
O PODER DA COMUNICAÇÃO NO RELACIONAMENTO FAMILIAR 
 
Texto Bíblico em Lucas 24:13-15 – “Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo 
para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns dez quilômetros de Jerusalém. 14 E 
iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. 15 Enquanto conversavam 
e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles” 
 
INTRODUÇÃO 
O poder da comunicação no relacionamento familiar. O texto em questão, traz o relato 
de um fato ocorrido com dois discípulos de Jesus, que faço uma analogia ao 
relacionamento conjugal e ou familiar vejamos as seguintes comparações: a convivência 
conjugal ou familiar, pode ser comprada a um caminho a ser trilhado ao longo da vida. 
O caminho se torna melhor com diálogo saudável, e se possível sobre tudo. 
Na conversa ou comunicação há conhecimento mútuo entre os familiares, ou seja, 
passam a se conhecer mais. E em uma conversa saudável ‘o próprio Jesus se aproximou 
e começou a caminhar com eles’. 
Na estrada da vida não sabemos a distância, mas enquanto não chegarmos ao destino, 
a comunicação é necessária para que o trajeto seja feito e a companhia seja agradável. 
Principalmente se sabemos que Jesus estará sempre presente até o destino final. 
Portanto, uma família inicia com duas pessoas, uma mulher e um homem, e se ambos 
mantiverem o hábito do diálogo ‘a respeito de tudo’, os demais membros da família 
serão levados a fazerem o mesmo, e consequentemente, a cura, a presença de Deus, o 
amor, a confiança, o respeito, a companhia agradável de ser e de estar sempre junto. 
 
I – A ESTRADA DA VIDA – DEZ A ONZE QUILÔMETROS 
Lucas 24:13 – “Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia 
chamada Emaús, que ficava a uns dez quilômetros de Jerusalém” 
 
II – CONVERSAR SOBRE TUDO 
Lucas 24:14 – “Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido” 
 
III – AMADURECIMENTO ATRAVÉS DO DIÁLOGO 
Lucas 24:15 – “Enquanto comentavam e discutiam” 
 
IV - A CONSTANTE PRESENÇA DE JESUS EM TODO CAMINHO 
Lucas 24:15b – “…o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com 
eles” 
 
CONCLUSÃO 
O relacionamento conjugal só termina quando acaba, e só acaba quando chega ao 
destino final, ou seja, na morte de um dos cônjuges. Observe o que diz o texto em Lucas 



24:28-29 – “Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar 
adiante. 29 Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já 
declina. E entrou para ficar com eles” 
Portanto se o seu relacionamento ainda não terminou, procure dialogar com o seu 
cônjuge, filhos, há possibilidade sim de restauração familiar, basta apenas querer. 
 
Mensagem produzida por: Pastor Luiz Cláudio 


