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18/4/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: João 17.17 

PALAVRAS CHAVE: Palavra, Espírito Santo, agir, cooperar, homem. 

OBJETIVO: descrever a importância da Palavra na vida do cristão e da igreja local.  

 

Para entender a passagem 

“Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que 

tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados”.  

Atos 20.32 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Todas as bênçãos que recebemos nesta vida são em última análise imerecidas – 

todas elas nos vêm pela graça. De fato, para Pedro, toda a vida cristã se vive pela graça 

(1Pe 5.12).  

Mas será que Deus usa meios especiais para nos dispensar mais graça? 

Especificamente na comunhão da igreja, será que há determinados meios – ou seja, 

determinadas atividades - que Deus usa para dispensar mais graça? Será que o Espírito 

Santo se utiliza de certos meios para distribuir as bênçãos aos salvos? É claro que a oração 

uns pelos outros, o batismo, a ceia do Senhor, a oferta, a evangelização, a adoração, a 

disciplina da igreja e o ensino da Palavra são meios de que Deus lança mão para dispensar 

graça a cada cristão. 

O ensino da palavra. Mesmo antes de as pessoas se tornarem cristãs, o ensino e a 

pregação da Palavra lhes dispensam a graça, pois é o instrumento que Deus usa para lhes 

conceder a vida espiritual e levá-las à salvação. Diz Paulo que o evangelho é o “poder de 

Deus para a salvação” (Rm 1.16) e que a pregação de Cristo é “poder de Deus e sabedoria 

de Deus” (1Co 1.24). Deus nos fez nascer de novo ou “nos gerou pela palavra da verdade” 

(Tg 1.18), e Pedro diz: “fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, 

mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente” (1Pe 1.23). A Palavra escrita de 

deus, a bíblia, pode “tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus” (2Tm 3.15).  

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: A PALAVRA 
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 Além disso, Paulo lembra aos cristãos que é a Palavra de Deus “que tem poder para 

vos edificar” (At 20.32). É necessária para a nutrição espiritual e para a manutenção da 

vida espiritual, pois não vivemos só de pão, mas “de toda palavra que procede da boca 

de Deus” (Mt 4.4). Moisés fala da absoluta necessidade da Palavra escrita de Deus quando 

exorta o povo: “Esta palavra não é para vós outros coisa vã; antes, é a vossa vida; e, por 

esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra à qual, passando o Jordão, ides para 

possuir” (Dt 32.47). 

 O crescimento e a força da igreja estão de tal forma ligados à regência da Palavra 

de Deus na vida das pessoas que mais de uma vez o livro de Atos chega a igualar o 

crescimento da igreja ao crescimento da Palavra de Deus; “Crescia a palavra de Deus, e, 

em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos” (At 6.7); “entretanto, a palavra do 

Senhor crescia e se multiplicava” (At 12.24); “E divulgava-se a apalavra do Senhor por toda 

aquela região” (At 13.49). 

 A partir de agora, consideraremos cinco afirmações fundamentais acerca da 

Palavra de Deus  

I. A PALAVRA DE DEUS É UMA EXTENSÃO DE DEUS. __________________________________________ 

Ouvir as palavras de Deus que constituem toda a Bíblia significa ouvi-lo. Obedecer a 

suas palavras equivale a obedecer a ele. Desprezar suas palavras significa desprezá-la.  

Depois que o rei Davi adulterou com Bate-Seba e matou o marido dela, Deus disse 

a Davi: “Tu me desprezaste” (II Samuel 12. 9-10) veja também I Samuel 15. 19-23, em que 

Samuel repreende o rei Saul. 

Do mesmo modo, falando a seus discípulos Jesus identifica suas palavras com sua 

própria pessoa: “Se alguém me amar, guardará a minha palavra” (Jo 14.23ª) 

Pode-se avaliar o que uma pessoa pensa a respeito de Deus pela opinião que ela 

tem sobre a palavra de Deus. É por isso que quem ama a Deus, ama a sua palavra, e quem 

odeia a Deus odeia o que Ele falou. A palavra de Deus é uma extensão dele. Sua 

identidade, seus propósitos, suas afeições e seu poder. 

Três razões para ressaltar que a Palavra de Deus é uma extensão dele: 

Em primeiro lugar, existe dentro de cada um de nós um impulso satânico para 

separar Deus de sua palavra, desde que a serpente disse a Adão e Eva. 

 “Foi isso que Deus disse...?” (Gn 3.1) 
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Faz parte da nossa natureza caída afirmar que amamos a ele e ainda assim não dar 

atenção às suas palavras (Jo 14.15; I Jo 5.3-4). Afirmamos amar a Deus, mas quanto tempo 

na semana passamos lendo a Bíblia? 

Em segundo lugar, várias teologias dos séculos 20 e 21, a exemplo da serpente de 

Gênesis 3, tentaram separar a palavra de Deus da Bíblia. Algumas defendem que Bíblia 

simplesmente “testemunha” acerca das palavras de Deus. Outras põem Jesus contra a 

Bíblia, afirmando que só Jesus é a palavra. 

Algumas acusam de “bibliolatria” – idolatrar a Bíblia – qualquer um que valorize muito 

a Bíblia. 

Em terceiro lugar, há uma onda mística entre muitos evangélicos que estimulamos 

crentes a fechar os olhos e somente experimentar a presença e o amor de Deus. 

Nas Escrituras, Deus tem comunhão com o seu povo ao se comunicar com ele 

mesmo, o templo de Deus do Antigo Testamento, o lugar em que se diz que Deus habita, 

se distinguia de outros templos do Antigo Oriente Próximo, pois seu recinto mais sagrado 

não continha encantamentos mágicos destinados a manipular os deuses para que 

enviassem uma boa colheita ou concedessem fertilidade às mulheres, e sim os Dez 

mandamentos de Deus, literalmente, suas dez “palavras. Deus habita com seu povo por 

intermédio de sua palavra. 

Ler a Bíblia não é simplesmente um exercício de compreensão intelectual; é uma 

oportunidade de estar diante do trono do Rei do universo. É uma oportunidade de ter um 

encontro com Ele. Deus tem comunhão por meio da comunicação. 

Quer saber qual o seu grau de respeito por Deus? Basta avaliar o quanto respeita a 

Bíblia. Nas Escrituras, Deus está falando com você. Você está ouvindo? Nossa atitude deve 

ser como a de Jeremias, que observou os falsos profetas de seu tempo e estremeceu: “meu 

coração está partido no meu íntimo; todos os meus ossos estremecem; sou como um 

homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e de suas 

palavras” (Jr 23.9) 

II. Deus age por intermédio de Sua palavra. 

 Deus não só revela informação por meio de sua palavra, Deus age por meio dela. 

Deus age quando fala, e age de três maneiras: ele cria, ele sustenta e ele estabelece ou 

rompe relacionamentos. 

 Deus cria com as suas palavras. 
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 Você e eu criamos usando as mãos, computadores, pás e tratores. Mas Deus cria 

falando. Ele diz “haja”, e acontece. Por isso o salmista olha em retrospecto para Gênesis 1 

e exclama: “os céus foram feitos pela palavra do Senhor dos céus, e todo o exército deles 

pelo sopro da sua boca” (Sl 33.6) 

 O autor de Hebreus concorda: “Entendemos que o universo foi criado pela palavra 

de Deus, de modo que o que é visto não foi feito de coisas que são visíveis.” (Hb 11.3). 

Palavras invisíveis criam matéria visível.  

Deus sustenta o universo por sua palavra. Os cientistas nos dizem que átomos e 

quarks, planetas e sóis são mantidos unidos pelas leis da gravitação, pelo eletromagnetismo 

e pela interação forte e fraca deles. Mas pense, essas leis, em si são rajadas da respiração 

de Deus. São palavras que de modo contínuo saem da boca de Deus a cada segundo 

como o autor de Hebreus afirma, Jesus “sustenta o universo pela palavra do seu poder” (Hb 

1.3). Vale a pena meditar por um momento sobre o que realmente aconteceu quando 

Jesus disse ao vento e às ondas: “paz! Aquietem-se!” (Mc 4.39) 

Deus estabelece e rompe relacionamento por meio e sua palavra.  Deus fez uma 

aliança verbal com Abraão e outra com seus descentes, os israelitas. Quando o seu povo 

deixou de guardar essa aliança, Deus os exilou. Em cada passo, o relacionamento de Deus 

com o povo de Israel foi estabelecido ou quebrado por suas palavras. Parece que, da 

mesma forma que Deus criou o universo com palavras, ele também recria o coração caído 

por meio de palavras. Ele nos trona “novas criaturas”. Ele “dá vida aos mortos e chama à 

existência as coisas que não existem” (Romanos 4.17). Os apóstolos falam em uníssono sobre 

essa questão. 

• Pedro recorda a seus leitores cristãos que eles foram “regenerados... por meio da 

vida e perene palavra de Deus” ( I Pedro 1.23) 

• De modo semelhante, Tiago afirma que, pela sua “própria vontade, Deus nos gerou 

pela palavra da verdade”. Por isso, Tiago exorta seus leitores a receberem “com 

mansidão a palavra implantada que tem a capacidade de salvar a vossa alma.” ( 

Tg 1. 18-21) 

• João fala da palavra que “permanece em vós” ( IJo 2.14) e da verdade que nos 

liberta (Jo 8.32) 

• Paulo torna explícito o paralelo entre a obra de Deus na criação e na nova criação. 

Porque Deus, que disse: “Que das trevas brilhe a luz, tem brilhado em nosso coração 

para prover a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo”. ( II 

Co 4.6). Em outra passagem, ele ensina que “a fé vem pelo ouvir” (Rm 10.17) 
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Sem dúvida os apóstolos aprenderam essas promessas do próprio Jesus, que disse: 

“As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida”. (Jo 6. 63 b) 

A palavra de Deus gera o novo nascimento. Ela permanece. Ela fornece o 

conhecimento da glória de Deus em Cristo. E a palavra de Deus pode fazer tudo isso 

porque é “viva e ativa” (Hb 4.12). Ela zumbe e vibra no coração, acende a luz e clique! 

Agora você consegue enxergar. Agora você pode amar a Deus. Antes não podia. 

 

III. DEUS AGE POR MEIO DA PALAVRA E DO SEU ESPÍRITO___________________________________ 

As Palavras de Deus têm poder porque se movem pelo de Deus e fazem exatamente 

o que o Espírito deseja. Foi exatamente o que Jesus disse a Nicodemos: “O vento sopra 

onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim 

é com todos que são nascidos do Espírito” (Jo 3.8). Às vezes o Espírito de Deus usa as 

palavras de Deus para endurecer um coração (Is 6.9,10; Mt 13.14,15; At 28.26,27). Outras 

vezes ele as usa para amolecê-lo (Mt 13.16; At 28.28; Rm 15.18-21). Mas as palavras de Deus 

sempre atuam de acordo com a vontade do Espírito. Ele sopra onde quer.  

O Espírito de Deus trabalha em conjunto com a Palavra. Aqui Jesus está juntando as 

partes num todo: “É o Espírito que dá vida, a carne não ajuda em nada. As palavras que 

eu vos tenho falado são espírito e vida” (Jo 6.63). Nessa passagem as palavras de Jesus e o 

Espírito cooperam para nos dar espírito e vida.  

Talvez a afirmação mais clara sobre esse tema esteja nos capítulos 36 e 37 do livro 

do profeta Ezequiel. No capítulo 36, encontramos as surpreendentes promessas da nova 

aliança de Deus: 

E, eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de 

vossa carne o coração de Pedra e vos darei um coração de carne. E porei o meu Espírito 

dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e tenhais a preocupação de 

obedecer aos meus mandamentos (Ez 36.26,27).  

Deus promete dar ao seu povo um novo coração e um novo espírito ao colocar seu 

Espírito dentro de nós. Como exatamente ele vai fazer isso? A passagem de Ezequiel 37 tem 

a resposta. O capítulo começa com Deus dando ao profeta uma visão de estar num vale 

de ossos secos (Ez 37.1,2). 

O cenário está pronto. Então, vem o desafio: “E ele me perguntou; Filho do homem, 

estes ossos poderão viver? E eu respondi: SENHOR Deus, tu sabes”.  
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Essa, sem dúvida, é a pergunta que deve orientar todos os cristãos e todo líder: 

“como aquele que estão espiritualmente mortos podem receber vida? Deus dá a primeira 

metade da resposta ao dizer a Ezequiel que pregue (Ez 37.4-8). Ezequiel pregou palavras, e 

a vida começou a se formar. Os corpos tomaram forma. Mas era preciso mais que isso. Só 

palavras não eram suficientes. A frase seguinte é: “Mas não havia fôlego algum neles”. 

Lembre-se de que a palavra hebraica para “fôlego” e “vento” é a mesma usada para 

espírito (cf. 37.9,10). 

O Espírito de Deus junta-se à palavra de Deus pregada – uma palavra pregada por 

um homem – para conceder vida espiritual onde há morte espiritual. Precisamente essa 

interpretação é apresentada pouco depois, quando a promessa da nova aliança é 

relembrada (Ez 36.12,14). 

O apóstolo Paulo sabia que a vida espiritual é criada pela ação conjunta da palavra 

de Deus e do Espírito. Ele sabia que a igreja de Tessalônica era amada por Deus “porque o 

nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, no 

Espírito Santo e com absoluta convicção (1Ts 1.5; 1Co 2.4; Gl 3.2,3). Como ele sabia disso? 

Ele havia testemunhado a mudança que ocorrera na vida deles. Em meio à tentação, eles 

eram obedientes. Em meio à perseguição, tinham alegria. “E vos tornastes nossos imitadores 

e do Senhor, pois recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo 

em meio a muitas tribulações, de maneira que vos tornastes modelo para todos os crentes 

na Macedônia e na Acaia” (1Ts 1.6,7). Não é surpreender, portanto, que Paulo tenha se 

referido à Palavra de Deus como a “espada do Espírito” (Ef 6.17).  

Não há poder maior à disposição da igreja do que a pregação da Palavra do Pai a 

respeito do Filho operando por meio do Espírito. A Palavra sempre realiza o que ele deseja 

que ela realize, o que nos leva a uma quarta afirmação.  

IV. A PALAVRA E O ESPÍRITO DE DEUS COOPERAM DE MODO EFICAZ_________________________ 

As palavras de Deus são eficazes. Ou seja, elas geram o efeito pretendido. De fato, 

os cristãos devem se lembrar disso. Ouça o profeta Isaías e preste atenção especialmente 

a suas expressões verbais:  

Porque, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, mas 

regam a terra e a fazem produzir e britar, para que a dê semente ao semeador e pão ao 

que come, assim será a palavra que sair da minha boca; não voltará para mim vazia, mas 

fará o que eu intentar e cumprirá com êxito o proposito para o qual a enviei (Is 55.10,11).  
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Concordo com Michael Horton quando ele diz: “a Palavra de Deus não transmite 

somente informação; ela gera vida. Ela não é apenas descritiva; é eficaz. Gera adoração, 

obediência, comunhão e discípulos”1.  

 

V. DEUS FALA POR INTERMÉDIO DE PREGADORES E DE PALAVRAS HUMANAS__________________ 

A Bíblia afirma repetidamente que Deus falará com poder à medida que expusermos 

fielmente a mensagem das Escrituras.  

Jesus dá o mesmo testemunho acerca dos pregadores humanos. Ao enviar 72 

discípulos para pregar, Jesus lhes diz: “Quem vos ouve, ouve a mim; e quem vos rejeita, 

rejeita a mim; e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou” (Lc 10.16). 

Paulo, Pedro e João afirmam o mesmo. Escrevendo aos tessalonicenses, Paulo, de 

forma notável, equipara as palavras que pregou às palavras de Deus: “e nós também não 

deixamos de agradecer a Deus por isso, pois, quando recebestes a palavra de Deus, que 

ouvistes de nossa parte, não a recebestes como palavra de homens, mas como palavra 

de Deus como de fato é, ao qual está atuando em vós, crentes” (1Ts 2.13; Gl 1.11). Mas 

Paulo não se referia apenas às suas próprias palavras; ele sabia que Deus trabalha de modo 

eficaz por intermédio da pregação em geral: “Foi do agrado de Deus salvar os que creem 

por meio da insensatez que pregamos” (1Co 1.21).  

Pedro também equipara a Palavra de Deus eterna e imutável à pregação humana 

(1Pe 1.23,25; 4.11, NVI). 

João faz uma equiparação semelhante: “Quem conhece a Deus nos ouve; quem 

não é de Deus não nos ouve” (1Jo 4.6). 

Deus fala por intermédio de pregadores humanos e de palavras humanas. É difícil acreditar, 

mas é por isso que devemos pedir fé para crer que: 

• Encontrar a Bíblia significar encontrar Deus; 

• Deus age de modo eficaz por meio de sua Palavra por seu Espírito; 

• Deus pões seu poder em ação quando cristãos (como você e eu) pregamos.   

 

                                                 
1 HORTON, Michael S. People and place: a convenant ecclesiology. Louisville: Westminster John 

Knox,2008.  
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APLICAÇÃO____________________________________________________________________________ 

1. Pregue e explique a Palavra de Deus. O evangelista anuncia a Palavra de Deus, e 

essas palavras, dotadas de poder pelo Espírito de Deus, libertam o coração e a 

mento do incrédulo. Elas dão ao incrédulo uma nova vida. O único meio ordenado 

por Deus de chamar eficazmente pecadores para a salvação é pela pregação da 

Palavra (1Pe 1.23). Por isso devemos enfatizar a leitura, exposição e ensino da Palavra 

de Deus. 

2. As reuniões da igreja devem ser centradas na Palavra. A palavra de Deus anunciada 

tanto cria a igreja quanto à reúne. Portanto, os cultos da igreja são centrados na 

Palavra. Os sermões também. A música também. As orações também. Os 

relacionamentos também. A palavra, então, reverbera para fora das portas da 

igreja quando esta se dispersa, estando cada membro capacitado como 

evangelista e discipulador.  


