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I – INTRODUÇÃO
Através de nossas palavras podemos mudar o curso de nossa vida e desfrutar de bênçãos sem
medida na presença do Senhor. Para que isso aconteça em nossas vidas é precisamos praticar o que diz a
Palavra de Deus que nos diz que há virtude em nossas palavras. Podemos gerar bênçãos ou maldição em
nossa vida através do que falamos.
Tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é carregada de poder. Poder de
dar vida, de chamar à existência as coisas que não existem, poder de curar e libertar. Se praticarmos a
palavra de Deus poderemos mudar muitas coisas em nossa vida.
Em Marcos 11, o Senhor nos diz que “se dissermos a esse monte...” ele não diz se orarmos para que
o monte se afaste, mas se dissermos. Isso quer dizer, se falarmos ao monte, se usarmos o poder da palavra.
A palavra que falamos é carregada de poder. Por isso, quando falamos coisas negativas, estamos chamando
coisas ruins para nossas vidas e para a vida daqueles que nos rodeiam.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no
mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será
feito. Marcos 11:23
O Senhor Jesus conclui essa palavra dizendo “tudo o que disser lhe será feito”. Sim, quando falamos
alguma palavra sem duvidar em nada em nosso coração, a palavra se cumprirá. Por isso, quando falamos
coisas negativas a nosso respeito e não duvidamos em nosso coração de que realmente é assim, estamos
chamando à existência coisas que não são boas para nós.
II – AS PALAVRAS INFLUENCIAM NOSSO CARÁTER
As palavras tem poder de influenciar nosso caráter. Quando falamos que estamos dispostos a fazer
algo errado, essa palavra começa a agir em nosso caráter e nos impulsiona a fazer o que não é do agrado do
Senhor. Da mesma forma, se falamos coisas boas, somos também impulsionados a fazer coisas boas. Um dia
Davi teve a oportunidade de fazer mal a Saul. Seu oficial disse a ele para matar a Saul, mas Davi disse:
Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo; deixa-me, pois, agora
encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum
dano lhe faças; porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do SENHOR, e ficou inocente? Disse mais
Davi: Vive o SENHOR que o SENHOR o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a
batalha e perecerá.
O SENHOR me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do SENHOR;
agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. 1 Samuel 26:11

Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Ele disse: quem estendeu a mão contra o
ungido do Senhor e ficou inocente? Se Davi tivesse aproveitado aquela oportunidade em que Saul estava em
desvantagem, ele teria destruído seu reinado ali mesmo. Mas, ele disse: longe de mim o fazer tal coisa.

O aconteceu aqui foi que Davi liberou palavras de vida e por isso foi chamado homem segundo o
coração de Deus. Temos de aprender com esses homens de Deus a liberar palavras de vida. Libere palavras
que dizem que você é misericordioso, que você não quer tocar onde Deus disse para não tocar. Libere
palavras dizendo que você está feliz com o que o Senhor te deu.
Nossas palavras interferem em nosso caráter. Ou antes, revelam nosso caráter. Naquele momento
Davi estava numa encruzilhada. Ou fazia mal a Saul e perdia o reino, ou saia de perto de Saul sem feri-lo e
ficar abençoado para sempre na presença do Senhor. Dessa forma, quantas pessoas chegam nessa
encruzilhada e escolhem falar mal dos ungidos do Senhor, preferem atingi-los com a língua ou com atitudes
agressivas e acabam perdendo a bênção do Senhor em suas vidas.
III – QUEM DESEJA SER ABENÇOADO DEVE OBEDECER
Creio que o desejo de Deus é nos abençoar e nos colocar na posição de abençoadores. Uma pessoa
abençoada é aquela que está livre de todas as amarras do passado. Que não tem mais nada em sua vida que
a identifica com o mundo nem com o mal. Exemplo: quem mexia com feitiçarias e bruxarias, agora na
presença do Senhor não deve ter mais nada em sua vida que lembre essas coisas.
O Senhor disse a Abraão: “Sê tu uma bênção”. Na vida de Abraão não havia nada que identificava
com as trevas. Ele era totalmente do Senhor. Temos de vasculhar nossas vidas, nossa casa, nossos costumes
e verificar se ainda existe alguma coisa que nos identifica com as trevas. Quem mexia com ídolos, não pode
ter em sua casa nenhuma estátua ou imagem de santos. Tudo deve ser destruído. Pois, esse é o pecado mais
abominado por Deus.
Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra
que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás
uma bênção. Gênesis 12:1-2

Existe condição para sermos abençoados: deixar a vida velha, laços com pessoas que são idólatras,
ainda que sejam familiares, buscar uma nova vida com o Senhor. Quem entra na presença de Deus deve
agora viver uma nova vida, livre de todos os laços do passado.
Está escrito que quem agora abraçou a fé em Jesus deve abandonar praticas do passado. Essa parte
cabe a nós fazer. Ele disse:
Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o afeição
desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre
os filhos da desobediência; Nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora,
despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa
boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, E vos
vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o
criou; Colossenses 3:5-10

CONCLUSÃO
Quem é de Cristo deve renunciar sua vida para viver a vida de Cristo.
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