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Oração: “Este é o nosso desejo, Senhor, ouvir a 
Tua voz,. através da Tua Palavra e que ela possa ser 
bem clara  pelo  Teu  Espírito.  Em nome  de  Jesus. 
Amém”.

Introdução
“Se queremos  acertar  o  caminho,  não  podemos 

abrir mão de uma boa iluminação”
Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz  

para os meus caminhos. Sl. 119,105
Vamos  dividir  este  texto  em  duas  partes.  Na 

primeira, vou falar sobre a luz. O que é a luz? Ou, 
por que a Palavra é luz? E na segunda, vou falar 
sobre o caminho. Qual o efeito da luz sobre o meu, 
sobre o seu caminho. 

I. LUZ – Deus fala através da Bíblia
Pensando nessa primeira parte, onde lemos que a 

lei do Senhor é lâmpada e é luz, eu queria levá-lo a 
refletir por que a palavra, por que a Bíblia,  é luz. 
Por que ela é luz? Porque Deus é luz. 1 João diz que 
Deus é luz. Se Ele é luz, e Ele se manifesta através 
da sua Palavra, sua Palavra também é luz. O texto 
de 2 Timóteo 3:16 ajuda a explicar um pouco sobre 
isso.  Diz  assim:  Toda  escritura  é  inspirada  por  
Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para  
a correção e para a instrução na justiça, para que  
o  homem  de  Deus  seja  apto  e  plenamente  
preparado para toda boa obra.

Então,  a  Palavra  de  Deus  é  luz  porque  ela  é 
inspirada,  ela  é  originada  em  Deus.  Ela  vem  de 
Deus,  que  é  luz.  Então  Deus,  quando  decidiu 
revelar-se  através  da  Palavra,  estava  revelando 
bastante  de  si  mesmo.  Por  isso  ela  (a  Palavra) 
também  é  luz,  e  pela  sua  utilidade,  ensino, 
repreensão,  correção,  instrução,  fica  claro  que  ela 
funciona como um guia para o nosso caminho. 

Um autor disse que a Bíblia é uma autobiografia 
divina,  uma  autobiografia  de  Deus.  Se  você  ler, 

estudar,  conhecer  a  Bíblia,  você  vai  conhecer  a 
Deus. 

Então,  a  Bíblia  pode  ser  considerada  por  nós 
como a luz de Deus para os nossos passos. Por isso, 
quando decidimos não conhecer  a Bíblia,  estamos 
decididamente apagando a luz. Quando resolvemos 
não  ler  e  não  conhecer,  estamos  decidindo  não 
conhecer quem Deus é, não conhecer o seu plano, 
não conhecer o seu caráter, não conhecer o que Ele 
espera de nós.

Por  isso,  meu  objetivo  é  motivar  cada  um  de 
vocês a que tenham no seu coração um amor pela 
Palavra, porque através dela você pode iluminar os 
seus passos e conhecer o Deus que tanto te ama. 

Talvez  se  eu  fosse  perguntar,  acho  que 
provavelmente ninguém duvidaria ou discordaria de 
que a  Bíblia é a Palavra de Deus. Mas se todos nós 
concordamos com isso, por que não lemos, ou não 
conhecemos  a  Bíblia,  e  não  iluminamos  o  nosso 
caminho como deveríamos? 

É uma pergunta bem simples, não é? Mas que a 
todo  momento  está  em  nossa  mente.  Se  eu 
reconheço que a Bíblia é a Palavra de Deus, e que é 
importante para iluminar os meus passos, por que eu 
não lanço mão dela como eu deveria? Por quê?  

Algumas sugestões de possibilidades: 

Primeira:  falta  de  prioridade  e  falta  de 
disciplina.  Falta  de  prioridade  porque  eu  não 
considero a Palavra de Deus como algo importante. 
Então,  se eu não considero como importante,  não 
vou dedicar tempo nem esforço para aquilo que eu 
não considero importante.  Fazemos assim o tempo 
inteiro com tudo. O nosso dia a dia é um tratado das 
nossas prioridades.  Então,  isso inclui  as coisas de 
Deus. Talvez falta de prioridade, falta de disciplina, 
porque  existem  muitas  coisas  que  concorrem,  e 
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concorrem com  o esforço que deveríamos ter com a 
Palavra de Deus. 

Por  exemplo:  vou  citar  algumas  coisas  que  eu 
pensei rapidamente. Novela: eu não assisto novela, 
mas eu sei que tem novela em todos os canais, eu 
sei que começa depois do almoço, não sei se “vale a 
pena ver de novo”,  vocês que decidem,  mas  tem, 
tem no final da tarde, não tem? Tem novela das seis, 
novela das sete, tem novela das oito. E agora tem 
até novela das onze. Então, pode ser que isso seja 
uma fonte de concorrência com o tempo que alguém 
deveria dedicar iluminando os seus passos. Lembre-
se que eu falei  que as outras vozes vão lançando 
trevas, e é isso que acontece. Outra coisa. Filme. Eu 
gosto  muito  de  filme.  Eu  assisto  geralmente  um 
filme por semana, mas é um perigo, porque se eu 
pudesse,  se eu aguentasse, eu assistiria  mais, mas 
pode  tomar  bastante  tempo  do  que  eu  deveria 
dedicar para o Senhor. E o jogo de futebol? O jogo 
demora 1h45, no mínimo, se não tiver prorrogação e 
pênalti.  Terça-feira  tem  série  B,  quarta-feira  tem 
série  A,  quinta  tem o complemento  da rodada da 
quarta, na sexta tem série B de novo, no sábado está 
passando série B na TV aberta, e domingo tem de 
novo. Quase todo dia tem jogo, e eu não duvido que 
tenha gente que assista todos esses dias, ou quase 
todos. Não estou dizendo que seja errado, mas pode 
ser que isso se torne uma fonte concorrente com o 
tempo que deveríamos dedicar a iluminar os nossos 
passos.

O tempo que dedicamos ao trabalho, mais até do 
que  deveria,  ou  do  que  nos  é  pedido.  Dedicar  o 
tempo que te é pedido justamente, a Bíblia ensina. 
Mas dedicar por conta própria muito mais do que 
estão pedindo, só para fugir ou por outros motivos, 
está  errado.  O  tempo  que  gastamos  na  internet, 
twitter, youtube, facebook, nestas coisas que tomam 
bastante tempo. Então, falta de prioridade, falta de 
disciplina,  podem ajudar  a  lançar  trevas  no nosso 
caminho e passamos a esquecer que a Bíblia é luz, e 
não conhecemos,  não lemos e não iluminamos  os 
nossos passos.

Essa é a primeira razão, falta de prioridade, falta 
de disciplina, que faz com que, mesmo sabendo que 
a Bíblia é Palavra de Deus, não nos importemos em 
parar para ouvi-la. 

Outra  razão é  que a  Bíblia  tem  textos  difíceis. 
Então tem bastante gente com bastante boa vontade 
e disposição,  mas que começa a ler e vê que tem 
textos  difíceis  que não entendemos  de imediato  e 

desanima.  Por  exemplo:  vou  ler  um  texto  para 
vocês.  Imagine  que  você  é  um recém-convertido, 
está chegando à igreja e alguém manda você ler o 
livro de Daniel. Você lê o seguinte, no capítulo 9: 
Setenta  semanas  estão  determinadas  sobre  o  teu  
povo, e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a  
transgressão,  para  dar  fim  aos  pecados,  para  
expiar  a iniquidade,  para trazer a justiça eterna,  
para  selar  a  visão  e  a  profecia,  e  para  ungir  o  
Santo dos Santos. Sabe, e entende: desde a saída da  
ordem para  restaurar  e  para  edificar  Jerusalém,  
até o Ungido,  ao Príncipe, sete semanas e sessenta  
e duas semanas: as praças e as circunvalações se  
reedificarão,  mas em tempos angustiosos.  Depois  
das sessenta e duas semanas será morto o Ungido,  
e já não estará; e o povo de um príncipe, que há de  
vir, destruirá a cidade e o santuário, ... 

Quem  entendeu?  Alguém tem  alguma  ideia  de 
imediato do que se trata? Não? Mas isso também é 
Palavra  de  Deus,  também  serve  para  iluminar  o 
nosso  caminho.  Esse  é  um  texto  relativamente 
difícil, mas que tem bastante sentido. Com o tempo, 
descobrimos  qual  é  o  sentido.  Mas  a  Bíblia  tem 
textos  difíceis.  Tem  outros  também,  Isaías, 
Jeremias,  Ezequiel.  Tem  vários  textos  difíceis.  E 
pode ser que algumas pessoas desanimem. E fiquem 
sempre  na leitura  de Salmos,  Provérbios,  Salmos, 
Provérbios,  e  João.  Salmos,  Provérbios,  João  e 
Efésios,  aí  começa  tudo  de  novo  e  passa  a  vida 
inteira assim. Então, o fato de ter textos difíceis às 
vezes desanima. Então, se você é um desses que às 
vezes  se  desanima  com  coisas  que  você  não 
consegue  entender,  e  todos  nós  temos  coisas  que 
não  conseguimos  entender,  até  Pedro,  o  apóstolo 
Pedro,  um  dos  escritores  da  Bíblia,  disse  que  as 
coisas que Paulo escrevia eram difíceis. Em 2 Pedro 
3-15:16. 

Então,  temos  coisas  difíceis,  mas  não  podemos 
parar ou desistir por causa disso.  O que você deve 
fazer?  Você  deve  lembrar  que  existem  textos 
claros. Existem textos difíceis, mas existem textos 
muito fáceis. Por exemplo: Mas eu lhes digo: Amem 
os seus inimigos. Jesus está dizendo: amem os seus  
inimigos  e  orem por aqueles  que  os  perseguem... 
Mt. 5.44. Você tem inimigos? Tem pessoas que te 
perseguem?  Ame  e  ore  por  eles.  Está  bem fácil, 
não? Bem fácil de entender. Outro texto:  não saia  
da  vossa  boca  nenhuma  palavra  torpe,  e  sim  
unicamente  a  que  for  boa  para  edificação,  
conforme a necessidade, e, assim, transmita graça  
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aos  que  ouvem. Ef.  4.29.  Vai  abrir  a  boca?  Não 
pode  sair  nenhuma  coisa  feia.  Tem  que  ser 
necessário,  e  tem  que  ser  bom  para  edificar  os 
outros.  Bem  fácil,  não?  Não  precisa  nem  saber 
grego para entender isso. Sabendo português,  está 
fácil. Difícil praticar, mas não é difícil entender.

Então, se você às vezes se desanima com textos 
difíceis, lembre-se que existem textos claros e que 
esses textos mais obscuros, mais difíceis, além deles 
terem  o  sentido  que,  com  o  tempo  você  pode 
descobrir, eles também mostram para nós uma coisa 
importante,  mostram  que  a  realidade  de  Deus, 
descrita na Bíblia, é uma realidade que vai além da 
nossa compreensão. O Deus que se revela através da 
Bíblia é um Deus infinito. Então, jamais aquilo que 
é finito vai conter plenamente aquilo que é infinito, 
mas  o  que  está  contido  na  Bíblia  é  suficiente.  É 
suficiente  para  iluminar  os  nossos  passos.  Então, 
quando a gente encontra  um texto difícil,  a gente 
tem que lembrar: Aqui Deus está se revelando um 
Deus que sabe muito mais que eu, que tem muito 
mais poder do que eu.  Então, tem coisas que eu não 
entendo, mas tem coisas que eu entendo, e essas eu 
vou praticar. Também existem os lideres e aquelas 
pessoas que podem te ajudar a entender, e o papel 
dos lideres é explicar e aplicar o texto. Então, seus 
pastores,  seus  líderes  dos  grupos  pequenos,  dos 
ministérios, se você tem dúvidas, pergunte a eles, as 
pessoas mais experientes vão te ajudar a explicar e a 
aplicar o texto na sua vida. 

E  também,  a  última  palavra  de  motivação. 
Quando  você  encontrar  alguma  coisa  difícil  que 
você não entenda, e essa orientação serve para todos 
os momentos que a gente vai parar diante da Palavra 
de Deus, que é:  dependa do Espírito. Dependa do 
Espírito  Santo  para  ler  a  Bíblia  e  para  entender, 
porque ele é o co-autor,  juntamente com Deus. O 
texto de 2 Pedro diz:  pois jamais a profecia teve  
origem na vontade humana, mas homens falaram 
da parte  de  Deus,  impelidos  pelo  Espírito  Santo. 
Então,  a  Palavra se  originou em Deus,  mas  Deus 
usou o Espírito Santo para inspirar os autores para 
fazer  com  que  eles  escrevessem.  Então,  se  você 
parar diante da Palavra, fale: “Deus, eu quero que 
isso  que  eu  vou  ler  agora  seja  luz  para  o  meu 
caminho”.  Dependa  do  Espírito  Santo.  Ore: 
“Senhor, através do seu Espírito Santo que escreveu 
isso  aqui,  e  que  está  interessado  que  eu  entenda 
isso”,  porque  Deus  é  o  maior  interessado  que  a 
gente compreenda a sua Palavra. Peça a iluminação 

do seu Santo Espírito, para que a Palavra se torne 
luz para você. 

Então, nós consideramos a Bíblia como a Palavra 
de  Deus,  mas  nem  sempre  a  gente  lida  com  ela 
como  deveríamos.  E  precisamos  lembrar  que  a 
Palavra de Deus é luz, porque Deus é luz, e ela é 
viva. É a Palavra viva de um Deus vivo. Observe 
esse belíssimo texto de Hebreus, capítulo 4, que diz: 
Pois  a  palavra  de  Deus  é  viva  e  eficaz,  e  mais  
afiada  que  qualquer  espada  de  dois  gumes;  ela  
penetra ao ponto de dividir  alma e espírito, juntas  
e medulas, e julga os pensamentos e intenções do  
coração.  A  Palavra  de  Deus  é  viva  e  eficaz,  a 
Palavra  de  Deus  funciona  e  ela  se  comunica 
conosco, e ela nos atinge em cheio, quando estamos 
prontos para ouvir.

Vou compartilhar uma experiência minha. Há um 
tempo atrás estávamos na possibilidade de vender a 
nossa casa e talvez comprar uma outra. E quem já 
passou por esse processo de vender e comprar, ou 
querer comprar  alguma casa,  sabe que isso ocupa 
bastante  tempo  da  sua  mente,  do  seu  coração, 
porque você vai pesquisar qual o banco que tem o 
melhor financiamento, você vai pesquisar todas as 
possibilidades, você vai ver nos sites de imobiliária 
todos os lançamentos, e você começa a fazer contas, 
o  quanto  você  pode  gastar,  o  quanto  você  pode 
investir. Você vai fazendo as contas, e aquilo pode 
ser  que  te  ocupe  mais  do  que  deveria  E  era 
exatamente isso que estava acontecendo comigo. E 
na minha devocional, eu fui ler, e eu vou lendo na 
sequência.  Pego a Bíblia e vou lendo do começo até 
o fim. E aquele dia era o dia de eu ler o livro do 
profeta Ageu, e com todas essas coisas na cabeça, 
de  vende  casa,  não  vende  casa,  faz  conta,  sentei 
para  ler  e  olhei  e  li  o  seguinte:  versículo  4  do 
capítulo 1 de Ageu. Diz assim:  Acaso é tempo de 
vocês  morarem  em  casas  de  fino  acabamento,  
enquanto  a  casa  do  Senhor  permanece  
abandonada? Fechei,  já  fiz  o  meu  devocional  de 
hoje.  Já  entendi,  já  entendi.  A palavra de Deus é 
viva e quando diz que penetra os pensamentos e os 
propósitos do coração, é isso que Deus fala. Poderia 
contar  outras  historias,  e  sei  que  muitos  também 
poderiam  compartilhar  situações  onde  Deus, 
soberanamente,  usa sua Palavra viva para falar ao 
nosso coração. Então, de uma certa forma está nas 
nossas mãos direcionar a luz para o nosso caminho, 
ou apagar a luz. 
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II.  CAMINHO –  A  Palavra  produz 
transformação

E na segunda parte vamos falar sobre caminho. E 
quando eu penso nisso, eu penso na nossa vida, com 
relação  à  luz,  com  o  fato  de  que  a  luz  tem 
benefícios, e tem uma utilidade, tem finalidade para 
cada  parte  da  nossa  vida.  Eu  gosto  de  pensar  na 
figura de um quebra-cabeça, e em casa a gente gosta 
de montar quebra-cabeça.  A gente tem um quadro 
bonito  feito  com  quebra-cabeça,  tem  outros  que 
ainda falta colocar molduras, mas estão lá. A coisa 
mais  importante  para  montar  um quebra-cabeça  é 
você  ter  uma  boa  imagem  de  referência.  Para 
montar  certo  todas  as  pecinhas,  você   precisa  ter 
uma boa imagem de referência.  E é  assim com a 
nossa  vida.  A  nossa  vida  não  tem  1000,  2000 
pecinhas,  ela  tem infinitas  pecinhas,  que  a  gente 
também precisa encaixar umas nas outras. E a gente 
também  precisa  de  uma  boa  referência.  E  essa 
referência não é outra senão a Palavra do Senhor, 
que  é  luz  para  o  nosso  caminho.  Há  pessoas 
tentando montar o quebra-cabeça da sua vida sem 
olhar para a figura, sem olhar para a referência. Não 
vai  dar  certo.  Tem  gente  tentando  montar  um 
quebra-cabeça cristão da sua vida olhando para uma 
referência do mundo. Olhando para uma figura do 
mundo. Também não vai dar certo. Então, o cristão 
tem que  montar  as  pecinhas  da  sua  vida,  do  seu 
quebra-cabeça,  olhando  para  a  referência  certa. 
Olhando para a referência que Deus dá. Outra coisa, 
não adianta você olhar só para uma parte também, 
você tem que olhar a imagem toda. Foi por isso que 
eu falei, não adianta ficar só em Salmos, Provérbios, 
João, não adianta. Você precisa conhecer a Palavra 
de  Deus  toda.  E  se  você  ainda  não  leu  a  Bíblia 
inteira, ou não leu várias vezes, porque quanto mais 
a gente lê mais a gente reconhece que precisa ler, eu 
gostaria  de desafiá-lo a  fazer  esse propósito  hoje, 
falando assim: “Senhor, eu quero montar a minha 
vida olhando para a referência certa, e olhando para 
a  referência  completa.  Não  olhar  só  para  uns 
pedaços”. 

Então,  quando eu penso em caminho,  eu penso 
nisso: a Palavra é  luz, e ela é luz para os nossos 
caminhos,  e  a  falta  de  olhar  para  essa  referência 
correta é o que tem produzido, infelizmente, muitos 
cristãos que são incapazes de fundamentar qualquer 
doutrina  importante  da  vida  cristã.  Você  vai 
conversar com um crente sobre justificação. O que 
Jesus fez por nós em termos legais, em termos da 

nossa  dívida,  e  a  pessoa  é  crente  e  simplesmente 
não sabe explicar, porque não tem a referência. Vai 
conversar sobre santificação,  sobre doutrinas  mais 
profundas,  escatologia,  doutrinas  dos  anjos,  e  a 
pessoa  não  sabe,  porque  está  olhando  para  a 
referência incorreta.  Então, para os que são novos 
na  fé,  não  quero  deixar  vocês  desanimados,  eu 
quero incentivar vocês a conhecerem e a terem um 
fundamento  firme,  sólido  para  sua  vida.  Também 
crentes que são incapazes de usar a Palavra como 
espada no momento oportuno. Às vezes você tem 
um problema na sua família, e você poderia usar a 
Palavra  da  maneira  certa,  mas  pela  falta  de 
conhecimento,  você  usa  o  conselho  da  avó,  do 
professor,  do  psicólogo,  e  não  usa  a  Palavra  de 
Deus,  que  é  viva  e  que  é  eficaz,  porque  não 
conhece.  Crentes  que  têm  a  vida  atacada 
constantemente pelo mal, porque não têm a Palavra 
no seu coração. Em Salmos 119:11, o salmista diz: 
guardei a palavra no meu coração para não pecar  
contra ti. Guardo as suas palavras no meu coração 
para  não  pecar  contra  ti.  Então,  se  eu  estou 
constantemente pecando contra o Senhor é porque 
não tem palavra no meu coração. Crentes que têm a 
vida inteira bagunçada, um caos. Jesus disse: eu vim 
para que tenham vida, e a tenham em abundância. 
Eu não vim aqui morrer na cruz, pagar o preço, para 
vocês continuarem com a vida caótica como vocês 
quiserem. Não, ele veio para nos dar uma vida em 
abundância,  mas  se  a  gente  não  olha  para  a 
referência  certa,  não olha para a  imagem certa,  o 
nosso  quebra-cabeça  fica  impossível.  Nossa  vida 
fica impossível. 

Luz  para  o  nosso  caminho.  Então,  eu  queria 
motivar  vocês  a  buscarem  conhecer  a  Palavra, 
percebendo os efeitos que ela traz à nossa vida.  A 
Palavra  produz  transformação,  mais  do  que 
qualquer  outra  coisa,  a  Palavra  produz 
transformação. O texto de Timóteo que lemos diz 
que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino,  para  repreensão,  para  correção,  para 
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa obra. A 
Palavra funciona para ensinar, para repreender, para 
corrigir,  para  instruir  e  ela  traz  transformação  de 
caráter, não só transformação de conduta. Se você 
deseja mudar somente a sua conduta, você pode ir a 
qualquer  livraria  e  achar  muitos  livros  de  auto 
ajuda. 7 passos para se tornar uma pessoa mais feliz. 
8 passos para se tornar uma pessoa rica. E você vai 
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mudando a sua conduta. E o propósito de Deus com 
a sua Palavra é mudar o nosso caráter, e a conduta é 
transformada como consequência. 

A  Palavra  produz  restauração.  Salmos  19, 
versículo 7, um dos meus versículos preferidos.  A 
lei  do  SENHOR é  perfeita  e  restaura  a  alma. A 
primeira parte. A Palavra de Deus, a Lei do Senhor 
é perfeita e restaura a alma. É bem provável que na 
igreja  encontremos  bastante  gente  com  a  alma 
ferida.  Fora dela,  muitas,  nos  seus  contatos,  você 
vai  encontrar  pessoas  com  a  alma  ferida,  com 
relacionamentos  quebrados,  relacionamentos 
destruídos,  com  problemas,  com  lutas.  A  Lei  do 
Senhor restaura  a alma.  Quer trazer   restauração? 
Leve a Palavra.  Quer experimentar  a restauração? 
Experimente  da  Palavra.  Então,  a  Palavra  traz 
transformação, a Palavra produz restauração. 

E  a Palavra  produz  sabedoria.  Neste  mesmo 
versículo. A lei do SENHOR é perfeita e restaura a  
alma; os testemunhos do Senhor [aquilo que é dito a 
respeito  dEle]  são  dignos  de  confiança  e  tornam 
sábios  os  inexperientes. É  muito  prazeroso  ver 
pessoas  que  se  convertem,  e  começam  a  se 
alimentar da Palavra, e parece que em um ano eles 
crescem o que não cresceram durante os 30 anos  de 
vida  antes  de  Cristo.  E  isso  e  é  muito  comum, 
porque  a  Palavra  de  Deus  torna  sábios  os 
inexperientes.  Então,  você  quer  ser  sábio?  Quer 
acertar  o  caminho?  Quer  agir  como  alguém 
prudente?  Conheça  a  Palavra  e  ela  vai  te  trazer 
sabedoria. 

A  Palavra  de  Deus  também  produz  amor,  e 
produz  conhecimento  de  Deus.  Produz  amor  a 
Deus e conhecimento dEle. João 14:21: Aquele que 
tem os meus mandamentos  e os guarda, esse é o  
que me ama; e aquele que me ama será amado por  
meu Pai. Jesus  diz:  e eu também o amarei  e  me  
manifestarei a ele. Deus está olhando lá de cima e 
Ele  pode dizer  quem são os  que O amam.  E Ele 
pode falar isso a respeito, com critério bem claro, 
que é o critério de quem tem, de quem guarda os 
mandamentos  que  Ele  mesmo  nos  dá.  Então,  a 
Palavra  produz  amor,  porque  através  do 
conhecimento da sua Lei, através do conhecimento 
do  Senhor,  nós  aprendemos  a  amá-lO.  E  quanto 
mais nós aprendemos a amá-lO, mais nós queremos 
conhecer,  e  queremos  amá-lO  mais,  queremos 
conhecê-lO mais. É um circulo virtuoso, um circulo 
abençoado.  E  também  acontece  algo  muito 
interessante,  porque  aquele  que  tem  os 

mandamentos  e  os  guarda,  Deus  se  revela  a  ele. 
Você quer conhecer os planos de Deus? Conheça a 
Palavra. Quer conhecer quem Deus é? Os detalhes? 
Conheça  a  Palavra.  Aquele  que  tem  os  meus  
mandamentos, e os guarda, esse  é o que me ama. E  
aquele que me ama será amado por meu pai.  E eu  
também o amarei  e me manifestarei  a ele. Vocês 
estão lembrando da música?  

Conclusão
Para concluir, vamos lembrar, a Palavra de Deus 

é luz porque ela vem de um Deus que é luz e que se 
revela, e ela serve para iluminar, para mudar, para 
transformar os muitos passos que eu e você damos 
todos os dias em varias direções. 

Eu  queria  terminar  trazendo  um  estímulo 
verdadeiro e uma exortação para que você cresça, 
no contato e no conhecimento da Palavra de Deus. 
Chega dessa historia de ser crente e de não conhecer 
a Bíblia. Não dá, não dá para ser crente de verdade 
sem conhecer o manual para nossa vida, não dá. É 
fácil a gente se enganar com boas práticas, e boas 
práticas  são  boas.  Então  a  gente  se  converte, 
participa de uma igreja bem dinâmica, e a gente tem 
muitas  coisas  boas,  que  são  boas,  mas  que  não 
podem substituir o essencial. O circunstancial nunca 
pode substituir o essencial. 

Assim, o culto é ótimo, é legal, mas eu comparo 
assim: eu vou usar uma ilustração gastronômica. É 
como se fosse um jantar fora, você se prepara, você 
vai, luz de velas, é uma coisa especial, mas o que 
sustenta a nossa vida é o arroz e o feijão de todos os 
dias. Para alguns é arroz, é feijão,  bife, batatinha, 
lasanha e etc. Mas, pense nisso, não dá para você 
viver só de jantar fora, luz de velas, você precisa ter 
uma  dieta  equilibrada  todo  dia,  e  os  momentos 
especiais vão ser muito mais especiais, porque você 
está preparado. Então, não troque o essencial  pelo 
circunstancial. 

Quero  terminar  trazendo  três  palavras,  três 
estímulos. Primeiro: para quem tem  dúvidas, para 
quem tem dúvidas se a Palavra, se a Bíblia é mesmo 
a Palavra de Deus. Esse é um tipo de dúvida. Ou se 
você tem muitas dúvidas quando você lê. Então, a 
minha palavra para você é: leia, leia, leia. É assim 
que  se  resolve:  leia,  leia,  leia.  Sem  contato  não 
existe  resultado.  Se  você  tem  dúvidas,  faça  isso. 
Segunda  palavra:  para  vocês  que  são  cristãos 
novos,  converteram-se  há  pouco  tempo.  Minha 
palavra para vocês é: leia, leia, leia. Não se afaste, 
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não se afaste da Palavra, devore a Palavra. Minha 
palavra última é para vocês que já são crentes há 
bastante tempo e que talvez sejam os primeiros a 
trocar  o  essencial  pelo  circunstancial,  que   talvez 
sejam os mais tentados a viver só de jantar fora e 
esquecer do arroz, feijão e salada de todos os dias. 
Minha palavra também para vocês é: leia, leia, leia. 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz  
para os meus caminhos.
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	Oração: “Este é o nosso desejo, Senhor, ouvir a Tua voz,. através da Tua Palavra e que ela possa ser bem clara pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém”.

