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FAMILIA – 001 = ESTABELECENDO O DIALAGO 
 

I Sm. 25 17 Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo 

determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há 

quem lhe possa falar. 
 

Gostaria de iniciar fazendo uma pergunta: Qual a situação mais difícil que você hoje  está 

passando na sua família?  

 

Diante de tantas atrocidades que temos visto nas famílias, o Senhor nos deu uma direção para 

tratarmos um pouco mais deste assunto em nossas células, já que as células acontecem em sua 

maioria dentro de uma família. E escolhemos este tema em 1 Sm cap. 25 para tirarmos muitas 

lições para a nossa família.  

 

Nós podemos aprender com erros e acertos: Vamos começar aprendendo um pouco c/ os erros 

desse sujeito chamado Nabal: Nabal era uma pessoa complicada: Um de seus erros era que ele 

não se comunicava; veja 1 Sm 25.17 Há muitos lares hoje pecando nesta área, pais e filhos não 

se esforçam para um diálogo sadio e edificante.  

 

Na maioria das vezes o diálogo é superficial, há muitos segredos, muitas coisas escondidas, 

como um Iceberg, e um dia essas coisas vêm à tona e detonam o lar. Precisamos investir na 

criação de um bom espaço para o diálogo dentro de casa, e um diálogo embasado na Bíblia 

Sagrada. Vamos aprender então sobre a necessidade do diálogo: 

 

1º Temos que ter Consciência da importância do Diálogo : Pv. 18.21 A morte e a vida estão 

no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.. Em provérbios fica bem claro 

que o diálogo é questão de vida ou morte e 1 Pd 3.10 Porque Quem quer amar a vida, E ver 

os dias bons, Refreie a sua língua do mal, E os seus lábios não falem engano. E em 1 Pedro 

ele  fala que é o nosso segredo para viver bem; Há na bíblia  muitos textos relacionados com o 

diálogo, Deus dá um valor muito grande a este tema: Tg. 3.1-12, por isso valorize o diálogo se 

você quer ter uma família abençoada siga o que a Palavra está mandando fazer 

 

2º Aprender a ser um bom ouvinte – Tg. 1.19 Portanto, meus amados irmãos, todo o 

homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Este texto nos ensina a 

ouvir mais do que falar, e isso na família faz toda a diferença, pois em casa, todos querem ter 

razão e em sua maioria querem ser os mais ouvidos. Como cristãos precisamos aprender a ouvir 

até mesmo com os olhos, parando e dando atenção às pessoas; Precisamos também aprender a 

traduzir o que as pessoas estão falando. O bom ouvinte não atenta somente para as palavras, mas 

para o momento da pessoa. Nem sempre o que elas dizem é o que de fato querem dizer. É 

possível alguém falar que odeia quando no fundo da alma gostaria de dizer que ama muito, ou 

vice-versa; Então escute mais, escute com atenção, medite no que você está ouvindo dentro de 

casa, e lembre-se, bom ouvinte não é aquele que simplesmente ouve estático, parado, é preciso 

ação depois daquilo que você ouviu. 

 


