Título: PALAVRAS QUE LIBERAM VIDA.
Ministrado por Pastor Almir Pereira dos Santos em 20 de Maio de 2018.

Tiago 3:1-12

Toda 2ª Semana temos a
Célula Evangelistica

INTRODUÇÃO
As pessoas são marcadas com palavras negativas, palavras afiadas que marcam suas vidas, e isso na maioria das vezes dentro das
suas próprias famílias, esta é uma realidade na maioria dos lares. As feridas mais profundas vem de quem mais nós amamos, por isso
devemos tomar muito cuidado com nossa língua.

RESUMO DA MENSAGEM
A LÍNGUA PODE FAZER 4 COISAS:
1.

DIRIGIR (vs. 3 e 4) – Ela é como freio na boca dos cavalos e é também como leme que dirige um grande navio. Se a língua é capaz de
dirigir ou seja de dar direção: Para onde está indo sua vida, seu casamento, seus filhos, seu ministério, seu empreendimento. Qual é a
direção que você tem dado a eles?

2.

DESTRUIR (vs. 5 a 8) – É como pequena fagulha que incendeia uma floresta e como peçonha mortal que produz veneno. A língua é
comparada com Fogo e Veneno. O que revela uma pessoa cheia do Espirito Santo não é ela falar em línguas dentro da igreja, mas é como ela
usa a língua em sua casa, as feridas mais profundas vem de quem mais nós amamos, o escorpião tem veneno na calda, a serpente veneno
no dente, e infelizmente temos veneno na língua.

3.

ALIMENTAR (vs. 11 e 12) – É como fonte que brota, que jorra e é como arvore que gera frutos. Que tipo de alimento tenho servido as
pessoas a minha volta, elas alimentam-se para vida ou para a morte. “As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, e saúde para
os ossos.” Provérbios 16:24

4.

BENÇÃO ou MALDIÇÃO (vs. 9 e 10) – Com a língua bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos o homem, e Tiago diz não convém
que isso seja assim. O sábio Salomão diz: “A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.” Provérbios
18:21

Pergunta: Fale como você tem usado a sua língua? (Ex.: Alimentar, Benção, ou....)
CONCLUSÃO
Por isso o peso de algumas palavras em alguns momentos me faz amar a leveza do silêncio. (Prov. 26:20).
Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita, por isso só pronuncie uma palavra quando ela for
melhor do que o silêncio.
Pergunta: O que você faz quando uma palavra negativa ou que te fere, é liberada sobre sua vida?
...Veneno só faz mal se você engolir, se você permitir que ele entre em sua corrente sanguínea, então expulse isso pra fora. (Cuspa,
jogue fora). ...Sabe o que é preciso: Uma atitude urgente de Perdão... (significa Perder no ar, é deixar voar). “Tire o lixo da sua alma,
antes que você tenha que tirar a sua alma do lixo.”

MINISTÉRIO ESFERA: EQUIPE 02 - FLAVIO





CULTO DE CELEBRAÇÃO: Todo domingo às 09h00 e às 18h00 / TADEL: Toda terça-feira as 19h20 no TABERNÁCULO.
CULTO DA VITÓRIA toda quinta-feira as 20h00 no Tabernáculo / ORAÇÃO: De 2ª a 6ª feira ás 06:30h na Tabatinga.

NOITE DE ADORAÇÃO: Com TON MOLINARI – Dia 02 de Junho – Inscrição: R$10
CULTO DE MULHERES: Dia 08 de Junho as 20h00 no Tabernáculo. Entrada Franca.
** Vamos estar Orando e Jejuando para que nossa célula tenha uma atmosfera de... FÉ, ALEGRIA E AMOR.**

