Efésios 4.29 – 5.2 – O Revestimento do Novo Homem
A justiça e a retidão, presentes na vida de quem se revestiu do novo homem criado
segundo Deus, se manifestam na...
2. Mudança da linguagem que destrói para a que edifica (29,30)
• O que são palavras torpes? (Lembrar que Paulo usa a mesma palavra que Jesus
em Mt 23.27 quando se referiu à podridão dos fariseus). São reflexos de um
coração cheio de malícia e maldade (Mt 12.34). O que elas causam? Mau
testemunho, péssimo ambiente e constrangimento.
• Os fariseus falavam o que não deviam e foram chamados de raça de víboras.
• A linguagem que destrói deve perder seu lugar para a que edifica.
• Por quê? Porque assim transmite graça aos que ouvem (a palavra é meio de
graça).
• Jesus somente falava o que edifica. Por isso, os fariseus não o pegaram em
contradição e os de Nazaré reconheceram que de sua boca saíam palavras de
graça (Lc 4.22).
• Aplicação: pense antes de falar, elimine os palavrões no dia a dia.
A justiça e a retidão, presentes na vida de quem se revestiu do novo homem criado
segundo Deus, se manifestam na...
1. Mudança da amargura para o amor que perdoa (4.31-5.2)
• O que é amargura? Consequência da falta de perdão, ou remoer constantemente
as mágoas sofridas. O que ela causa? Ódio, mais e mais ofensas, isolamento,
antipatia por parte dos outros (porque é duro conviver com uma pessoa cheia de
amargura), ausência de boas amizades, impossibilidade de bons momentos.
• Absalão alimentou raízes de amargura contra seu irmão Amnom e acabou
matando-o; Caim idem em relação a Abel.
• A amargura deve perder seu lugar para o amor.
• Por quê? Porque com amor nós perdoamos, lembrando-nos de que foi movido
pelo seu amor que Deus em Cristo nos perdoou (Cl 3.13).
• Jesus perdoou a Pedro por tê-lo negado três vezes. Paulo perdoou a Marcos por
ter este abandonado a 1a viagem missionária. Depois pôde contar com ele em
momentos difíceis durante seu ministério e sua prisão em Roma (2 Tm 4.11).
• Aplicar.

