
 
 

PIEDADE E VIDA: A PALAVRA DE DEUS 
Pr. Davi Merkh 

 
Introdução:  

“Pau que nasce torto...” (Pv 22.15) 
 
Como endireitar o pau?  Vida piedosa!  Intimidade com Deus. 
 
 Ilust.: Para endireitar um osso, colocar uma placa  
  Para endireitar uma planta, fincar uma estaca 
  Para endireitar uma vida, temos que “encostar” em Deus! (Pv 3.5,6) 

 
 Hoje, vamos tratar de dois “ingredientes” importantíssimos para vida piedosa: Palavra e 
Espírito. 
 
 Dividimos o estudo em 3 partes: 

1) O OBJETIVO da Piedade (a imagem de Cristo produzida em nós) 
 

2) Os OBSTÁCULOS à Piedade (falta de conhecimento da pobreza do meu 
coração e do poder da Palavra) 

 
3) A OPERAÇÃO da Piedade (a Palavra nas mãos do Espírito) 

 

I. O Objetivo da Piedade 
 
Temos que identificar nosso objetivo antes de tratar de métodos! 

 
A. Piedade = intimidade com Deus, expressa numa vida transformada,  

ou seja,  mudança bíblica! (Sinônimo = santificação) 
 
 Mudança é essencial na vida cristã para evitar infantilidade espiritua!  (Hb 5.12-14) 

(1 Co 3.1,2). 

 

 Mudança não é fácil, e pode doer! Resistimos mudança! 
 

B. Deus Quer nos Mudar, PARA SUA PRÓPRIA GLÓRIA! 
 
-JESUS veio para nos mudar (2 Co 5.17; Gl 2.20; ) 

 
 -A PALAVRA foi dada para nos mudar (2 Tm 3.16,17) 
 
 -O ESPÍRITO SANTO trabalha para nos mudar (2 Co 3.18) 

Ilust.: Ele que habita em nós e nos santifica, faz faxina na casa!  O “aspirador” que 
usa é a Palavra de Deus!  Rm 8.9-13 

 
 -O alvo do MINISTÉRIO é nos mudar (Gl 4.19, Cl 1.26-29) 
 
Então, por que não mudamos? 
 



 
 

 
C. 3 perguntas chaves... 
 

1) POR QUE mudar? (Resposta: Para glorificar a Deus através de uma vida semelhante a 
Cristo) 

2) COMO eu posso mudar? (Resposta: a seguir) 
3)  Como posso ser um AGENTE de mudança? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.  Formando a Imagem de Cristo: O Processo de Mudança Bíblica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos: 2 Co 3.18 Rm 8.29 Gl 4.19 1 Jo 3.1,2 Fp 1.6 
 
F. Desafios: 
 
1) Você consegue identificar a(s) área(s) onde Deus está trabalhando em sua vida  

para que você seja mais parecido com Cristo?  
 
2) Seu (cônjuge, amigo, parente, colega) pode dizer, “Fulano é cada vez mais parecido(a) com 
Jesus Cristo!” 
 
3) Quais as áreas da sua vida onde você NÃO está exemplificando a imagem de Jesus (lascas do 
pecado que a talhadeira divina quer tirar)?   

*Ira  *Cobiça  *Orgulho  *Egoísmo 

O Espírito de Deus usa a Palavra de Deus 
Para nos fazer como o Filho de Deus! 

O alvo da vida cristã é a 
IMAGEM DE CRISTO 

 formada em nós PARA A GLÓRIA DE DEUS! 
 

(Deus é mais glorificado em nós 
quando somos mais parecidos com Jesus!) 

O ESPÍRITO  
SANTO 

O CRISTÃO 

A PALAVRA 

PESSOAS 



 
 

*Inveja *Mágoas  *Sensualidade  *Pensamentos maus 
*Mentira *Indisciplina  *Impaciência  *Falta de amor 

II. Obstáculos à Piedade na Palavra 
Pr. Davi Merkh 

 
Introdução:  
 -Revisão: 

-O Espírito de Deus usa a Palavra de Deus para nos conformar à imagem de Deus. 
  -Temos os recursos que precisamos para uma vida piedosa (2 Pe 1.3) 
 
 -Se o que Deus mais quer fazer em nós é produzir a imagem de Seu Filho pelo poder da 
Palavra e do Espírito, o Inimigo quer  obstruir esse processo (1 Pe 5.8).  ESTAMOS NUMA 
GUERRA ESPIRITUAL! (Ef 6.10-20) 
 
 -Não é de admirar que para muitos, uma vida na Palavra é sua maior luta! 

 
*HORA SILENCIOSA (a disciplina de tempo diário na Palavra)? 

  *“CULTO DOMÉSTICO”? 
  *ORAÇÃO E COMPARTILHAR CONJUGAL 
 
 -Podemos destacar muitos obstáculos neste processo de transformação pela Palavra: 
  -falta de disciplina  -preguiça    -falta de tempo 
  -falta de recursos  -falta de conhecimento (como?) -pecado 
 
Resumindo, queremos sugerir 2 obstáculos principais que nos afastam da Palavra de Deus e de uma 
vida piedosa com Deus.    
 

“Ou este Livro nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará deste Livro”  
 

1º Obstáculo: Não Conhecemos a Pobreza do Nosso Coração 
 

Rm 7.24  1 Tm 1.15b  Is 6.5  Ez 36.31 
 
“Os sãos não precisam de médico, e, sim, os doentes (Mt 9.12) 

 

Tese: O maior obstáculo a uma vida piedosa na Palavra é a falta de conhecimento da real 
necessidade do nosso coração!  (Dt 8.2,3) 

 
Deus nos ama demais para permitir que continuemos atolados na nossa auto-suficiência! 
 
Pv 16.26 
 
1 Pe 2.2 
 
Cl 3.16 
 

2º Obstáculo: Não Conhecemos o Poder da Palavra  
 
 A Palavra expõe o coração  
 
 O “Raio-X” do Coração (Jr 17.9,10; Ez 14.1-7;  Hb 4.12,13;  Tg 1.19-25; Sl 139.1,2,23,24 



 
 

 
A Palavra leva a Cristo (Hb 4.16) 

Uma Visualização: Hb 4.12-16 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Palavra preenche o que falta no coração (2 Pe 1.3) 
 
 
Conclusão: 
 

1) Se você não sente tanta fome por Deus e Sua Palavra, qual a causa da sua doença? 
 

2) Estude Sl 119 e procure fazer uma lista dos benefícios para vida e piedade que a Palavra de 
Deus proporciona. 

 

Não é suficiente VER o coração  
sem CORRER até a cruz! 



 
 

 
III.  A Operação da Piedade pela Palavra e pelo Espírito 

 
Introdução: “Últimas Palavras” 
 
 As últimas palavras de Pedro (2 Pe 1.12,13,15; 3.2, 18) 
 
 As últimas palavras de Paulo (2 Tm 3.16; 4.2, 13: Prega a Palavra!) 
 
Fenómeno: Barateamento e Canseira na Palavra  
 

Manifestações:  
-Exposição bíblica sumiu (“pregamos Veja”); mensagens cada vez mais curtas 
-Cultura de entretenimento x seriedade nos ministérios 
-“Show Gospel” (ou “cospe-l”) toma precedência sobre vida arraigada na Palavra 
-Analfabetismo bíblico (cp. Acampamento PV...Daniel na cova dos leões parece o 
nome de banda de rock ou novo boite) 
-Religião tipo “Nescafé” 
-Vidas frenéticas e vazias 
-Livrarias evangélicas que não vendem livros ou Bíblias 

 
A Renovação da Mente 
 
Os psicólogos calculam que num dia normal, 10,000 pensamentos passam pela cabeça humana.  
Significa 3.500.000 pensamentos por ano, ou quase 200 milhões numa vida!   
 
Se somos o que pensamos, quem é você?  Você gostaria que as outras pessoas soubessem o que 
passa na sua cabeça?  Os desejos de vingança?  A ira?  Os pensamentos maus? 
 
 Provérbios 4.23 Guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida! 

 
 2 Co 10.4,5 (cp Rm 12.1,2) 
 
O Processo: 

1) Reconhecer minha necessidade na esfera do coração 
2) Correr até a cruz para receber misericórdia e graça 
3) Renovar a minha mente com a verdade das Escrituras. 

 
Renovação da mente é a manutenção básica exigida para manter nossa vida espiritual 
funcionando! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para experimentarmos uma vida piedosa, precisamos 
renovar a mente constantemente  

com as verdades da Palavra de Deus. 
A renovação da mente 

É o dever de todo crente. 



 
 

O “pau que nasce torto” pode ser endireitado, sim! 
 
O Processo 
 
 Rm 6.11-14  Rm 12.1,2 Ef 4.20-24 Col 3.8-17 Hb 3.13, 4.12-16 
Ver minha 
necessidade 
(despojar do 
“velho 
homem”) 

Considerai-vos 
mortos para o 
pecado (pecado 
não reina em 
nós; não 
oferecer o corpo 
ao pecado) 

Não vos 
conformeis 
com este 
século 

Despojar do 
velho homem 

Despojar 
das obras 
da carne, 
do velho 
homem (8-
9) 

Ser “cortado” 
pela espada de 
dois gumes, a 
Palavra de Deus, 
que expõe o 
interior 
(coração) (4.12-
13) 

Correr até a 
cruz 
(revestir-se 
 do novo 
homem) 

Considerai-vos 
vivos para Deus 
 
Oferecer o 
corpo a Deus 
como 
instrumento de 
justiça 

Apresentar 
o corpo 
como 
sacrifício 
vivo 

Revestir-se 
do novo 
homem 

Revestir-se 
do novo 
homem 
(10-14) 

Correr até o 
trono da graça 
para obter 
misericórdia e 
graça (4.16) 

Renovar a 
mente 

“Considerai” 
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Transform
ai-vos pela 
renovação 
da mente 

Renovar no 
espírito do 
entendimento 

Habite 
ricamente 
em vós a 
palavra de 
Cristo (16) 

Exortai-vos 
mutuamente 
cada dia... (3.13) 

 
 
Como Renovar a Mente? 
 

1. Transplante de Coração (Mt 5.29,30; Mc 7.21,22; Ez 36.26-27)  
(Em Cristo, recebemos um novo coração). 

 
2. Transformação Diária (doses diárias “anti-rejeição”) 

A carne não gosta do novo coração, e luta contra! Cp Rm 7.15-24; Gl 5.17 
 

Rm 6.11-14  Rm 12.1,2 
 

Enchei-vos do 
Espírito (Ef 5.18)

Falando, 

louvando, 

dando graças

Mulheres

submissas

Maridos, 

amem

Filhos, 

obedecei

Pais, não

provoqueis

Habite ricamente em vós a 
Palavra de Cristo (Cl 3.16)

Instruí-vos

louvando, 

com gratidão

Mulheres

submissas

Maridos, 

amem

Filhos, 

obedecei

Pais, não

irriteis
 



 
 

 
Sugestões Práticas 

 
Não é legalismo, nem misticismo mas um RELACIONAMENTO!   
 

1) Leitura Individual para encher sua mente diariamente com a Palavra de Deus (1 
Pe 2.2) 

 
2) Leitura Familiar (Culto Doméstico) 

 
a. Pv 22.6 

 
b. Dt 6.4-9 

 
c. Sugestões práticas:  

i. PROVÉRBIOS 
ii. Conversas informais 

iii. Momentos oportunos 
iv. BREVE e criativo, o dia todo e todo dia 

 
3) Meditação/Memorização (Js 1.8) 

(espelho, trânsito, filas, exercício, serviço) 
 

4) MÚSICA! (Cl 3.16) 
Cp. Salmos 
Como o povo sem Bíblia memorizava a Palavra? 

 
5) Gravações (Rm 10.17) 
 
Rm 10.17 E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. 

 

a. Da Bíblia (“Mais da Palavra, e menos SOBRE a Palavra”) 
 

b. Mensagens MP3 (Corrida, academia, carro, serviço, etc.) 
i. IBCU 

ii. www.palavraefamilia/org.br 
 

Conclusão: 
 
O Espírito de Deus usa a Palavra de Deus para nos fazer como o Filho de Deus!  Pau que nasce 
torto pode ser endireitado, SIM!  Podemos trazer cativo os 10.000 pensamentos diários! 
 
Desafios:  1) Como está sua saúde espiritual?  Tem fome pela Palavra?  Conhece seu coração? 
 

2) Que tal, um novo compromisso para com a Palavra de Deus? 
 


