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PALAVRA DO SEU AGRADO 

Mensagem 03 de 14 

Data: 19/09/2010 

Fontes da revelação de Deus 

(De fato, quando os 
gentios, que não têm a lei, 
praticam naturalmente o 
que a lei ordena, tornam-

se lei para si mesmos, 
embora não possuam a lei;  

Rm 2.14 

pois demonstram que as 
exigências da lei estão gravadas 

em seus corações. Disto dão 
testemunho também as suas 

consciências e os seus 
pensamentos, ora acusando-os, 

ora defendendo-os.) 

Rm 2.15 

18 A ira de Deus é revelada do céu 
contra toda impiedade e injustiça 

dos homens que suprimem a 
verdade pela injustiça, 19 pois o 

que de Deus se pode conhecer é 
manifesto entre eles, porque 

Deus lhes manifestou. 

Rm 1 

Pois desde a criação do mundo 
os atributos invisíveis de Deus, 

seu eterno poder e sua natureza 
divina, têm sido vistos 

claramente, sendo 
compreendidos por meio das 

coisas criadas, de forma que tais 
homens são indesculpáveis; 

Rm 1.20 
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porque, tendo conhecido a 
Deus, não o glorificaram como 

Deus, nem lhe renderam 
graças, mas os seus 

pensamentos tornaram-se 
fúteis e os seus corações 

insensatos se obscureceram.  

Rm 1.21 Proposição  

1ª Verdade 
A Palavra do Senhor  é admirável  Pós-modernidade e epistemologia 

Na perspectiva pós-modernista, a certeza é 
considerada inerentemente arrogante, 

elitista, intolerante e opressiva – e 
portanto, sempre errada... A crença de que 

ninguém pode realmente saber alguma 
coisa... emerge... como o único dogma que 

os pós-modernistas podem tolerar. A 
incerteza é a nova verdade. A dúvida e o 
ceticismo foram canonizados como uma 

forma de humildade....    MacArthur 

Quem pedir bênção para si na 
terra, que o faça pelo Deus da 

verdade; quem fizer juramento 
na terra, que o faça pelo Deus 

da verdade. Porquanto as 
aflições passadas serão 

esquecidas e estarão ocultas aos 
meus olhos 

 Is 65.16 
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Nas tuas mãos 
entrego o meu 

espírito; resgata-
me, SENHOR, Deus 

da verdade.   
Sl 31.5 

Respondeu Jesus: “Eu 
sou o caminho, a 
verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, a 
não ser por mim.  

Jo 14.6 

Santifica-os na 
verdade; a tua 

palavra é a 
verdade.  

Jo 17.17 Medida 1: Inspiração 

Assim, temos ainda mais firme a 
palavra dos profetas, e vocês 
farão bem se a ela prestarem 
atenção, como a uma candeia 

que brilha em lugar escuro, até 
que o dia clareie e a estrela da 
alva nasça em seus corações 

2Pe 1.19 

Antes de mais nada, 
saibam que nenhuma 
profecia da Escritura 

provém de 
interpretação pessoal, 

2Pe 1.20 
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pois jamais a profecia 
teve origem na vontade 
humana, mas homens 

falaram da parte de 
Deus, impelidos pelo 

Espírito Santo. 
2Pe 1.21 

Foi do agrado do 
SENHOR, por amor de 

sua retidão, tornar 
grande e gloriosa a 

sua lei.  
Is 42.21 

Voltado para o teu santo 
templo eu me prostrarei e 

renderei graças ao teu nome, 
por causa do teu amor e da 

tua fidelidade; pois exaltaste 
acima de todas as coisas o teu 

nome e a tua palavra. 
Sl 138.2 

A lei do SENHOR é 
perfeita, e revigora a alma. 

Os testemunhos do 
SENHOR são dignos de 

confiança, e tornam sábios 
os inexperientes.  

Sl 19.7 

Os preceitos do SENHOR 
são justos, e dão alegria 

ao coração. Os 
mandamentos do 

SENHOR são límpidos, e 
trazem luz aos olhos.  

Sl 19.8 

O temor do SENHOR é 
puro, e dura para 

sempre. As ordenanças 
do SENHOR são 

verdadeiras, são todas 
elas justas. 

Sl 19.9 
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Medida 2: Envio do Filho 

A Palavra tornou-se carne 
e viveu entre nós. Vimos 

a sua glória, a glória como 
do Unigênito vindo do 
Pai, cheio de graça e de 

verdade. 
Jo 1.14 

Há muito tempo Deus 
falou muitas vezes e 

de várias maneiras aos 
nossos antepassados 

por meio dos profetas,  
Hb 1.1 

2 mas nestes últimos dias 
nos falou por meio do 
Filho, ... 3 O Filho é o 

resplendor da glória de 
Deus e a expressão exata 

do seu ser...  
Hb 1 

Abre os meus 
olhos para que eu 
veja as maravilhas 

da tua lei.  

Sl 119.18 

2ª Verdade 
Deus tem expectativas com sua Palavra 
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Deveres 

Foi do agrado do 
SENHOR, por amor de 

sua retidão, tornar 
grande e gloriosa a 

sua lei. 
Is 42.21 

18 "Ouçam, surdos; olhem, 
cegos, e vejam! 20 Você viu 
muitas coisas, mas não deu 

nenhuma atenção; seus 
ouvidos estão abertos, mas 

você não ouve nada." 

Is 42 

Mas eles não me ouviram 
nem me deram atenção. 

Antes, seguiram o raciocínio 
rebelde dos seus corações 
maus. Andaram para trás e 

não para a frente.  

Jr 7.24 

Nova cultura 

Eu sou o SENHOR, o seu 
Deus; ajam conforme os 
meus decretos e tenham 
o cuidado de obedecer 

às minhas leis.   

Ez 20.19 



27/09/2010 

7 

3ª Verdade  
A reação humana à Palavra determina a 

contra-reação do Senhor  
As propriedades da Palavra 

A lei do SENHOR é 
perfeita, e revigora a 

alma. Os testemunhos do 
SENHOR são dignos de 

confiança, e tornam 
sábios os inexperientes.  

Sl 19.7 

Os preceitos do SENHOR 
são justos, e dão alegria 

ao coração. Os 
mandamentos do 

SENHOR são límpidos, e 
trazem luz aos olhos. 

Sl 19.8 

Resultados esperados 

“Hoje invoco os céus e a terra 
como testemunhas contra 

vocês, de que coloquei diante de 
vocês a vida e a morte, a 

bênção e a maldição. Agora 
escolham a vida, para que vocês 

e os seus filhos vivam,  

Dt 30.19 
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e para que vocês amem o 
SENHOR, o seu Deus, ouçam a 

sua voz e se apeguem 
firmemente a ele. Pois o SENHOR 

é a sua vida, e ele lhes dará 
muitos anos na terra que jurou 

dar aos seus antepassados, 
Abraão, Isaque e Jacó”. 

Dt 30.20 

Mas este é um povo saqueado e 
roubado; foi apanhado em 

cavernas e escondido em prisões. 
Tornou-se presa, sem ninguém 

para resgatá-lo; tornou-se 
despojo, sem que ninguém o 

reclamasse, dizendo: "Devolvam". 

Is 42.22 

Quem entregou Jacó para 
tornar-se despojo, e Israel aos 

saqueadores? Não foi o 
SENHOR, contra quem temos 

pecado? Pois eles não quiseram 
seguir os seus caminhos; não 

obedeceram à sua lei.  

Is 42.24 

De modo que ele lançou sobre 
eles o seu furor, a violência da 

guerra. Ele os envolveu em 
chamas, contudo nada 

aprenderam; isso os consumiu, 
e ainda assim, não o levaram a 

sério.   

Is 42.25 

Mas eles zombaram dos 
mensageiros de Deus, 

desprezaram as palavras dele e 
expuseram ao ridículo os seus 

profetas, até que a ira do 
SENHOR se levantou contra o 

seu povo, e já não houve 
remédio.   

2Cr 36.16 

Meu povo foi destruído por falta 
de conhecimento. "Uma vez que 

vocês rejeitaram o conhecimento, 
eu também os rejeito como meus 

sacerdotes; uma vez que vocês 
ignoraram a lei do seu Deus, eu 
também ignorarei seus filhos.  

Os 4.6 
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Se alguém se recusa 
a ouvir a lei, até 

suas orações serão 
detestáveis.  

Pv 28.9 Conclusão 

38 Caminhando Jesus e os seus 
discípulos, chegaram a um 

povoado, onde certa mulher 
chamada Marta o recebeu em 
sua casa. 39 Maria, sua irmã, 

ficou sentada aos pés do Senhor, 
ouvindo-lhe a palavra. 

Lc 10 

Marta, porém, estava ocupada 
com muito serviço. Ela, 
aproximando-se dele, 

perguntou: “Senhor, não te 
importas que minha irmã tenha 

me deixado sozinha com o 
serviço? Dize-lhe que me 

ajude!” 
Lc 10.40 

41 Respondeu o Senhor: 
“Marta! Marta! Você está 

preocupada e inquieta com 
muitas coisas; 42 todavia 

apenas uma é necessária. 
Maria escolheu a boa parte, e 

esta não lhe será tirada”.  
Lc 10 

O SENHOR irou-se contra 
Salomão por ter se 

desviado do SENHOR, o 
Deus de Israel, que lhe 
havia aparecido duas 

vezes.  
1Re.11.9 
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Josias tinha oito anos 
de idade quando 

começou a reinar, e 
reinou trinta e um 
anos em Jerusalém 

2Re 22.1 

“Vão consultar o SENHOR por mim, 
pelo povo e por todo o Judá acerca do 

que está escrito neste livro que foi 
encontrado. A ira do SENHOR contra 
nós deve ser grande, pois os nossos 
antepassados não obedeceram às 

palavras deste livro, nem agiram de 
acordo com tudo o que nele está 

escrito a nosso respeito”. 
2Re 22.13 

‘Portanto, eu o reunirei aos 
seus antepassados, e você será 
sepultado em paz. Seus olhos 

não verão toda a desgraça que 
vou trazer sobre este lugar’“. 
Então eles levaram a resposta 

ao rei.  
2Re 22.20 


