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Introdução 
Estamos sempre a comunicar. A nossa vinda aqui hoje, à Casa do Senhor, já diz algo. Se for 

sincera, diz que pertencemos a Deus, a nossa vida está a ser reconstruída à imagem e 

semelhança de Deus, ou carácter de Cristo. Diz também que queremos aprender mais de Deus 

e estar junto com outros cristãos. 

Estamos envolvidos por comunicação. Tudo comunica algo. Existem cartazes por tudo quanto 

é lado. Ouvimos barulho. 

A verdade é que não vivemos sem comunicação. 

Temos um Deus que também comunica, e é com Ele que devemos aprender a comunicar. 

Análise Texto 

Deus e a comunicação 
Gostava que pudéssemos pensar no seguinte: já imaginamos ou tentamos imaginar como 

seria a comunicação na eternidade, antes da criação do mundo? 

Será que existia comunicação entre Deus Pai, e as outras pessoas da Trindade? 

Será que Deus podia ser amor sem comunicação? Poderia ser um sem comunicação? 

Defenderei que, onde há amor há comunhão, e onde há comunhão há comunicação. Assim não 

há comunicação sem amor1. 

Mas se tudo, ou quase tudo comunica, porque é necessário o amor? Estamos a falar de 

relacionamentos. E para alcançar uma afetividade mais profunda, uma comunhão cada vez 

mais íntima é necessário amor, e para que este amor cresça e se desenvolva é necessária 

comunicação. Sem esta comunicação não se alcança afetividade e comunhão, muito menos o 

Amor. 

Por toda a Bíblia vemos Deus a comunicar. 
a. Deus não consegue ficar sem comunicar, e mesmo em silêncio Ele já diz muita coisa. 

a. Atributos invisíveis 

i.  Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque 

Deus lho manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação 

do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se 

entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para 

que eles fiquem inescusáveis; Romanos 1:19,20 
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 A nossa base é Deus, não as teorias comuns da comunicação. Nem a comunicação abstrata. 



ii.  O silêncio de Deus em relação a Jó. Assustador, mas Deus ficou em 

silêncio durante muito tempo. Parece que Deus está longe. 

1. João da Cruz – a noite escura da alma 

2. Henry Nouwen – ministério da ausência 

3. A. W. Tozer – o ministério da noite 

iii.  O silêncio também acontece na minha e na tua vida. Mesmo no 

silêncio, Deus fala. (exemplo Madre Teresa Calcutá); 

b. Início Criação 

i.  Gn. 1:3 – Deus comunica uma ordem, e as coisas acontecem. 

Compreensão e obediência2 imediata. 

ii.  Gn. 1:26 – façamos – indica mais do que uma pessoa, e a 

comunicação existente entre ambos. 

1. Deus é amor. Amor implica relacionamento. Alguém que se dá 

a outro e por outro. Não há amor sem pelo menos duas 

pessoas. Assim nasce a comunicação. 

iii.  Deus comunica com Adão – Gn. 2:16,17 – Adão compreende, ou 

talvez não3, mas escolhe desobedecer – 3:6. 

 

b. Deus decide criar a Humanidade para ter com ela um relacionamento afetivo. 

Existe uma relação de dependência na relação criatura/Criador, e uma relação de amor na 

relação Criador/criatura. 

Então o Criador, vai comunicando à criatura, o que esta deve fazer para poder viver. 

Será que a criatura ouviu bem? 

Mesmo depois da queda, o Criador/Deus, jamais deixou de comunicar com a sua Criação. 

a. Adão – orientação e julgamento 

b. Caim – aviso e julgamento, graça e misericórdia 

c. Noé – orientação, graça, julgamento 

d. Abrão – redenção 

e. Profetas – correção, orientação, repreensão, redenção, esperança, 

julgamento 

f. Mas de uma forma mais clara, Deus falou-nos através do Seu Filho Jesus - 

Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, 

aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 

Hebreus 1:1 

c. Comunicação entre Deus e Jesus 

Não é por Jesus ser Deus que não era necessário existir uma relação entre ambos, enquanto 

Jesus viveu na Terra. Antes pelo contrário, Jesus viveu intimamente com o Seu Pai, amando-o 

acima de todas as coisas, desenvolvendo o seu relacionamento com o Pai, através da 

comunicação. Deus comunicava com Jesus, e este comunicava com Deus. 

a. Batismo de Jesus - E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho 

amado, em quem me comprazo. Mt. 3:17 

                                                           
2
 Para haver comunicação é necessário existir uma boa compreensão do que foi dito, e depois agir. É 

preciso saber ouvir. A nossa mente precisa ouvir muito bem. 
3
 A profundidade do que Deus lhe disse. Talvez tenha compreendido somente superficialmente 



b. Tentação de Jesus - Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, 

para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta 

noites, depois teve fome; Mateus 4:1,2 

c. Orações de Jesus 

a. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, 

chegada já a tarde, estava ali só4. Mateus 14:23 

b. Escolha dos discípulos - E aconteceu que naqueles dias subiu ao 

monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6:12 

c. Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-

me desta hora; mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu 

nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho 

glorificado, e outra vez o glorificarei. João 12:27,28. O que disse 

Jesus por causa desta voz: Respondeu Jesus, e disse: Não veio 

esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. João 12:30 – 

Jesus falou, Deus ouviu e respondeu, e Jesus ouviu a resposta. Mas 

Jesus dá a entender que mesmo que não fosse audível, ele teria 

entendido. Isto é comunicação. 

d. Quero que pensemos e meditemos nisto ainda: o que Jesus fala sobre a 

forma como desempenhou o seu ministério 

a. Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos 

digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o 

não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz 

igualmente. João 5:19 

b. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, 

assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco a minha 

vontade, mas a vontade5 do Pai que me enviou. João 5:30 

c. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a palavra 

que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14:24 

d. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em 

toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o 

que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me 

glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de 

anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há 

de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. João 16:13-15 

e. Porque lhes transmiti as palavras que tu me deste; e eles as 

receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e 

creram que me enviaste. João 17:8; E eu lhes fiz conhecer o teu 

nome, e lho farei conhecer mais, para que o amor com que me 

tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17:26 

Vemos que não há conversa franca, honesta verdadeira, sincera onde não há amor. E onde há 

este amor, há comunicação. 

e. Jesus ouvia sem que alguém falasse 

a. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas 

Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai 
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 De acordo com o texto, passou pelo menos 3 vigílias em oração – 9h 

5
 Jesus conhece a vontade do Pai, por aquilo que ouve e vê no Pai 



tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia 

saído de Deus e ia para Deus, João 13:2,3 

b. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar 

senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estais 

limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de 

trair; por isso disse: nem todos estais limpos. João 13:10,11 

O que Jesus ouvia, que mais ninguém ouvia. Como é que Jesus olhava para Judas e percebia o 

que ele queria dizer, mesmo sem abrir a boca. Expressão corporal, olhar, etc… Jesus percebeu 

isso porque o amava. 

  

Eu e a comunicação 
Não é possível viver humanamente sem comunicação, podemos até não falar, mas não 

vivemos sem comunicar. Mas existem aspetos a considerar. O problema de haver comunicação 

por todo o lado, é que esquecemos de algo muito importante – ouvir os outros e ser ouvido – 

isto é, onde andam as boas conversas edificantes, as boas conversas sobre o que é mais 

importante. E o que é mais importante, de uma forma clara Jesus diz que o mais importante e 

conhecer a Deus, pois conhecer a Deus é conhecer a vida abundante 

Deus 
Vimos já que fomos criados para termos um relacionamento com Deus. Em amor, e havendo 

amor, há comunicação. 

O problema é que tudo isto foi quebrado, quando o Homem decidiu desobedecer a Deus. 

Quebrou-se da nossa parte o amor em relação a Deus e a comunicação com o nosso Senhor 

deteriorou-se. Temos um problema: começamos a centrar a nossa vida em nós mesmos e não 

nos outros, passamos a ser egoisticamente individualistas, o que é diferente de ser ou ter 

individualidade e ser único. 

A Trindade ensina exatamente o oposto, e vimos isso nas leituras que fizemos sobre Jesus. 

Ricardo Barbosa de Sousa diz: a partir da Trindade nada existe por si mesmo, individualmente”. 

Não fomos criados para viver isoladamente, mas em comunidade a Igreja é a prova disso. 

Somos um com Deus/Trindade, e um com os outros. Jesus ora por isso. 

Deus está a recriar o seu objetivo inicial, que se consumará totalmente quando Jesus voltar. 

Deus quer que em nós, sua Igreja, ser visto e revelado, mas isso é impossível se não estivermos 

em comunicação com Ele. Comunicação que leva à comunhão com Ele e ser um com Ele, no 

qual Ele é o Senhor e nós os servos, Ele o Pai, e nós os filhos. 

Para que isso aconteça precisamos de começar a fazer algo que talvez nunca fizemos, ou até 

perdemos: Aprender a Ouvir. 

Para aprender a ouvir, é preciso haver amor 

1. Deus 

2. Família 

3. Mundo 

4. Eu 

Deus espera que eu comunique ao mundo o que sou n’Ele. Este processo de comunicação é 

tão natural quanto ver os atributos de Deus espalhados pela criação. Mas alguém dirá, como é 

que o mundo saberá. Talvez não saiba, mas o objetivo é que perguntem porque somos e 



vivemos assim. Assim como? Na contramão deste mundo: servindo, amando, sendo humilde, 

perdoando, não buscando a primazia, etc… 

Primeiro SER e depois FAZER. Primeiro SER e depois FALAR. Mas vamos falar sobre ouvir. 

Gn. 2:3 – Deus descansou. No hebraico – menuha – implica contemplação intencional, com um 

propósito. Descreve o processo em que alguém fica o mais quieto6 possível, interiormente, 

para ver a vida mais profundamente. O que Deus fez? Parou e contemplou a sua obra. E nós 

paramos? 

Deus, o próprio Deus parou para ouvir. Durante 6 dias Deus esteve envolvido no processo de 

criação, mas ao 7º dia esteve intimamente ligado com a criação. Envolvimento e intimidade. O 

que Deus percebeu? Era muito bom! 

Como Deus ouviu somos chamados a ouvir. Somos chamados a para e nos concentramos em 

Deus. Por todo o VT, o povo é chamado a ouvir, daí que muitos estudiosos da Bíblia refiram 

que esse é o mandamento zero, OUVIR a Deus. Dt. 5:1; 6:3,4; Sl. 81:7,8; Is. 50:4,5; 55:2,3 

Porque o povo de Deus perece? Porque não o conhece. E porque não o conhece? Porque não 

o ouve. Até conhece a Bíblia, mas não ouve a Deus. 

Ele (Jesus), porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 

toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4 – implica ouvir com atenção. Não ouvir 

para dizer que ouviu. 

Como estamos a ouvir Deus? Sem amor não há comunicação, não podemos ouvi-lo sem amá-

lo. Estamos a ouvir, e a entender? 

Como estamos a ouvir os outros? 

Outros 
Não podemos ouvir os outros, se não estamos a ouvir Deus. Estamos a ouvir? 

Jesus ouvia Deus, Jesus ouvia os outros, compreendendo-os. 

a. Nicodemos; Zaqueu; Mulher Samaritana; os discípulos; 

Jesus parava para ouvir. Ouvia com toda a atenção e percebia e captava além das 

palavras. Porque Ele sabe ouvir além das palavras, Ele pode dar às pessoas o que elas 

precisam. 

Jesus sabia ouvir os outros, porque Ele sabia ouvir a Deus e a si próprio. Como? 

Passava muito tempo sozinho, (como Deus no 7º dia), parava para ouvir o seu coração 

e o coração do Pai. Ele pensava, refletia, meditava e orava. Tinha tempo para a 

solitude, para estar com o Pai. 

Às vezes somos como o povo de Mt. 13:15 - Porque o coração deste povo está 

endurecido, E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; 

ouvimos, mas não ouvimos nada, porque não estamos para aí virados, estamos apenas 

preocupados connosco, não com Deus nem com os outros. Porque não “ouvimos”, não 

compreendemos. “ouvir” é mais que ouvir, é estar atento, é estar em suspense, sem 

tentar adivinhar o que aí vem. É não ter respostas formatadas, como os analistas. 

Somos pessoas, não robôs. 

Estudos indicam que 75% da comunicação verbal é perdida. Estamos nós a ouvir? 

                                                           
6
 Quietude 



comunicação eficaz. corações duros, o pecado. 

Comunicação a partir do emissor ou recetor? 

O emissor transmite a mensagem. O recetor ouve compreende, e tem a 

responsabilidade para agir de acordo com o q compreendeu. Recebe ou rejeita. 

O emissor tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de maneira q o recetor 

entenda. Simplificar e transmitir a mensagem na "onda" do recetor. Saber o que ele 

pensa, o q acredita etc... 

Jesus demonstrava que se preocupava c o ouvinte. Jesus tinha a mensagem, ele era a 

mensagem, mas ele ouvia, p suprir as necessidades do ouvinte/próximo.  

Vestir a vida do outro. Temos uma tendência p avaliar o outro a partir de nós mesmos. 

Precisamos vestir a vida do outro. Ao ouvi-lo conseguir criar empatia e compaixão. 

Como se fosse eu. Creio q Jesus fazia isso. Por isso a Escritura diz q Jesus tinha 

compaixão das pessoas.  

O que nos diz esta sociedade. Está doente. Mergulhada no pecado, está podre. Mas há 

algo mais, nós precisamos de ajuda. 

Estamos a Ouvir? 

Conclusão 

Para pensar e refletir: 
Quanto falas? Muito? Pouco? 

Quão frequentemente interrompes os outros quando estão a falar? 

O que a minha postura corporal diz às pessoas? 

O que dizem as minhas expressões faciais? Tenho consciência do que o meu rosto diz aos 

outros? 

Congratulo-me com o feedback recebido? Como reages ao feedback? 

Tens sempre razão? Tens sempre a última palavra? 


