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Nome _________________ UMA NOVA MANEIRA DE FALAR 

Data de inicio _______________                         EFÉSIOS 4:29 

Data que Acabou ____________                         PROJETO 204 
 

Aprender a torna-se um filho maduro de Deus é um desafio que todos enfrentamos. Uma 

das maiores formas de mostrarmos nosso crescimento é através do nosso falar.  

O que você anda falando: Durante as refeições?  No trabalho? Ao levantar? Quando alguém 

o persegue? Quando está em seu tempo livre? Na igreja? 

 

Nós desenvolvemos hábitos no nosso falar. Muitos desses são bons e ajudam a expressar a 

nossa própria personalidade. Muitos de nós também revelamos nossos problemas através 

do falar. Muitas tentações estão diretamente relacionadas ao que nós falamos ou à maneira 

como nos expressamos. Quais são os campos de batalha que enfrenta no seu falar? Critica 

os outros? Discute?  Queixa-se?  Fala sobre a sua vida passada no pecado e prazer? Usa um 

tom de voz áspero? É sarcástico?  Respeita a autoridades dos pais e de outros? Faz só 

aquilo que deseja?  Menti? 

 

Murmurar (falar acerca dos outros e dos seus problemas) ? 

Contar histórias – exagerando ? 

Falar em demasia ? 

 

Deus nos dá direção clara quanto às mudanças que ele quer para o nosso falar: 

 Efésios 4:29 (Bíblia Revista e Atualizada) 

Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e, sim, unicamente  a que for boa 

 para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. 

 

Que tipo de transformação (progresso) você quer no teu falar? Talvez em outros momentos 

já tenha tentado colocar para fora os velhos hábitos de falar, e já deve ter notado o quanto 

podem ser extremamente difíceis de quebrar. Nós precisamos da ajuda de Deus. Mas não 

podemos esperar que Ele opere um milagre imediato que torne todas as nossas palavras 

amáveis, sábias e afáveis. Deus nos ajudará a mudar, mais não fará o que é de nossa 
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responsabilidade. Temos que decidir mudar o nosso falar e devemos a Sua ajuda e 

sabedoria. Será preciso preparar passos práticos para substituir os nossos padrões nocivos 

de falar por novas formas que Glorifiquem a Deus verdadeiramente. 

 

Parte 1:   FAZER PLANOS  

 

1. Qual é a área do teu falar que você quer mudar? Descreva brevemente os problemas que 

esse falar tem causando a tua vida.   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. O que você já fez no passado para tentar vencer este problema? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Leia e memorize Efésios 4: 29. Que encorajamento e direção este versículo te dá hoje?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Mudar o teu falar está diretamente relacionado com o que você pensa. Uma forma 

poderosa de mudar o que fala é enchendo-se com a palavra de Deus (Bíblia). Escolha um 

versículo para memorizar e saiba que isso faz parte do projeto que te ajudará a crescer nesta 

área da sua vida. 

Versículo a memorizar ______________________________________________________ 

 

5. Enumere 4 passos possíveis de ação que espera te ajudarem a tornar-se mais parecido 

com Cristo no teu falar. Tentar manter esses alvos específicos e alcançáveis. 
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1. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Escolha um dos alvos acima que deseja alcançar nos próximos dias. Por Favor não  

coloque “oração” como alvo,  a não ser que este tópico tenha sido escolhido na pergunta 

número 1 por você. Eu assumo orar e buscar  a ajuda de Deus no meu falar. Agora o que 

mais preciso fazer para crescer?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Agora tenha uns minutos a sós com Deus e fale com Ele acerca de seus planos. Peça-lhe 

ajuda para controlar o teu falar. 

PARE: Não termine este projeto até ter completado o alvo que estabeleceu acima. Peça ao 

seu professor para assinar a baixo, e só depois continue este projeto. 

 

 

 __________________________________________  Assinatura do Professor  
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Parte 2 :   O QUE ACONTECEU 

 

Você deve começar esta Parte do projeto assim que tenha completado o alvo estabelecido 

na Parte 1. Coloque a data em que começou a Parte 2 ______________________________. 

 

1. O que aconteceu quando tentou colocar em prática o alvo que estabeleceu na Parte 1?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Qual(is) problema(s) encontrou na tentativa de alcançar o teu alvo?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Desenvolver um novo padrão de falar certamente não é uma coisa fácil e ter 

simplesmente alcançado o teu alvo em uma ocasião, não significa que tenha ganhado a 

batalha. O passo importante que agora você precisa desenvolver é a consistência. Que 

coisas você aprendeu até agora e que acredita ajudarão neste novo padrão de falar 

permanente em tua vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 

4. Escreva uma oração a Deus. Diga a ele o que aprendeu nesta experiência em fazer o que 

diz em Efésios  4:29. Agradeça- o por te ajudar neste projeto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

PARE:  Peça ao seu professor para assinar a baixo para que possa começar um outro 

projeto. 

 

____________________________________________ Assinatura do Professor 

 

***********************Estudos Pessoais para Novos Cristãos******************** 
Desafio Jovem do Brasil 
Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP. 
Cep: 13.500 - 162 
Telefone: (19) 3534-1999 
www.desafiojovemdobrasil@terra.com.br 
Reimpresso no Desafio Jovem do Brasil. 
 


