
inteiramente em aprender e praticar a Palavra do 
Senhor, conhecendo a cada dia mais ao Senhor e 
crescendo em amor. Lembre-se que o Senhor mesmo 
nos disse: “Quem tem os meus mandamentos e lhes 
obedece, esse é o que me ama” (Jo 14.21a). Quem tem 
governado os seus pensamentos? Quem sãos os seus 
in�uenciadores? Esteja alerta para não se assentar em 
uma roda (mesmo que digital) de escarnecedores, 
seguindo o conselho de pessoas sem compromisso 
com Deus (Sl 1.1). 

Ame ao Senhor, ame a Palavra do Senhor. Uma 
vida vivida na Palavra é uma vida de crescimento e 
graça, não perca tempo, que a Palavra de Deus seja o 
grande in�uenciador da sua vida!

Vivemos em um tempo de audiência disputada. 
Não falo aqui da audiência dos programas televisivos, 
ou de séries e entretenimento, mas sim da disputa pela 
autoridade em instruir o nosso coração, in�uenciar e 
dirigir os pensamentos, convicções e valores.

É um tempo de in�uencers, de gurus digitais e 
personalidades que, a todo custo, procuram dizer que 
possuem o “segredo do sucesso” ou a “chave da 
felicidade”. E em meio a toda a cacofonia dessa disputa, 
a Palavra do Senhor se apresenta de modo 
de�nitivamente autoritativo, a Bíblia diz:

“Toda a 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.” (2 Tm 3.16,17)

A qualidade da Bíblia como “inspirada por Deus”, 
isto é, a sua Palavra escrita através de seres humanos, a 
posiciona como o elemento �nal em toda essa disputa, 
pessoas podem ensinar, repreender, corrigir e instruir, a 
rigor pessoas podem até treinar e preparar outras 
pessoas, no entanto somente a Palavra de Deus pode 
fazer tudo isso de modo infalível, seguro e sobretudo, 
somente a Palavra de Deus pode preparar o cristão para 
toda boa obra, para a vida com Deus, para fruti�cação, 
para o serviço e amor.

Em meio a tantas vozes, jamais sacri�que o valor e 
o poder da Palavra de Deus no altar do positivismo 
evangélico e da auto ajuda. Antes, comprometa-se 
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