
Retomando: No estudo passado, fomos desafiados a perceber se ainda somos pessoas imaturas, se 

vivemos cheios de por quês com Deus. Você percebeu alguma imaturidade em sua vida? Está orando 

e buscando conhecer e confiar mais em Deus? Compartilhe.  

 

Estudo 56 – O que há no Seu Coração? 

 

➢ Resumo: Neste estudo falaremos a respeito das coisas que saem da nossa boca. Veremos a 

palavra Bíblica a respeito das nossas conversas e como ter uma linguagem que agrade a Deus 

e edifique as pessoas.  

Texto: Mateus 12: 34 

Introdução: Como é ruim conversar com pessoas que só têm coisas ruins a dizer. Nunca tem um 

elogio, está sempre pronto a criticar e a falar mal, só fala de ganhar dinheiro, das coisas que possui, 

de si mesmo, enfim, conversas das quais todo mundo foge. Ninguém gosta de conversar com pessoas 

desse tipo, pois nos faz muito mal conversas assim. Existem aquelas pessoas com as quais batemos 

um papo, mas ao final da conversa, saímos com o coração pesado, amargurado e algumas vezes não 

sabemos o motivo disso. Mas também, há aquelas com as quais conversamos que saímos totalmente 

motivados, felizes por ter encontrado essa pessoa e muitas vezes, até renovados. Pessoas assim, é 

realmente uma alegria conversar. Todos nós gostamos de ter boas conversas.   

 

1) Você já falou coisas das quais se arrependeu depois? 

Essa é uma dificuldade principalmente para os mais impulsivos. As vezes, no calor de uma discussão, 

ou numa decisão precipitada, acabamos dizendo coisas que ferem as pessoas, que as humilham ou 

mesmo que as deixam muito mal. Na verdade, falamos sem pensar, mas não falamos sem que essas 

palavras e afirmações, tenham passado pela nossa mente e coração, mesmo que muito brevemente. 

Você sabia que até mesmo a resposta mais rápida que você der, mesmo que pareça impensada, passou 

pela sua mente? Sim, é triste descobrir o quanto podemos ser cruéis as vezes. Muitas pessoas tentam 

fingir ser quem não são, fingir que são melhores do que realmente são, mas toda verdade vem à tona 

mais cedo ou mais tarde. Se você passar um tempo conversando com alguém, logo saberá quais 

são as suas áreas e interesse e conhecerá o seu coração. Jesus disse que não tem como nós 

querermos fazer coisas boas quando na verdade somos maus. E completa: A boca fala do que está 

cheio o coração. Repare: quando você está apaixonado por algo ou por alguém, você, com certeza, 

dará um jeito de tocar no assunto da sua paixão. Tente não falar daquilo que você mais ama nesse 

mundo. Não tem como, não é? Porém, a grande questão é: o que há dentro do seu coração? 

Perceba qual é o assunto que você mais gosta de falar e você encontrará o tesouro do seu coração. 

Repare qual é o assunto que você sempre fala com as pessoas e conheça o seu próprio coração. 

Para aqueles que não resistem à uma fofoca, à uma maledicência, muito cuidado, com certeza há 

contaminações dentro do seu coração. Suas conversas, revelam muito do seu coração.  

 



2)O que podemos fazer para que nossas conversas sejam diferente? 

Quando desejamos beber água limpa, nós limpamos a fonte. A fonte da sua vida é o seu coração. Nele 

estão os seus tesouros. Você pode dizer que Jesus é o seu maior tesouro? É sobre Ele que você gasta 

suas falas? É sobre o céu? Sobre Deus? É necessário limpar as nossas fontes e rever os nossos tesouros. 

É possível sim, que nossas conversas, que as palavras da nossa boca sejam agradáveis.  

I – Reconhecer que minhas palavras precisam ser agradáveis. Davi, no Salmos 19:14, faz uma 

oração a Deus e pede para que as palavras da sua boca sejam agradáveis. Mas ele também pede o 

mesmo a respeito do seu coração. Com certeza Davi reconhecia a necessidade de palavras mansas, 

agradáveis. Como são as suas palavras? Sempre rudes e bruscas? Sempre de ataque e defesa 

própria? É hora de reconhecer que isso precisa mudar, que é necessário ter palavras agradáveis. 

Lembre sempre que suas falas revelam seu coração.  

II – Guarde seu coração. Se nossa boca fala do que o coração está cheio, então, obviamente temos 

que cuidar do nosso coração. Provérbios 4:23 nos diz que devemos guardar nosso coração acima de 

qualquer outra coisa, tamanha a sua importância. Não podemos permitir que contaminações entrem e 

se alojem. Aquele que ama as riquezas, falara disso, aquele que deseja vingança, falara disso, aquele 

que e malicioso, falara disso. O que há no seu coração? Qual é a sua verdadeira paixão? Libere 

perdão, peça perdão, faça uma faxina interior e você verá a mudança no seu falar. Guarde o seu 

coração.  

III- Pense em Deus e nas coisas do alto. A Bíblia nos diz em Filipenses 4: 8 as coisas nas quais 

devemos pensar. Quando decidimos pensar nas coisas de Deus, falaremos a respeito de Deus. Muitas 

pessoas têm grande dificuldade em falar de Deus exatamente porque nunca pensam Nele e em 

Suas coisas. Pensar em Deus e nas coisas do alto fazem nosso coração transbordar de coisas 

boas, coisas de Deus. Decida transbordar Deus na vida de alguém através da sua boca, mas para isso 

pense em Deus e nas coisas do alto.  

Conclusão: Você é a pessoa que todos fogem da conversa? Quais têm sido as suas falas, os seus 

assuntos? É hora de repensarmos e vasculharmos as coisas que têm ocupado o nosso coração. Como 

cristãos que dizemos ser, precisamos transbordar vida e não morte a todos que passam por nós. Você 

deseja isso na sua vida? Levante a mão, vamos orar.  

 

Desafio: Essa semana pense a respeito do assunto que mais está em sua boca e através disso, verifique 

o seu coração. Proponha-se a durante a semana, reparar qual o assunto que mais você conversa e 

reveja o que tem enchido o seu coração.   

 


