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Comunicação 

Um dos pilares principais de um casamento é a 

habilidade de desenvolver uma boa comunicação. O 

dicionário define esta palavra como “a ação de 

transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber 

outra mensagem como resposta.” Percebemos então 

que existem alguns itens importantes para uma 

comunicação acontecer: é necessário um emissor, um 

receptor e uma linguagem. E mais, comunicar é enviar 

uma mensagem que pode ser compreendida. 

Na criação podemos observar que Deus criou o 

homem, mas queria que alguém lhe correspondesse, 

falasse o seu idioma, conseguisse se comunicar com 

ele. 

“E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; 

far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.” 

       Gênesis 2:18 

E ao analisarmos o conceito de comunicação na Bíblia 

e procurarmos os melhores exemplos chegamos a uma 

conclusão: Jesus era o comunicador perfeito, Ele sabia 

falar em toda circunstância, com todo tipo de pessoa 

(mestres, pescadores, centuriões), em todo lugar 

(templo, sinagoga, praia, monte) e usava exemplos do 

dia a dia para.  

Jesus tinha a delicadeza de entrar na história da 

pessoa, saber o que ela passava, entender o que estava 

acontecendo para então trazer a Palavra de cura, de 

consolo. Jesus sempre esperava o outro dizer o que 

queria, gostava de comunicar em todas as situações.  

A comunicação tem a ver com transmitir para o outro 

o que sinto, o que penso e como quero e me comporto 

diante de determinado assunto. Falhas nessa 

comunicação são capazes de trazer problemas ainda 

maiores para o relacionamento. 

Como então transformar essa comunicação em 

eficiente? 

O primeiro ponto que podemos considerar quando 

desejamos alterar nossa forma de comunicar é inserir 

em nossos diálogos as palavras de Incentivo/de 

motivação que colocam nosso próximo para frente. 

“Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; 

como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei 

nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo; 

porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus 

pais lhes daria. 

Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres 

o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo 

Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita 

nem para a esquerda, para que prudentemente te 

conduzas por onde quer que andares”. 

                                                                                    Josué 1:5-7 

Neste texto bíblico percebemos como Deus está 

motivando Josué a seguir firme o propósito, quem não 

fica empolgado em seguir com seu trabalho, ações e 

atitudes quando recebe uma palavra de incentivo? 

Ainda mais vinda do próprio Deus.  

Outro tipo de palavras que podemos adotar são as de 

valorização/reconhecimento do esforço em melhorar, 

das coisas certas que foram feitas. 

“E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e 

fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te 

colocarei; entra no gozo do teu senhor.” 

Mateus 25:21 

Perceba nesse texto como o Senhor está valorizando o 

esforço que foi feito, a postura do servo em ser fiel é 

exaltada e isso gera o sentimento de dever cumprido, 

uma alegria por agradar ao nosso Senhor. Esse mesmo 

sentimento é possível de ser gerado em nossos 

relacionamentos com o próximo. 

Além destes dois tipos de palavras citadas 

anteriormente ainda temos outros modelos que 

podemos adotar para estimular o bom diálogo e gerar 

mais vida nos nossos relacionamentos: 

1. Palavras de consolo que auxiliem no momento 

da tristeza (sem ficar sempre julgando, 

reclamando quando dá errado). 

2. Palavras de amor/declarar amor - Deus é amor 

3. Ser bom ouvinte/esperar o outro falar. 

4. Comunicar com empatia, olho no olho, dedicar 

o tempo da conversa ao outro sem distrações. 

Entretanto, é importante destacar que ao mesmo 

tempo que temos palavras e comportamentos que 

estimulam vida nos relacionamentos, geram uma 

melhor comunicação e um diálogo agradável, temos 

também aquilo que devemos evitar pois 

prejudicaremos gravemente nossa comunicação. 

A primeira delas são as palavras expressas por meio de 

gritarias ou então mentiras. Se estivermos nos 

comunicando dessa forma não conseguimos gerar no 

outro confiança naquilo que falamos e muitas vezes 

sequer conseguimos ser compreendidos, pois o volume 
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da voz além de ofender e agredir o outro também o 

torna incapaz de absorver o que queremos comunicar. 

A murmuração também deve ser evitada em todo 

tempo. Ficar reclamando de tudo, estabelecer 

conversa apenas para reclamar de algo impede que um 

diálogo saudável seja estabelecido e cria um pré-

conceito com a nossa comunicação, uma vez que 

passamos a ser evitados pelo volume de reclamações 

que exprimimos (horário do culto, comida atrasada, 

filho que não faz o que quer, o chefe que não te 

entende, a família que pega no pé). 

E por fim, um ponto de extremo cuidado é lidar com o 

orgulho no momento da comunicação. Uma pessoa 

orgulhosa, contamina sua forma de comunicar pois não 

aceita correções, não perde perdão e não assume seu 

erro. Esse tipo de comportamento durante uma 

conversa gera desgaste e desestimula o diálogo 

saudável que gera crescimento, principalmente entre o 

casal. 

Portanto, precisamos repensar e revisar nossa 

comunicação para que sejamos peritos em expressá-la, 

tornando a nossa relação com nosso próximo e nosso 

cônjuge em algo saudável, que gere vida e que permita 

que ambos cresçam. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Analise a comunicação entre você e os seus interlocutores, 

analise se você está sendo assertivo ou se está utilizando de 

recursos que poluem as informações e impedem o receptor 

de entender bem a mensagem, facilitado a definição do que 

fazer ou de como resolver as situações. 

Texto para meditarem juntos 

Gênesis 2:18 


