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FAMILIA – 002 = FORTALECENDO A COMUNICAÇÃO 

 

Responda: Você já ficou de mal com alguém da sua família ? Porque? Quanto tempo durou? 

 

Precisamos não só estabelecer uma comunicação dentro do nosso lar, precisamos assim que 

estabelecer fortalecer a comunicação! 

 

Em um dialago:Nunca esqueça a doçura:  
 

Pv. 15.1 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira  Olha o que diz: 

Tito 3.2 Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a 

mansidão para com todos os homens. 

 

Ainda que você esteja sendo agredido, não responda na mesma altura. Não baixe o nível se 

comportando como aqueles que estão te agredindo. Já diz um ditado que “quando um não quer, 

dois não brigam”.  

O tom da voz é importantíssimo no diálogo, não grite, quem grita com alguém que está perto é 

porque o coração já está muito, muito longe. Cuidado com o jeito de dizer o que precisa ser dito, 

isso é o segredo de uma boa comunicação. É possível discordar sem brigar.  

Você pode fazer uma pedra chegar até o outro atirando-a com força ou entregando-a embrulhada 

em um papel de presente. Veja Ef 4.31 Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia 

e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, e 1 Pd 3.9; Não tornando mal por mal, ou injúria 

por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para 

que por herança alcanceis a bênção. 

 

Em um dialago: Olha a hora certa!  
Pv. 15.23 O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo!  

Pv 29.20 Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do 

que para ele. 

 

Alguns dizem assim: “Eu preciso desabafar!” “Não levo desaforo para casa.”; E daí acabam 

entornando o caldo  e piorando a situação. Às vezes é melhor esperar o outro dia raiar ou chegar 

a outro local e criar um clima propício para esta conversa; Veja o exemplo de Mical 2 Sm 6.16-

23 (vamos ler), ela azedou o seu relacionamento com Davi porque criticou na hora errada.  

Nós precisamos ter discernimento e saber a melhor hora para falar, peça direção a Deus antes de 

falar algo importante, antes de falar algo que você sabe que pode provocar um mal-estar. Na 

família, precisamos de sabedoria, e sabedoria é fazer o que precisa ser feito mas com 

inteligência, sem pressa, de uma maneira correta, ainda mais em se tratando de diálogo; 

 

 


