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Ok vamos começar por aqui, nada melhor
do que o nosso velho amigo dicionário.

Diálogo no dicionário

substantivo masculino.
Conversa; fala interativa entre duas ou mais pessoas.

[Por Extensão] Troca de ideias; discussão que busca um
acordo entre duas partes.

O conceito, o significado da palavra diálogo,
todos nós sabemos, até mesmo o objetivo de um
diálogo.
Mas na prática não é tão fácil assim...
Sabemos que a palavra de alguém antigamente, a anos
atrás era de muito valor aquele famoso “no fio do
bigode” A palavra de pessoas valia como uma
assinatura, um contrato, era um ato de extrema
confiança.
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Quando alguém falava “eu lhe dou a minha palavra...”
Sabíamos que essa pessoa iria certamente cumprir o
lhe falara.

Infelizmente muita coisa mudou!
Não na palavra, mas ao se cumpri-la.
O ser humano com a sua afeição a iniquidade,
infidelidade, trapaça... Faz com que a palavra que
antes tinha o seu valor, agora não passa de mera
conversa alheia.
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Infelizmente nos anos atuais, ou até podemos dizer
nas últimas duas décadas, o diálogo vem se
atualizando, modernizando.
Não que agora o antigo valor da palavra voltou, pelo
contrário, a palavra continua sem valor e compromisso,
mas a forma de efetuar um diálogo radicalmente
mudou sua expressão de ser.
Com a modernização e integração da internet, o diálogo
não é mais comum na forma pessoalmente, real,
concreto, vivo..., mas virtual, programado, simbolizado.

As pessoas não sentem a necessidade de ir, de se
locomover até a outra para realizar um diálogo.
Basta enviar mensagens de texto, processo rápido, e
evita o “olho no olho”.
Não se faz necessário escolher as palavras que
venham definir o que se quer dizer, basta algumas
figurinhas chamadas como emoji transmitem o
significado da palavra que seria dita.
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Isso muda a interação das pessoas, uma com as
outras.
Se antes a palavra tinha seu valor e se perdeu
Agora o valor pessoal também não é de tanta valia.

Por isso podemos notar que as pessoas não sabem
mais conversar, não conseguem discutir, trocar
conhecimentos.
As palavras saem de qualquer jeito, tanto na escrita
como no modo prático e antigo (pessoalmente), as
palavras perderam seu estilo cultural, formal e
educado.
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É justamente sobre isso que vamos aprender sob o
ensinamento mais valoroso que podemos ter.
O ensinamento da Bíblia!

A Bíblia nos ensina em todos os assuntos necessários
para nossas vidas.

Mediante essa grande dificuldade que vivemos hoje
que é dialogar, vamos ver então o que Deus tem a nos
dizer!!
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Vejamos o que a Bíblia nos orienta!
Lucas 18.35
E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava
um cego assentado junto do caminho, mendigando.
E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo.
E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava.
Então clamou, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim.
E os que iam passando repreendiam-no para que se
calasse; mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim!
Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem; e,
chegando ele, perguntou-lhe,
Dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor,
que eu veja.
E Jesus lhe disse: Vê; a tua fé te salvou.
E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o
povo, vendo isto, dava louvores a Deus.
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A história nos mostra que Jesus anda em meio a uma
multidão eufórica, onde todos ali queriam algo da parte
dele. Alguns queriam somente ver, outros bisbilhotar...
Mas muitos queriam resolver seus problemas, suas
questões.
Sabemos que em meia multidão alvoroçada o barulho é
estriduloso. Muitos gritos, muitos empurrões, com
certeza o nome “Jesus” era a palavra que mais se
destacava.

Agora eu pergunto:
- Por que o cego? Como ele conseguiu chamar a
atenção de Jesus?

Será que sua voz sobressaiu em meia a todas as
outras? Talvez o seu problema seria mais grave e
passou na frente?
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O cego não tinha a sua dificuldade mais extrema
que os demais. Ele também não teve ajuda em gritar
mais alto, pelo contrário, vemos na Bíblia que queriam
que ele se calasse.
Jesus não escolhe as pessoas para receberem suas
vitórias analisando o tamanho do seu problema.
Com certeza havia ali pessoas com casos mais sérios
e a mais tempo do que o do cego.
Mas o cego sabe falar, melhor, ele sabe dialogar!
O cego da narrativa, escolhe muito bem as palavras
que vai dizer. As pronuncias na hora exata para que
não as fiquem em vão!

1° ensinamento:

O cego menciona: “Jesus, Filho de Davi tem
misericórdia de mim”
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JESUS esse Deus tem nome!

Podemos observar que quando o problema aparece
na vida de alguém logo vemos o indivíduo dizer:
“Ai, meu Deus”
Mas quando esse problema é solucionado o mesmo
indivíduo agradece a outros segmentos de crenças que
não tem nada a ver com Deus.
Mas o nome de Jesus, seu filho, não é glorificado.
As pessoas falam que foi mera sorte, ou solucionou o
problema com a força de seu braço.
Mas o nome de Jesus, seu filho, não é glorificado.
Ou sua mente positiva operou o desfecho do problema,
ou seu segmento sua fé em outras coisas ou pessoas
foi que o livrou daquela situação importuna.
Mas o nome de Jesus, seu filho, não é glorificado.

«Eu sou o caminho e a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por
mim.» (João 14:6)
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Quando o cego declara FILHO DE DAVI ele deixa bem
claro em quem ele acredita.

Tudo isso ele declara em uma só palavra.
Isso nos mostra que não é o muito falar, impor, gritar...
Basta colocar as palavras certas no momento certo.
Se o cego deixasse para falar depois, Jesus iria passar
e nada iria acontecer. Se o cego ficasse berrando a
todo vapor “Jesus, Jesus, me cura, estou aqui...”, não
faria diferença alguma com a multidão, pois todos
faziam o mesmo.
Mas o cego fez a diferença. Pensou e deixou sair a
base fundamental de um bom diálogo:
A Verdade
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A base, o fundamento, o que sustenta uma conversa,
uma verdadeira conversa é a verdade!
Conversar com alguém na mentira certamente vai
virar uma grande contenda. Mas a conversa com sua
base de sustentação sendo a verdade, essa sim será
uma conversa com construções.
Sabemos que nem todas as pessoas são aptas para
ouvir, saber conhecer a verdade. Muitas pessoas não
têm equilíbrio psíquico na frente de uma verdade.
Mas mesmo assim é a verdade que constrói a
confiança, créditos, retornos, vitórias e paz.
As pessoas se esquecem que estão se dirigindo a
Deus quando vão orar... Alguns colocam uma oração
politicamente ortodoxia, outros a narrativa sai informal
igual como se fala com um colega na sala de aula...
Claro que temos que entender que temos que ter
reverência e temor ao se dirigir a Deus...
A questão não é o roteiro, forma correta na oratória
em falar com Deus, mas se você usar a base
fundamental de um diálogo que é a verdade, você vai
conseguir se expressar de forma natural, respeitoso, e
com fé.
Precisa colocar para fora seus sentimentos, suas
dores, sonhos, frustações, realizações, dificuldades.
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Mas o cego nos mostra uma sequência de
abordagem nessa conversa. Foi justamente que fez a
diferença das outras pessoas, foi justamente o que fez
Jesus parar para ele.
O Cego adora a Jesus em primeiro lugar.
Ele clama: Jesus, Filho de Davi.
Isso nos mostra que antes de tudo, antes dos
problemas, dos sonhos, das dores, do conteúdo a ser
dito... em primeiro lugar adore ao Rei.
Mostre que você veio a Ele nessa conversa sincera
que independente do resultado da conversa, você o
ama, conseguindo seu objetivo ou não.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e
em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Jo.4.23

Não se apresente a Deus só para pedir e pedir...
Faça a diferença!
2° ensinamento
O cego nos ensina que ele pede misericórdia sobre a
sua vida miserável.
Miserável por ser cego?
NÃO! Mas miserável por ser um pecador...
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O cego mostra para Jesus que o mais importante para
ele não é o externo, o terreno, o material, a doença da
cegueira..., mas o cego mostra para Jesus que seu
maior problema está em sua alma.
Não é a cegueira física que vai impedir do cego ter a
sua salvação, mas os pecados que se praticam e
favorecem a carne, a declinação a perdição, todas as
atitudes que aborrecem o Espírito Santo.
Isso chamou a atenção de Cristo. Essa atitude de
raciocínio fez com que Jesus parasse e atendesse
aquele que realmente sabe o que quer, sabe o que
fala!
Por milhares de vezes nós oramos, mas nossas
palavras ficam ao vento... ficam na multidão.
Mas se entendermos a sequência das coisas e a sua
importância a nossa oração vai parar o céu.
Sejamos objetivos em nossos raciocínios e conversar.
Não se baseia em promessas, em votos, em retornos
que você mesmo nem sabe se vai cumpri-los.

Se entregue na conversa, lembre-se que sua base é a
verdade, custe ela o que custar...
Calcule a sequência dos itens valiosos para você.
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Não perca tempo com assuntos de pouca ou nenhuma
importância.

O mais importante para o cego era dizer quem era esse
Jesus para ele.
O mais importante para o cego era adorar esse Deus.
O mais importante para o cego era se declarar indigno
de seu reino, e queria sua absolvição.
A alma do cego não estava voltada para sua
necessidade carnal, defeituosa, para a sua limitação
terrena... Sua alma ansiava sob tudo o reino de Deus
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua
justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Mt 6.33

E com certeza foi acrescentada, pois vemos na palavra
que Jesus então pergunta, oferece para o cego sua
cura, sua necessidade terrena, o seu fardo eliminado.
Jesus pergunta:
- O que queres que eu te faça?
Porque Jesus viu a atitude do cego, e a sua sabedoria
em abordar... em dialogar
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O poder do assunto colocado na terra.
"Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em
qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai
que está nos céus.
Mateus 18:19
Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus
mandamentos.
Provérbios 7:1

Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala
perversamente.
Provérbios 19:1
Mateus 15:11
O que entra pela boca não torna o homem ‘impuro’; mas o que sai de sua
boca, isto o torna ‘impuro’ ".
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Considerações Finais
Este livro foi redigido pela inspiração do Espírito Santo,
extraindo informações da Bíblia Sagrada.
Agradeço a todos do corpo de obreiros online do
programa
que estão comigo lutando
nessa obra pela causa da cruz.
Agradeço a minha família por me incentivar e ao meu
pastor e marido Denis Soares por ser o meu maior
intercessor.
Complemente o raciocínio deste ensinamento com os
outros volumes.
Obrigado a todos pelo carinho, respeito e confiança.
Agradeço a Deus por me presentear com a execução
deste material didático e teológico.
“A obra de Deus é um conjunto de pessoas”
Missionária Janaina Soares.
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Conheçam o meu ministério e disfrutem do conteúdo
bíblico totalmente gratuito. Vídeos, E-books, estudos,
esboços, fotos mensagens para postar e enviar.

Programação ao vivo! Bom Dia Jesus Terças e Quintas 09:00hs

http://www.youtube.com/c/missionariajanainasoares

EBOOK GRATUITOS, ESTUDOS GRATUITOS, free ebook
http://www.missionariajanainasoares.com.br/

SE INSCREVA, ATIVE O
Twitter: https://twitter.com/missjanasoares
Instagram: https://www.instagram.com/missjanainasoares
Facebook: https://www.facebook.com/missjanainasoares
📸 Pinterest: https://br.pinterest.com/contato59500124/
Whatpad: https://www.wattpad.com/user/missjanainasoares
E-mail: contato@missionariajanainasoares.com.br
Conheçam meu site!Estudos Bíblicos, mensagens p/ whatsapp, esboços, partituras...

Site: http://www.missionariajanainasoares.com.br/
Conheçam o canal do meu filho
FELIPE SOUZA SOARES

http://www.youtube.com/c/felipesouzasoares
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