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testemunho | s. m. 
1ª pess. sing. pres. ind. de testemunhar 

 

tes·te·mu·nho  

substantivo masculino 

1. Depoimento de testemunha em juízo. 

2. [Figurado]  Fé; prova; sinal; indício; vestígio. 

3. [Popular]  Calúnia. 

Palavras 

relacionadas: testemunhar, encoutar, testemunhal, testemunha, contestar, teste, apro

vação 

. 

tes·te·mu·nhar - Conjugar 

verbo transitivo 

1. Dar testemunho de. 

2. Confirmar, atestar, afirmar; declarar ter visto, ouvido ou conhecido. 

3. [Figurado]  Manifestar, revelar. 

4. Dar provas ou aparências de. 

5. Ver, presenciar, verificar. 

verbo intransitivo 

6. Servir ou depor como testemunha. 
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1 Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. 

2 Seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou: este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? " 

3 Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. 

4 Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. 

5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo". 

6 Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. 

7 Então lhe disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé" ( que significa Enviado ). O homem foi, lavou-se e voltou vendo. 

8 Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: "Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? " 

9 Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: "Não, apenas se parece com ele". Mas ele próprio insistia: "Sou eu mesmo". 

10 "Então, como foram abertos os seus olhos? ", interrogaram-no eles. 

11 Ele respondeu: "O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e agora vejo". 

12 Eles lhe perguntaram: "Onde está esse homem? " "Não sei", disse ele. 

13 Levaram aos fariseus o homem que fora cego. 

14 Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. 

15 Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: "Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo". 

16 Alguns dos fariseus disseram: "Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado". Mas outros perguntavam: "Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? " E houve 
divisão entre eles. 

17 Tornaram, pois, a perguntar ao cego: "Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu". O homem respondeu: "Ele é um profeta". 

18 Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. 

19 Então perguntaram: "É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? " 

20 Responderam os pais: "Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. 

21 Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem; falará por si mesmo". 

22 Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. 

23 Foi por isso que seus pais disseram: "Idade ele tem; perguntem a ele". 

24 Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: "Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador". 

25 Ele respondeu: "Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo! " 

26 Então lhe perguntaram: "O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? " 

27 Ele respondeu: "Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? " 

28 Então o insultaram e disseram: "Discípulo dele é você! Nós somos discípulos de Moisés! 

29 Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem". 

30 O homem respondeu: "Ora, isso é extraordinário! Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. 

31 Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. 

32 "Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. 

33 Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma". 

34 Diante disso, eles responderam: "Você nasceu cheio de pecado; como tem a ousadia de nos ensinar? " E o expulsaram. 

35 Jesus ouviu que o haviam expulsado, e, ao encontrá-lo, disse: "Você crê no Filho do homem? " 

36 Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? " 

37 Disse Jesus: "Você já o tem visto. É aquele que está falando com você". 

38 Então o homem disse: "Senhor, eu creio". E o adorou. 

39 Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêem se tornem cegos". 

40 Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos? " 

41 Disse Jesus: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece". 
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6 Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. 

7 Então lhe disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé" ( que significa Enviado ). O homem foi, lavou-se e voltou vendo. 

8 Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: "Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? " 

9 Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: "Não, apenas se parece com ele". Mas ele próprio insistia: "Sou eu mesmo". 

10 "Então, como foram abertos os seus olhos? ", interrogaram-no eles. 

11 Ele respondeu: "O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e agora vejo". 

12 Eles lhe perguntaram: "Onde está esse homem? " "Não sei", disse ele. 

13 Levaram aos fariseus o homem que fora cego. 

14 Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com 
saliva e aberto os olhos daquele homem. 

15 Então os fariseus também lhe perguntaram como ele 
recebera a visão. O homem respondeu: "Ele colocou uma 
mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora 
vejo". 
16 Alguns dos fariseus disseram: "Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado". Mas outros perguntavam: "Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? " E houve divisão entre eles. 

17 Tornaram, pois, a perguntar ao cego: "Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu". O homem respondeu: "Ele é um profeta". 

18 Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. 

19 Então perguntaram: "É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? " 

20 Responderam os pais: "Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. 

21 Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem; falará por si mesmo". 

22 Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. 

23 Foi por isso que seus pais disseram: "Idade ele tem; perguntem a ele". 

24 Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: "Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador". 

25 Ele respondeu: "Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo! " 

26 Então lhe perguntaram: "O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? " 

27 Ele respondeu: "Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? " 

28 Então o insultaram e disseram: "Discípulo dele é você! Nós somos discípulos de Moisés! 

29 Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem". 

30 O homem respondeu: "Ora, isso é extraordinário! Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. 

31 Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. 

32 "Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. 

33 Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma". 

34 Diante disso, eles responderam: "Você nasceu cheio de pecado; como tem a ousadia de nos ensinar? " E o expulsaram. 

35 Jesus ouviu que o haviam expulsado, e, ao encontrá-lo, disse: "Você crê no Filho do homem? " 

36 Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? " 

37 Disse Jesus: "Você já o tem visto. É aquele que está falando com você". 

38 Então o homem disse: "Senhor, eu creio". E o adorou. 

39 Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêem se tornem cegos". 

40 Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos? " 

41 Disse Jesus: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece". 
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41 Disse Jesus: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece". 
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Cego de Nascença 



1 Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. 

2 Seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou: este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? " 

3 Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. 

4 Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.  

5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo". 

6 Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. 

7 Então lhe disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé" ( que significa Enviado ). O homem foi, lavou-se e voltou vendo. 

8 Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: "Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? " 

9 Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: "Não, apenas se parece com ele". Mas ele próprio insistia: "Sou eu mesmo". 

10 "Então, como foram abertos os seus olhos? ", interrogaram-no eles. 

11 Ele respondeu: "O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e agora vejo". 

12 Eles lhe perguntaram: "Onde está esse homem? " "Não sei", disse ele. 

13 Levaram aos fariseus o homem que fora cego. 

14 Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. 

15 Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: "Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo". 

16 Alguns dos fariseus disseram: "Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado". Mas outros perguntavam: "Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? " E houve divisão entre eles. 

17 Tornaram, pois, a perguntar ao cego: "Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu". O homem respondeu: "Ele é um profeta". 

18 Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. 

19 Então perguntaram: "É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? " 

20 Responderam os pais: "Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. 

21 Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem; falará por si mesmo". 

22 Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. 

23 Foi por isso que seus pais disseram: "Idade ele tem; perguntem a ele". 

24 Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: "Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador". 

25 Ele respondeu: "Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo! " 

26 Então lhe perguntaram: "O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? " 

27 Ele respondeu: "Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? " 

28 Então o insultaram e disseram: "Discípulo dele é você! Nós somos discípulos de Moisés! 

29 Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem". 

30 O homem respondeu: "Ora, isso é extraordinário! Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. 

31 Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. 

32 "Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. 

33 Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma". 

34 Diante disso, eles responderam: "Você nasceu cheio de pecado; como tem a ousadia de nos ensinar? " E o expulsaram. 

35 Jesus ouviu que o haviam expulsado, e, ao encontrá-lo, 
disse: "Você crê no Filho do homem? " 

36 Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele 
creia? " 

37 Disse Jesus: "Você já o tem visto. É aquele que está falando 
com você". 

38 Então o homem disse: "Senhor, eu creio". E o adorou. 
39 Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêem se tornem cegos". 
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41 Disse Jesus: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece". 
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preservação sacrifício 

renunciometro 



31 Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do homem 

sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos 

sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. 

32 Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou 

a repreendê-lo. 

33 Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, 

dizendo: "Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas 

dos homens". 

34 Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser 

acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 

35 Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha 

causa e pelo evangelho, a salvará. 

36 Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 

37 Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? 

38 Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera 

e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu 

Pai com os santos anjos". 
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Discernimento | dicionário 

• Significado de Discernimento 

• s.m. Ação ou capacidade de discernir. 

Destreza para entender algo com grande facilidade; 

perspicácia.  

Aptidão ou capacidade de entender certas circunstâncias; que 

consegue distinguir o certo do errado. 

Habilidade para compreender algo com sensatez e clareza. 

Designação de juízo, entendimento, critério e conhecimento. 

(Etm. discernir + mento) 

• Sinônimos de Discernimento 

• Sinônimo de 

discernimento: critério, discrição, juízo, perspicácia e tino 
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Discernimento | wikipedia 

• Discernimento (lat., discernere discernir, "separar", 
"dividir", "decidir"; lat., -mentum -mento, "meio", 
"instrumento") é a faculdade de escolher o certo, ter 
critério ou juízo; ou efeito de se distinguir com raciocínio 
sobre as coisas.1 2 3 Seria o senso que permite as 
pessoas a confrontar o certo e o errado, a verdade e a 
mentira, o melhor e o pior, a experiência pessoal e a 
crendice, e assim por diante...4 

• Além da utilização racional descrita acima, o 
termo discernimento possui acepções e é empregado nas 
seguintes linhas de pensamento: psicologia, filosofia e 
espiritualidade. A filosofia, por sua vez, pode ser 
considerada a disciplina que serve de apoio ao 
discernimento.5 6 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-etmo-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-priber-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-micha-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-nossa-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-lexi-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-filo_dic-6


Discernimento | wikipedia 

• Discernimento (lat., discernere discernir, "separar", 
"dividir", "decidir"; lat., -mentum -mento, "meio", 
"instrumento") é a faculdade de escolher o certo, ter 
critério ou juízo; ou efeito de se distinguir com raciocínio 
sobre as coisas.1 2 3 Seria o senso que permite as 
pessoas a confrontar o certo e o errado, a verdade e a 
mentira, o melhor e o pior, a experiência pessoal e a 
crendice, e assim por diante...4 

• Além da utilização racional descrita acima, o 
termo discernimento possui acepções e é empregado nas 
seguintes linhas de pensamento: psicologia, filosofia e 
espiritualidade. A filosofia, por sua vez, pode ser 
considerada a disciplina que serve de apoio ao 
discernimento.5 6 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-etmo-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-priber-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-micha-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-nossa-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-lexi-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discernimento#cite_note-filo_dic-6


• O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Provérbios 2:11 

• se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, Provérbios 2:3 

• a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; e 
ainda a outro, interpretação de línguas. 1 Coríntios 12:10 

• Cala os lábios dos conselheiros de confiança, e tira o discernimento dos anciãos.Jó 12:20 

• ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Provérbios 1:4 

• A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes.Salmos 119:130 

• É uma nação sem juízo; não têm discernimento. Deuteronômio 32:28 

• Tenham compaixão daqueles que duvidam; Judas 1:22 

• Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Salmos 119:99 

• Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, Filipenses 1:9 

• Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência; repreenda o homem de discernimento, e ele obterá 
conhecimento. Provérbios 19:25 

• O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez 
vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel 1:20 

• Sou teu servo; dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos.Salmos 119:125 

• Os teus testemunhos são eternamente justos, dá-me discernimento para que eu tenha vida. Salmos 119:144 

• Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação Provérbios 1:5 

• se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento; Provérbios 2:2 

• Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6 

• Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai; estejam atentos, e obterão discernimento. Provérbios 4:1 

• Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Provérbios 5:1 

• A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz; Provérbios 8:1 
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• O coração do que tem discernimento adquire conhecimento; os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Provérbios 18:15 

• Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Provérbios 21:30 

• ‘Jó não sabe o que diz; não há discernimento em suas palavras’. Jó 34:35 

• à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Oséias 4:11 

• Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Provérbios 23:23 

• Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 24:3 

• Assim como está escrito na Lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do 
Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. Daniel 9:13 

• "Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Êxodo 23:8 

• Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a 
areia do mar. 1 Reis 4:29 

• Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Provérbios 8:9 

• A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Provérbios 
10:13 

• Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 13:16 

• O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Provérbios 
14:6 

• A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Provérbios 14:33 

• O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da 
terra. Provérbios 17:24 

• Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17:28 

• Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Provérbios 20:5 

• Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Romanos 10:2 

• Ele me instruiu e me disse: "Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Daniel 9:22 

• O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Provérbios 28:11 
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• O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu 
governo. Provérbios 28:16 

• Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. 
Pois, quem pode governar este teu grande povo? " 1 Reis 3:9 

• Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isto e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, 
mas discernimento para ministrar a justiça, 1 Reis 3:11 

• e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Provérbios 7:7 

• Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido; pois 1 Coríntios 2:15 

• Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é 
correr atrás do vento. Eclesiastes 1:17 

• Hipócritas! Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Lucas 12:56 

• Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o 
impuro. Ezequiel 44:23 

• Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. 1 Coríntios 11:29 

• Há alguma iniqüidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó 6:30 

• O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra.Provérbios 29:23 

• Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando 
eles ouvirem todos estes decretos dirão: "De fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente".Deuteronômio 4:6 

• Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se 
obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6 

• Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do 
Senhor são justos; os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Oséias 14:9 

• Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço!Salmos 19:12 

• O Senhor protege os simples; quando eu já estava sem forças, ele me salvou.Salmos 116:6 

• e de manhã: ‘Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado’. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, 
mas não sabem interpretar os sinais dos tempos! Mateus 16:3 

• Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Provérbios 16:19 

• Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no Reino dos céus. Mateus 18:4 

• E acrescentou: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que 
tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. 2 Crônicas 2:12 
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• e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5:10 

• Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria; quando o sábio recebe instrução, obtém 
conhecimento. Provérbios 21:11 

• Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Sofonias 3:12 

• Vocês, inexperientes, adquiram a prudência; e vocês, tolos, tenham bom senso.Provérbios 8:5 

• "Venham todos os inexperientes! " Aos que não têm bom senso ela diz:Provérbios 9:4 

• "Venham todos os inexperientes! " Aos que não têm bom senso ela diz:Provérbios 9:16 

• Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Provérbios 14:18 

• Quando os homens forem humilhados e você disser: ‘Levanta-os! ’, ele salvará o abatido. Jó 22:29 

• A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os 
inexperientes. Salmos 19:7 

• O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Tiago 1:9 

• Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso 
para as suas almas. Mateus 11:29 

• Quem dera fossem sábios e entendessem; e compreendessem qual será o seu fim! Deuteronômio 32:29 

• Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó 34:4 

• O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? Jó 12:11 

• Contudo, Nínive tem mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de 
muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? " Jonas 4:11 

• Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. E o som foi 
ouvido a grande distância. Esdras 3:13 

• O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios 14:15 

• O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as conseqüências. Provérbios 22:3 

• Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as 
pombas. Mateus 10:16 

• Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma 
outra coisa. 1 Coríntios 15:37 
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97 Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. 

98 Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, 

porquanto estão sempre comigo. 

99 Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos 

teus testemunhos. 

100 Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus 

preceitos. 

101 Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. 

102 Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. 

103 Como são doces para o meu paladar as tuas palavras! Mais do que o 

mel para a minha boca! 

104 Ganho entendimento por meio dos teus preceitos; por isso odeio todo 

caminho de falsidade. 

105 A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o 

meu caminho. 

106 Prometi sob juramento e o cumprirei: vou obedecer às tuas justas 

ordenanças. 

Salmo 119 

Sobre discernir 
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preceitos. 

101 Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. 

102 Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. 
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107 Passei por muito sofrimento; preserva, Senhor, a minha vida, conforme 

a tua promessa. 

108 Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios, e ensina-me 

as tuas ordenanças. 

109 A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. 

110 Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei 

dos teus preceitos. 

111 Os teus testemunhos são a minha herança permanente; são a alegria 

do meu coração. 

112 Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. 

113 Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. 

114 Tu és o meu abrigo e o meu escudo; e na tua palavra coloquei a minha 

esperança. 

115 Afastem-se de mim os que praticam o mal! Quero obedecer aos 

mandamentos do meu Deus! 
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A ação remove a 
dúvida que a teoria 
não pode resolver. 
 

Pehyl Hsieh 



28 "O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. 

Chegando ao primeiro, disse: ‘Filho, vá trabalhar hoje na vinha’. 

29 "E este respondeu: ‘Não quero! ’ Mas depois mudou de idéia 

e foi. 

30 "O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele 

respondeu: ‘Sim, senhor! ’ Mas não foi. 

31 "Qual dos dois fez a vontade do pai? " "O primeiro", 

responderam eles. Jesus lhes disse: "Digo-lhes a verdade: Os 

publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no 

Reino de Deus. 

32 Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e 

vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas 

creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se 

arrependeram nem creram nele". 
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•Josué 1:9 

Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte 

e corajoso! Não se apavore, nem se 

desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 

estará com você por onde você andar". 



Conclusão 

Esta é a minha oração: que o amor de 
vocês aumente cada vez mais em 
conhecimento e em toda a percepção, para 
discernirem o que é melhor, a fim de serem 
puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, 
cheios do fruto da justiça, fruto que vem por 
meio de Jesus Cristo, para glória e louvor 
de Deus. 

 

Filipenses 1:9-11 


