro.  

Ex. Para o homem bom praticar a bondade lhe dá prazer. Já para o 

homem mau praticar a maldade é que lhe agrada. (Interessante é que 

ambos valorizam o que tem). Com a grande diferença que o tesouro 

do homem bom é para abençoar já o do homem mau é para 

prejudicar. 

3º Nossas atitudes vão definir nossos corações. E elas serão o 

resultado do que vimos e ouvimos. 

Lucas 6:46 - E por que me chamais, SENHOR, Senhor, e não fazeis o que eu 

digo? O homem mau no texto tem prazer em SABER a vontade de Deus. Mas 

o homem bom tem prazer em FAZER a vontade de Deus. Por isso no contexto 

do texto está a parábola da casa edificada sobre a Rocha e a Casa edificada 

sobre a Areia. Um ouviu e obedeceu (homem bom) outro ouviu e não 

valorizou (homem mau). 

CONCLUSÃO 

Colossenses 1:10 - Para que possais andar dignamente diante do Senhor, 

agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no 

conhecimento de Deus; Que o nosso falar expresse a presença de 

Jesus em nós. Pois Ele É O NOSSO TESOURO! 

Atenção: Reunião Geral: Lideres, Lideres em treinamento, Anfitriões 

e Secretários dia 20 de Abril 19:30hs 


