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A PALAVRA 
Serie: O que agrada a Deus 

PROPOSIÇÃO: 

  Como não bastasse, Deus decidiu falar aos homens de forma objetiva, compreensiva e 

segura, de forma que este possa conhecer não só o pensamento de Deus, como também Seu plano. 

  Quero tratar este assunto apresentando-lhe verdades que o encoraje a dar a atenção 

devida à Sua revelação, e assim passe a desfrutar do que Deus tem preparado. 

 

PRIMEIRA VERDADE: A PALAVRA DO SENHOR É ADMIRÁVEL - Is 42.21 

Pós-modernidade e epistemologia 

A revelação da Palavra é parte do plano de Deus. Ele Se expressou na linguagem humana 

de forma compreensível. Vivemos em tempos da maior negação da possibilidade de se conhecer a 

verdade de forma geral. 

Os questionamentos acerca da epistemologia (ciência de como se pode aprender): 

Chegam ao ponto de negar a possibilidade de se conhecer e de se dizer que há convicção sobre algo. 

Introdução:  

  Mundo cheio de injustiça e crueldade ‘...não posso crer em um Deus que permita 

essa injustiça, sofrimento e crueldade...”. Podemos não entender a relação de Deus com esta 

realidade, mas o fato de haver esse princípio, já é uma sinalização da existência de Deus. 

‘Não posso crer num Deus que se ire ou condene as pessoas, mas sim, num Deus de amor.’  

  Mas de onde veio essa ideia de um Deus de amor? Só a Bíblia apresenta esta 

característica de Deus. 

  A resposta para as nossas dificuldades vem da revelação que Deus faz de Si mesmo, 

e precisamos aprender e aceitar as fontes pelas quais Deus se revela. 

  Fontes da revelação de Deus: 

   - Todo ser humano foi criado com um padrão especifico da revelação divina, 

   com o mesmo conceito de certo e errado. Rm 2. 14 e 15. 

   - O mundo criado revela a existência de Deus. Rm 1.18 a 21 
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 “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.... John F.MacArthur, Jr 

Isto é o resultado do maior distanciamento de Deus. 

 Deus da Verdade – Is 65.16 e Sl 31.5 

 Jesus é a Verdade – Jo 14.6 

 A Palavra é a Verdade = Jo 17.17 

 Jesus e a Palavra escrita são a perfeita revelação do Deus de onde emana a verdade. 

Aqueles que dizem que há impossibilidade se deve à distância da realidade entre nós 

e Deus. Como o diálogo entre um elefante e uma formiga. Impossível! 

 Entretanto temos que lembrar que o Deus todo-poderoso, todo-conhecedor, tomou 

duas medidas necessárias para que esta comunicação fosse eficaz.  

Primeira Medida: Inspiração 

  Houve um período na história humana, que Deus usou alguns instrumentos humanos 

soberanamente para que trouxessem o Seu recado. 1Pd1.19-21 

 Estes homens foram separados por Deus especialmente para terem esta 

percepção. 

 Eles jamais falam por si mesmos. 

 Deus os impulsionou a escreverem o que escreveram para produzirem um 

material absolutamente confiável. 

 “Antes de mais nada, saibam...”- isso deve ser registrado nessa época 

pós-moderna. 

Esta Palavra tem sua qualidade. Is 42.21; Sl 138.2; Sl19.7 a 9 

 

Segunda Medida: Envio do Filho. Jo 1.14; Hb 1.1 a 3 

 O filho é a perfeita expressão de Deus. Se fez como nós e viveu entre nós, 

falou nossa língua, sentiu o que sentimos... 

 “É impossível Deus se revelar e se comunicar com o homem da mesma 

forma de um elefante no mundo das formigas?” (Frase de um cético) 

 Mas Deus em sua misericórdia se revela ao homem como homem. 
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 Sua palavra é confiável e maravilhosa – Sl 119.18 

 

SEGUNDA VERDADE: DEUS TEM EXPECTATIVAS COM SUA PALAVRA 

Deveres 

 Vimos que Deus se agrada de ter dado Sua palavra maravilhosa – Is 42.21 

 Se Deus a fez maravilhosa, se a colocou no ponto mais elevado, exaltada juntamente 

com Seu nome, o que se espera de Seu povo? Is 42.18 e 20 

 Os ouvidos estão abertos, mas não ouvem. 

 Vê muitas coisas, mas não dá atenção. 

 Deus espera que olhemos e escutemos Sua palavra com atenção. 

 Nesta passagem Ele se queixa da falta de atenção de seu povo. 

 Jeremias trata com a mesma situação e acrescenta. Jr 7.24 

 Coração estava obstinado e rebelde, de forma que foram indiferentes ao 

Senhor, e seguiram o próprio caminho. 

 Você ouve a palavra, a pregação da palavra, faz alguma leitura, mas nada 

muda? 

 Vejo com profunda tristeza pessoas que poderiam estar em outro 

patamar de vida, mas são indiferentes ao que Deus fala. O problema 

sempre é terceirizado. 

Nova Cultura 

 Ezequiel expressa a expectativa de Deus- Ez 20.19 

 Agir conforme e cuidar em obedecer – A Bíblia não é só um livro de 

curiosidades antigas, histórias para divertir crianças, poesia, etc. Ela pode 

ser tudo isso, mas também é muito mais do que isso. 

 Decretos – costume, cultura, direito; enquanto Lei é instrução, orientação. 

 Por ser muito mais do que isso, Deus espera que se dê atenção, ouvindo, 

vendo e obedecendo. Atenção compatível com o valor que Deus dá: 

Grande e gloriosa. 
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TERCEIRA VERDADE: A REAÇÃO HUMANA À PALAVRA DETERMINA A CONTRA-

REAÇÃO DO SENHOR 

As propriedades da Palavra – Sl 19.7 a 8 

 Esta PALAVRA: 

 Restaura a alma – restauração de vidas. 

 Dá habilidades de se viver. 

 Traz alegria genuína. 

 Dá capacidade de ver e discernir. 

Resultado Esperado 

 O povo foi alertado para seu potencial – Dt 30.19 a 20 

 A chamada do Senhor era uma determinação, que oferecia vida e benção, 

em certas condições: amar, ouvir e apegar-se. 

 Mas no caso da falta de seriedade com a Palavra, isso implica em 

maldição e morte. 

 O que acontece nos dias de Isaias? – Is 42- 22 a 25 

 O relato de outros profetas e a reação de Deus – 2Cr 36.16; Os 4.6 

 Há uma verdade revelada – Pv 28.9 

 Tantas histórias da Bíblia apresentam isso. 

 Tantas histórias de nossos dias são assim. 

 Velhos problemas em novas edições. 

 Podemos e somos responsáveis por fazer escolhas, mas não podemos determinar 

resultados diferentes das escolhas. 

 Plantou, colheu na qualidade e quantidade plantada. 

CONCLUSÃO 

Três Histórias: 

 Maria desfrutava do melhor – Lc .38 a 42 

 

 

 Salomão começou bem, mas acabou mal – 1Rs 11.9 
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 Josias começou tão mal, mas acabou bem. 1Rs 22. 1 a 20 

 

 

 Qual é a sua história? 

 

Perguntas de Aprofundamento 
 

1. Como você vê a questão da pós-modernidade com as verdades das Escrituras? 

2. Você convive com incertezas? Quais são as mais latentes no ambiente que você vive? 

3. Como a sociedade vê a Palavra de Deus, Bíblia?  

4. Como você vê a Palavra de Deus? 

5. Você crê na inerrância (não contém erros em seus originais) das Escrituras?  

6. Como você entende a Inspiração das Escrituras? 

7. Jesus cumpriu todo que fora predito sobre ele nas Escrituras. O que isto significa? 

8. Quais são os nossos deveres para com a Palavra de Deus? 

9. Quais sãos os resultados que a Palavra de Deus pode produzir em nossas vidas? 

10. Na historia de Maria você está mais para Maria ou Marta?  

11. Hoje onde você está ou como você tem tratado a Palavra de Deus, como uma aliada ou como inimiga? 

12. Desafie o grupo a ter tempos de qualidade e quantidade com as Escrituras. Forme uma corrente de 

cobrança (via email, fone, twiter, msm, Orkut, facebook, etc) sobre a leitura da Bíblia. 


