
 

 

 

Palavras que expressam amor! 
 

Nas últimas palavras de nossos GFs 

conversamos sobre a direção de Deus e sobre 

habitarmos no abrigo do altíssimo e foram palavras 

que certamente nos edificaram. Pensando nisso, neste 

mês de Abril iniciaremos uma série prática para que 

as nossas reuniões sejam impactadas pela palavra de 

Deus e pela ação que ela produz em nossas vidas. 

Neste mês a ideia é expressarmos o amor de Deus por 

meio de nossas PALAVRAS, nossas ATITUDES e 

COM A FORMA QUE VIVEMOS.  

Tema da série: AS RAZÕES E AS 

PRÁTICAS DO AMOR. Assim, teremos palavras 

que trazem desafios práticos quanto à expressão deste 

amor que nos envolve e muda a nossa vida a cada 

dia. 

Hoje vamos conversar sobre o poder de 

nossas PALAVRAS e a necessidade de com elas 

expressarmos o amor. Logo, vamos dividir a nossa 

reunião em dois momentos, sendo que no primeiro 

falaremos as razões bíblicas e no segundo momento 

conversaremos e apresentaremos ideias sobre como 

iremos agir em nossa próxima semana para que com 

as palavras pratiquemos o amor de Deus.  

 

1) Primeiro momento da reunião: 

Observemos que a Bíblia Sagrada trata, em diversos 

textos, sobre o poder das palavras e o uso da língua. 

O livro de Provérbios se destaca quanto a isso, 

contendo versículos como: “A língua tem poder 

sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-

la comerão do seu fruto” (18.21); “O coração 

ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa 

o anima” (12.25). Assim, precisamos compreender 

que por meio das nossas palavras, podemos edificar 

ou destruir as pessoas. Em Provérbios ainda está 

escrito que “as palavras agradáveis são como um 

favo de mel, são doces para a alma e trazem cura 

para os ossos” (16.24). 

 

2) Segundo momento da reunião: Faça 

algumas perguntas as pessoas da reunião para 

promover ideias que poderemos executar na próxima 

semana. O objetivo é que apresentemos ações em 

palavras que podem trazer conforto para alguém 

durante a nossa semana. Se possível peça alguém 

para ir anotando as palavras e ações que podem ser 

realizadas e vamos deixar exposto para todos 

participarem deste momento.  

 

1ª) Quais são os tipos de palavras que podem 

gerar esta edificação nas pessoas? Abaixo citaremos 

alguns exemplos de palavras de edificação: (peça 

para as pessoas falarem mais palavras e anotem...) 

Palavras de cumprimento: “Oi! Bom dia! 

Tudo bem?”;  

Palavras de agradecimento: “Muito 

obrigado!”;  

Palavras de gentileza: “Por favor”;  

Palavras de elogio: “Você está muito 

bonita(o)!”; “você é muito inteligente”.  

Palavras de afeição: “Eu amo você!” “você 

é uma pessoa que me inspira”; 

Palavras de reconhecimento: “Você fez um 

excelente trabalho!”; 

Palavras de encorajamento: “Você vai 

conseguir! As coisas irão melhorar!”.  

 

2ª) Como, nesta próxima semana, poderemos 

expressar amor através das palavras? A quais pessoas 

você poderia falar palavras de edificação? Se possível 

peça para que as pessoas anotem o nome de alguém 

para quem eles sentiram de falar uma palavra durante 

a sua semana. Todos nós estamos desafiados a 

expressar amor através das palavras às pessoas com 

quem tivermos contato. Transforme a sua maneira de 

falar, incorporando palavras de edificação ao seu 

vocabulário. Na próxima reunião, compartilharemos 

a experiências vivenciadas. 

SEMANA 30 DE MARÇO 

À 05 DE ABRIL DE 2020! 

“A resposta branda desvia o furor, mas a 

palavra dura suscita a ira!” Provérbios 

15.1 


