
ESCOLHA TRAZER A CURA
por Michel dos Santos, em 27 de maio de 2020

“Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.”
Provérbios 12.18

Estou escrevendo esse devocional exatamente na semana em que eu e a
Carla  completamos  20  anos  de  casados,  uma  data  muito  celebrada  por  nós
juntamente com nossas filhas Carolina e Isabela.

Aproveitando o momento, lembrei-me do quanto o casamento é um dos
ambientes no qual mais vivenciamos as verdades contidas no texto bíblico que
lemos. Com nossas palavras podemos ferir ou trazer cura, gerar vida ou morte
dentro  de  nossa  própria  casa.  Com  elas  declaramos  nosso  amor  por  nossa
esposa,  clamamos  a  Deus  por  nossa  família,  expressamos  nossos  desejos,
compartilhamos  sonhos,  conversamos  com  nossos  filhos,  abençoamos  nossa
família,  mas  também  com  nossas  próprias  palavras  podemos  amaldiçoar,
destruir,  matar sonhos e intenções,  causar desânimo,  traumas para uma vida
toda e afastar pessoas que amamos.

Quando  nós  nos  casamos,  pela  falta  de  sabedoria  e  maturidade,  não
tínhamos a real  dimensão do poder que havia em nossas palavras,  o quanto
podíamos levantar ou derrubar um ao outro. Ao longo desses 20 anos, apesar de
muito amor envolvido,  diversas vezes nos ferimos com palavras,  por vezes de
forma inconsciente, mas em muitas outras fomos intencionais para machucar
um ao outro.

O casamento é um ambiente no qual Deus trabalha muitas coisas em
nós,  nosso  caráter,  o  abrir  mão  daquilo  que  queremos  em  favor  do  nosso
cônjuge e dos nossos filhos, nosso orgulho e nossa capacidade de administrar
situações.  Porém  por  falta  de  sabedoria,  discernimento  e  de  disposição  em
sermos trabalhados por Deus para o nosso crescimento, buscamos “culpados” e
fazemos do nosso cônjuge o alvo de nossa “vingança”, desferindo palavras com o
propósito de ferir.

igrejabatista.org.br

https://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_12_18/


Em nossa vida, temos percebido a cada dia o quanto Deus tem usado
nossa vivência em família para trabalhar áreas que precisam ser tratadas, e o fato
de ter a consciência não torna isso assim tão fácil, já caímos muitas vezes. Porém,
hoje entendendo esse versículo como uma verdade espiritual:  temos crescido
nessa vivência,  até mesmo vendo os frutos disso na nossa casa. Diante disso,
temos  sido  cada  vez  mais  intencionais  em  pedir  a  Deus  sabedoria  e
discernimento do Espírito para lidar com nossas dificuldades e frustrações no
processo de amadurecimento, entendendo que tudo isso, em vez de nos tornar
pessoas feridas que consequentemente ferem, precisa nos fazer crescer, gerar
arrependimento e nos aproximar de Deus.

Percebemos que passa pela  escolha prática de usar nossa boca como
instrumento de cura, de sabedoria, encorajamento e gratidão a Deus e não de
instrumento para ferir e destruir. É uma decisão racional de homens e mulheres
que, estando conectados a fonte, Jesus, buscam compreender Suas verdades e
escolhem fazer o bom uso das palavras, entendendo que todo o processo está
relacionado  àquilo  que Ele  quer  fazer  em nós  dando-nos  a  oportunidade  de
crescimento, gerando a transformação que Ele deseja,  resultando em glória a
Ele.

Qual tem sido a sua escolha? Na sua casa, com as pessoas que você ama,
suas palavras têm gerado cura ou ferida? 

Escolha,  apesar  das  dificuldades  do  dia  a  dia  e  dos  desafios  do
amadurecimento, usar sua boca para curar e gerar vida. 

Musica sugerida: Seria tão bom (Paulo Cesar Baruk)

https://www.youtube.com/watch?v=MRHyCrjq9RU

O QUE DEUS ESTÁ ME DIZENDO? O QUE FAREI A RESPEITO?

igrejabatista.org.br

https://www.youtube.com/watch?v=MRHyCrjq9RU

