
 
Palestra: COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ 

 
O homem é o ápice da criação de Deus e a bíblia diz que Ele teve prazer e 
alegria em nos criar.  
 
 
Então disse Deus: 
-- Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes 
animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem 
rente ao chão. 
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 
mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: 
 
-- Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que 
se movem pela terra. 
Disse Deus: 
 
-- Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem 
sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de 
alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que 
tem em si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a todas as 
aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. 
E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito 
bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o sexto dia. 
(Gênesis 1.26-31) 
 
DEUS FOI O PRIMEIRO COMUNICADOR  
 

Adão recebia a visita de Deus no Jardim para um momento de comunhão e 

intimidade. Comunicação com coerência e sensatez. Que bênção! 

Diz a Bíblia que havia um momento específico para isso: A viração do dia. 

 
COMUNICAÇÃO  
 
 “Uma via de mão dupla”: O que fala e o que ouve, Não pode haver ruído 
nessa comunicação. 
 
 



Coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão, quando 
um conjunto de ideias apresenta nexo, harmonia e uniformidade entre dois 
fatos 
Para que algo tenha coerência, este objeto precisa apresentar uma 
sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor, de forma que não 
haja contradições ou dúvidas acerca do assunto.  (www.significados.com.br) 
 
Sensatez é qualidade de sensato; bom senso, equilíbrio; ponderação ao 
tratar de assunto delicado ou difícil; prudência, precaução; atitude de quem é 
reservado, comedido; circunspecção e discrição’. (www.aleute digital.com.br) 
 
Olha o que a Biblia nos adverte: 
“Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de 

vista; trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então 

você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará; quando se 

deitar, não terá medo, e o seu sono será tranqüilo. Não terá medo da 

calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios”.  

(Pv 3.21-25 - NVI) 

 
Se queremos ter vida temos de atentar para essa ordenança e viver essa 
verdade na prática. 
 
 
1. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NO FALAR 
 
A comunicação no falar é fundamental para estabelecer relacionamentos 
sadios, seja no lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos da 
igreja, entre colegas de trabalho, enfim. No universo aonde estamos 
inseridos.  
“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa 
para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.”   
(Ef 4.29) 
 
 
Nosso falar tem de ser: 
 
com amor 
com mansidão 
com verdade 
com delicadeza 
com consideração 
com respeito 
com humildade 

http://www.aleute/


com pureza 
 
Essas ações são aplicáveis à família, à igreja, ao trabalho, enfim... 
 
Tem sido assim na minha vida familiar? 
Tem sido assim na minha igreja? 
Tem sido assim na minha SAF? 
Tem sido assim no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, no 
universo que eu frequento, etc.? 
 
 
O que tenho falado e de que forma tenho falado? 
Com delicadeza, considero o que os meu marido, filhos,  minha irmã da 
igreja... fala? 
Tenho respeito pra ouvir e pra falar? 
“O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o 
homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala 
daquilo que o coração está cheio”. (Lc 6.45)  
 
2. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NO AGIR 
 
O verdadeiro discípulo de Cristo tem sua vida pautada em ações que 

testificam da sua fé em Cristo Jesus. 

“O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a 

sua ignorância”. (Pv 13.16) 

Devemos agir com: 

misericórdia 
santidade e pureza 
compaixão 
moderação 
acolhimento 
tolerância 
 

“Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é 

misericordioso”. (Lc 6.36) 

“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos 

em toda a vossa maneira de viver.” (1 Pe 1.15) 

- No Reino de Deus, não há meio termo. Ou somos, ou não somos. Agir em 

santidade é não compactuar com os erros, com argumentos fúteis e 

pecados.  

Olho pra Jesus e vejo o maior exemplo. 



 
3. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NO PENSAR 
 
Coloque o seu pensamento nas coisas do alto, coisas que passam nesta 
‘’peneira’’ de Filipenses 4.8 
 
Tudo o que é: 
 
Verdadeiro 
Honesto 
Justo 
Puro 
Amável 
De boa fama 
Virtuoso 
Louvável 
“Isso é o que deve ocupar o seu pensamento”. 
 
4. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NO OLHAR 
 
Quem nunca disse essa frase: 

“Bastava meu pai ou minha mãe me olhar eu já sabia o que eles estavam 
querendo me dizer. 

Muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles 
refletem o que está em nossos corações. 

 Através do olhar demonstramos amor, compaixão, alegria, satisfação, 
discernimento, etc. 

Mas também, com o mesmo olhar, demonstramos ódio, raiva, angústia, dor. 
amargura, lascívia, etc. 

“Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da 
carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito”. 
(Rm 8.5) 

5. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NAS MIDIAS 
SOCIAIS 
Facebook 
WhatsApp 
Instagran 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/7,8+


Youtube 
Twitter 
 
Hoje a tecnologia está presente em nossas vidas e aumentou muito a 
facilidade de comunicação entre nós. 
 
Mas esta facilidade trouxe também alguns problemas, pois, quase sempre, o 
nosso desejo é postar “tudo” para  “todos”. Penso que como em tudo na 
nossa vida, a moderação, a delicadeza e a simplicidade devem caminhar 
juntas!  
 
 
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; 
todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar 
por nenhuma delas.”  (1Co 6.12) 
 

O pastor John Piper diz: "A tecnologia só está dando novas maneiras de 

expressar os velhos pecados" 

 

Algumas perguntas para reflexão em grupo: 

- É necessário postar chek-in de todo o lugar que eu estou? 

 

- É necessário dizer o que estou fazendo, o que estou comendo, o que estou 

vestindo, qual é a minha rotina, qual a rotina do meu lar? 

- É necessário postar fotos do meu convívio familiar, desnudando a 

intimidade da família?  

- É necessário postar fotos com “caras e bocas” ou mesmo vestimentas que 

podem promover a impureza da mente, dos que veem? 

- É necessário postar vídeos ou mensagens que não sei a procedência? 

- É necessário postar bom dia, boa tarde, boa noite, durma bem, acorde 

bem, fique bem, viva bem, enfim? 

- É necessário postar fotos e mais fotos em grupos, sobrecarregando os 

celulares das pessoas? etc. 

NÃO É NECESSÁRIO! 

 
Aí vem a máxima que todos falam: 

https://estiloadoracao.com/tudo-me-e-licito-mas-nem-tudo-me-convem/


Somos mulheres vivendo na contemporaneidade e precisamos  estar de 

acordo. Todo mundo faz... 

Sim, Nós não somos todo mundo. 

Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. 

Somos “separadas”, compradas com alto preço na cruz. 

 "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 

que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição 

recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, 

como de um cordeiro imaculado e incontaminado" (1Pe 1.18,19). 
 

PENSE NISSO! 

 

É uma contradição, ter vários relacionamentos virtuais e, ao mesmo tempo, 

ausência real de contato humano. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado 

crises emocionais, ansiedade e depressão. 

“Curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo: Paz, paz, 

quando não há paz”.(Jr 6.14). 

6. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NA SAF EM 
REVISTA 
 

• Em relação aos artigos:  

As pessoas, quase não escrevem mais, apenas enviam mensagens 

utilizando uma escrita restrita e como consequência, estão perdendo a 

criatividade de desenvolver uma boa comunicação escrita; 

Quando forem escrever façam de forma clara e objetiva, observando e 

revisando a ortografia, concordância, etc.  e, principalmente, se está de 

acordo com nossos princípios doutrinários; 

Informe aonde, quando e como aconteceu o evento;  

Diga qual é a SAF, Federação ou Sinodal, de qual cidade e qual Estado. 

Não utilize siglas presbiteriais, como por exemplo: PROP.  Ninguém sabe o 

que essa sigla quer dizer;  



No trabalho Feminino utilizamos da seguinte forma: Federação de SAFs do 

Presbitério ........... Sinodal a mesma coisa; 

Textos serão enviados digitados no Word, sem utilização de recursos como 

WordArt, plano de fundo, bordas, etc; 

Não enviem artigos todo ele escrito em CAIXA ALTA; 

Não envie artigo em PDFs; 

Não enviem fotos coladas no artigo! A foto deverá vir à parte; 

Todos os artigos passam pela avaliação da Secretária Nacional, Presidente 

e, também, da Editora Cultura Cristã. 

• Em relação as fotos:  

Enviar fotos que mostrem eventos originais e que sirvam de sugestão de 

trabalho para as SAFs, Federações e Sinodais.   

Junto com a foto, deverá vir o texto explicando em detalhes como foi o 

evento.  

Não mandar uma quantidade excessiva de fotos. Escolha duas ou três que 

melhor retrate o evento e que mostrem número expressivo de participação! 

Fotos vindas do whatsapp e facebook são compactadas e não servem para 

publicação em mídia impressa. A qualidade fica prejudicada. 

Não baixamos fotos de nuvem ou outro local de armazenamento online.  

Enviar as fotos pelo e-mail e nunca por outras mídias. 

Numa foto de aniversário de SAF, Federação ou Sinodal todas as sócias 

presentes devem aparecer na foto e não somente a diretoria. O aniversário 

não é só da diretoria! 

As pessoas deverão estar olhando para uma única câmera. Várias câmeras 

fazem as pessoas olharem para várias direções e aí as fotos não ficam boas!  

Toda foto enviada deverá ter boa resolução. No mínimo 300 dpis, com 200 

kb ou mais, na extensão jpeg. (JPG). 

Não deve vir colada no Word, nem em PDF ou ppt (PowerPoint). Foto não é 

documento! 

• Em relação as promotoras 

Incentivar as SAFs a escolherem promotoras com perfil de vendedora e que 

ame a SAF e que tenha certeza de que vai “vestir a camisa”. 



Faça campanhas criativas, concursos, para levantar renovação de 

assinaturas. Outubro é o mês de renovação, ou adesão de assinaturas. 

Leia a SAF em Revista e incentive seu uso nas reuniões. Faça sempre o 

Momento SAF em Revista. 

Presenteie amigas não crentes com a revista. 

7. COMUNICANDO COM COERÊNCIA E SENSATEZ NA CONFECÇÃO 
DE: 
 
• Cartazes 

Usar sempre as logomarcas da SAF e do quadriênio;  

Checar as informações; 

Utilizar corretamente a sigla SAF e quando for plural, SAFs; 

Não existe Saf, nem S.A.F., nem SAF’s, são formas usadas erradamente; 

Quando se utilizar horas, o correto é usar:  

10h e não 10hs;  

10h30 e não 10:30hs.  

Não poluir muito com imagens e informações. 

• um boletim informativo:  

Evitar colocar muitas informações, pois as leitoras ficam perdidas;  

Deverá ter uma periodicidade. 

São pequenos detalhes que usados assertivamente, trazem resultados 

agradáveis. 

Que o Senhor nos abençoe com a alegria da salvação! 

Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, 
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça...; João 15-16ª 

A Deus seja glória! 
 
Miriam Gomes 
Secretaria de Comunicação para SAF em Revista 
Quadriênio 2018-2022 
 


