
09 - COMUNICAÇÃO 
 
 

omunicar é o processo que pode ser verbal ou não de 
compartilhar informações com outra pessoa, de tal 
forma, que ela compreenda o que você está dizendo. 

Ou seja, a boa comunicação anda em uma via de mão dupla, 
mandando e recebendo mensagens. A comunicação usa vários 
meios como palavras faladas ou escritas, cantadas, tom de voz 
e expressões faciais e corporais. 
 
No latim “comunicativo” é composta de três outras palavras: 
como (juntos), munis (presente, dádiva) e actio (ação). 
 
A comunicação é trocar presente e os comunicadores juntos 
fazem uma festa: É preciso comunicar inclusive coisas tristes.  
 
Na origem, no entanto, comunicar queria dizer “troca de boas 
coisas”. Por isso. É importante aprender a expressar nossos 
pensamentos e sentimentos de maneira positiva com palavras, 
expressões, atitudes, ações e reações. (Pv 18:21). 

 
 

       Comunicação – Algo a ser desenvolvido 
 

A maioria das pessoas conversa animadamente, porém, 
limitando-se a narrar fatos e acontecimentos, sem nunca 
falarem de si mesmas.  
 
Isto é resultado de palavras e atitudes que foram lançadas 
durante a infância. A falta de atenção dos pais, a não 
valorização dos sentimentos infantis, a intolerância dos adultos 
diante das perguntas repetitivas das crianças, o massacre das 
informações televisivas e as criticas maldosas formam um 
conjunto de fatores que bloqueiam a comunicação. 

 
 

       Causas que impedem o fluir da comunicação: 
 
√ Complexo de inferioridade: A auto desvalorização ou o 
critério de suas próprias potencialidades faz com que a pessoa 
recue ao falar de si mesma. 

C 



√ Modelo da rejeição: É muito comum na adolescência. É o 
que leva o jovem a se omitir, deixando de expressar suas 
ideias e, especialmente, seus sentimentos.  
 
Na situação adulta o cônjuge não expressa seus reais valores, 
opiniões e emoções por medo de ser rejeitado pela pessoa 
amada. 
 
√ Opção pelo silêncio: Muitos casais optam pelo silêncio, em 
nome de uma falsa paz. Alguns usam o silencio como forma de 
agredir o outro e escolher camuflar situações, fugindo do 
confronto de ideias. 
 
√ Desequilíbrio emocional: Alguns maridos usam um tom de 
voz elevado para intimidar a esposa. Certas esposas desabam 
em lágrimas buscando sensibilizar os maridos e ambos 
desenrolam uma sessão de gritos e gestos descontrolados, que 
acabam por ferir e magoar a pessoa amada, logo, acabam se 
fechando. 

 
       Praticando diálogo transparente: 

 
1.Ter disposição para aprender a se comunicar (Mt 5.3). 

 
Para que vivamos uma convivência produtiva em amor e em 
contribuição mútua no casamento, é necessário que tenhamos 
disposição para aprender. Aprender tudo que possa nós tornar 
mais hábeis na tarefa de fazer alguém feliz. 

 
2. Identificar a dificuldade que impede a comunicação (Fp 
4.13). 

 
Não fuja do conflito. Você deve encará-lo e falar a respeito do 
assunto. Busque trabalhar com ele, para  ele seja vencido. 
Primeiramente pela própria pessoa e, depois, se for preciso, 
busque a ajuda de alguém competente. 

 
3. Desenvolver a capacidade de saber ouvir (Tg 1.19 e Pv 
17.27-28). 

 
Ouvir antes de responder é virtude de sábio. À medida que 
aprendemos a ouvir, aprendemos também a falar na hora certa 



e de maneira certa. O falante tende a sufocar o outro sem lhe 
dá oportunidade de expressão e assim deixa de ser sábio. 

 
       4. Esforçar-se para entender as diferenças (Tg 1.5). 

 
Os homens conversam sobre assuntos mais racionais, fatos, 
acontecimentos e negócios. As mulheres falam sobre assuntos 
mais emocionais, compartilhando seus sentimentos, tristezas e 
alegrias. Se não houver a compreensão desse fato, a 
comunicação pode ser seriamente afetada. 

 
       5. Colocar a televisão no seu devido lugar. 

 
A TV não é em si mesma uma coisa ruim e perigosa. Sua 
invenção é, sem dúvida, algo extraordinário. Paradoxalmente, é 
um meio de comunicação que bloqueia o dialogo em família. 

 
       A TV do ponto de vista espiritual e moral: 
 
       . Desestimula a prática da vida cristã. 
       . Rouba o tempo de oração e leitura bíblica. 
       . Impede a frequência aos cultos, visitas e evangelismo. 
       . Torna-se um ídolo (Lv 26.1). 

. Torna normal e conveniente todo tipo de prática imoral. 

. Superestima o homem impiedoso, contra o qual a Bíblia nos    
  adverte (Rm 1.18-21, 2 Pe 2.9-14). 

 
         A TV do ponto de vista psicológico: 
         
         √   Influencia as ações e reações do ser humano. 
         √   Torna as crianças bem mais agressivas. 

  √   Causa entorpecimento mental àqueles que se expõem 
horas a fio. 

         √   Provoca alteração no rendimento escolar. 
 

         A TV do ponto de vista sociológico: 
         √   Dita os rumos da sociedade. 
         √   Gera modismo e ideologias. 
         √   Consumismo desenfreado. 

 
         A TV do ponto de vista familiar: 
         √   bloqueia a comunicação em família. 
         √   Funciona como fuga para os casais em conflito. 



          √   Provoca o distanciamento entre os membros. 
          √   Gera uma inversão de valores. 
          √   Pode provoca atrito entre os filhos. 

 
   Assim como a TV, o computador também não deve ocupar o   
   espaço de uma boa conversa em família (Ef 5.11). 

 
          Algumas dicas para melhorar o relacionamento 

    
1. Seja sempre um bom ouvinte e não responda enquanto a  

outra pessoa não terminar de falar. (Tg 1:19 e Pv 18.13). 
 

2. Pense duas vezes antes de falar. Não seja precipitado ao  
responder. Fale de uma maneira que a outra pessoa 
possa entender e aceitar aquilo que você diz. (Pv 15.23-
28 e 21:23). 
 

    3.   Fale sempre a verdade, mas fale com amor. Não 
exagere. (EF. 4.15-25 e Cl 3.9). 
     
    4.    Não se envolva em rixas. É possível discordar sem 
causar brigas. (Pv 20.3, 17.14; Rm 13.10 e Ef 4.31). 
     
    5.    Não responda com raiva. Use palavras brandas e 
respostas bondosas. (Pv 14.29; 15.1; 25.5; 29.11 e Ef 4.26-31). 
 
    6.    Não use silêncio para frustrar o seu parceiro. Se você  

                  hesitar em responder, explique o porquê. O silêncio,  
                  especialmente por parte do marido, ser apresenta como  
                  uma resposta negativa para a esposa. (Pv 15.23). 

 
     7.    Evite aborrecer o seu cônjuge. (Pv 10.19; 17.9 e 20.5). 
  
     8.    Quando você estiver errado (a), admita e peça perdão  
            (Tg 5.16). Quando alguém lhe pedir perdão, comunique  
            a ele que você o perdoou. (Cl 3.13; 1 Pe 4.8 e Ef 4.32). 
 
     9.    Não culpe ou critique o seu cônjuge; pelo contrário,  
            restaure-o, encoraje-o e edifique-o. Evite criticar a  
            família do seu cônjuge. (Gl 6.1; Rm 14.13 e 1ºTs 5.11). 
 
    10.   Procure entender a opinião do seu cônjuge. Coloque-se  
            na situação do outro. (Fl 2.1-4 e Ef 4.2). 



           11.   Escolha o tempo certo para se comunicar. 
   √    Não discutir depois das 22h. A noite é feita para se    
         dormir. 
   √    Não brigue na presença dos filhos. 
   √    Não brigue em público. 
   √    Não procure resolver problemas quando um dos  
         dois estiver em atividade. 
    √   Marque com seu cônjuge uma hora específica para  
         conversarem. 
 

            Seis palavras que podem restaurar: 
 

1. Apreciação: “Muito obrigado(a)” (agradeça com 
cordialidade). 

2. Percepção: “Você está linda(o)” (elogie com 
autenticidade). 

3. Estímulo: “Ótimo, está delicioso” (critique com 
empatia e positivamente). 

4. Humildade: “Eu errei” (declare assumindo erro). 
5. Ame: “Perdoe-me, amo você” (pratique o amor 

verdadeiro). 
6. Motivação: “Você é vencedor(a)” (declare e profetize 

a palavra de Deus). 
 


