16º dia- Terça-Feira (20/03)
Juntos usando uma linguagem de fé
Nm 14:6-9 Josué, filho de Num, e Calebe, filho de
Jefoné, dentre os que haviam observado a terra,
rasgaram as suas vestes
e disseram a toda à comunidade dos israelitas: "A
terra que percorremos em missão de reconhecimento
é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar
nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não
tenham medo do povo da terra, porque nós os
devoraremos como se fossem pão. A proteção deles
se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo
deles! "
O nosso vocabulário, nossa linguagem é do Maximo
interesse de Deus Is 50:4
O Soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para
conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me
acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para
escutar como alguém que é ensinado.
O vocabulário que devemos usar sistematicamente
deve agradar a Deus, edificar os nossos irmão e
fortalecer a nós mesmos. Sl 19:14 Que as palavras da
minha boca e a meditação do meu coração sejam
agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu
Resgatador! Ef 4:29 Nenhuma palavra torpe saia da

boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar
os outros, conforme a necessidade, para que conceda
graça aos que a ouvem.
Quando aprendemos a usar uma linguagem de fé
alcançamos vida longa e abençoada Sl 34:12-14 Quem
de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?
Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da
falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com
perseverança.
Os dez espias que falaram mal da terra, cavara com as
suas línguas, mais de seiscentas mil sepulturas no
deserto para enterrar aquela geral rebelde.
Aqueles dez homens deram um relatório negativo,
falaram das impossibilidades, difamaram a terra,
revelaram sua autoestima negativa ao se comparem a
gafanhoto. Num 13:31-33 Mas os homens que tinham
ido com ele disseram: "Não podemos atacar aquele
povo; é mais forte do que nós".
E espalharam entre os israelitas um relatório negativo
acerca daquela terra. Disseram: "A terra para a qual
fomos em missão de reconhecimento devora os que
nela vivem. Todos os que vimos são de grande
estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes
de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a
nós e a eles".

Vamos juntos desenvolver uma linguagem de fé como
Calebe e Josué. "A terra que percorremos em missão
de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar
nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não
tenham medo do povo da terra, porque nós os
devoraremos como se fossem pão. A proteção deles
se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo
deles! "
Precisamos reconhecer o poder de uma linguagem de
fé Pv 18:21 A língua tem poder sobre a vida e sobre a
morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
Quando o povo de uma comunidade se junta para falar
uma linguagem de fé, nada poderá deter essa
comunidade.
Mas quando o povo se junta para falar mal uns dos
outros, logo essa comunidade morrerá. Tg 3:6 Assim
também, a língua é um fogo; é um mundo de
iniqüidade. Colocada entre os membros do nosso
corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo
o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo
inferno.
A mulher do fluxo de sangue usava uma linguagem de
fé poderosa Mt 9:20-22 Nisso uma mulher que havia
doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou
por trás dele e tocou na borda do seu manto,

pois dizia a si mesma: "Se eu tão-somente tocar em
seu manto, ficarei curada".
Voltando-se, Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha, a sua
fé a curou! " E desde aquele instante a mulher ficou
curada.
Vejamos como aconteceu o milagre:
1.

Ela ouviu falar de Jesus

2.

Ela passou a crer

3.

Começou a falar no que cria

4.

E agiu de acordo com o que cria e falava

5.

E finalmente recebeu a cura.

A linguagem de fé é o grande segredo para uma
comunidade vitoriosa.

