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O TEMA DAS FESTAS 
#5 – O poder da Palavra 

 
“Menino, num fala que acontece!” 
“Ô boca...” 
 
Você já ouviu essas expressões? 
Mesmo que alguém afirme “tem nada a ver”, precisamos levar em consideração que “tudo o que 
foi criado pela palavra é afetado pela palavra!”. 
Ensino essa verdade em todo o tempo. Fomos criados pelo poder da Palavra de Deus, o Verbo 
vivo, portanto, somos afetados por palavras. 
 

Tiago 3 
1 Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior 
juízo. 2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito 
varão, capaz de refrear também todo o corpo. 3 Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos 
obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. 4 Observai, igualmente, os navios que, sendo 
tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o 
impulso do timoneiro. 5 Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede 
como uma fagulha põe em brasas tão grande selva! 6 Ora, a língua é fogo; é mundo de iniquidade; 
a língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe 
em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas 
pelo inferno. 7 Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem 
sido domada pelo gênero humano; 8 a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar; é 
mal incontido, carregado de veneno mortífero. 9 Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também, 
com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10 De uma só boca procede 
bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. 11 Acaso, pode 
a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? 12 Acaso, meus irmãos, pode a 
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figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água 
doce. 
A sabedoria lá do alto 
13 Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno 
proceder, as suas obras. 14 Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e 
sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. 15 Esta não é a 
sabedoria que desce lá do alto; antes, é terrena, animal e demoníaca. 16 Pois, onde há inveja e 
sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17 A sabedoria, porém, lá do 
alto é, primeiramente, pura; depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons 
frutos, imparcial, sem fingimento. 18 Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que 
promovem a paz. 
 

AVALIE: 
1. Como você usa as palavras? Você se comunica em casa (mesmo que em raras ocasiões) com gritos? 
2. Você usa palavrões? 
3. Você tem sempre expressões de dúvida ou incredulidade? (“sei não...”) 
4. Você brinca com coisas que depois precisa se desculpar? Conta piadas ou fala coisas que não podem ser 
ditas a outros? 
5. Quais palavras de gratidão e confiança em Deus saltam da sua boca nos momentos mais inesperados? 
6. Os textos bíblicos, falados ou cantados, saem com frequência do seu coração, expressos por sons da sua 
voz? 
 
Orem agora por aquelas coisas que você considera necessitadas de mudanças. 
 
O PODER DA PALAVRA DE DEUS 
 

Hebreus 4:1-13 
A entrada no descanso de Deus pela fé 
1 Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda 
parecer que algum de vós tenha falhado. 2 Porque também a nós foram anunciadas as boas-
novas, como se deu com eles; mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido 
acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. 3 Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, 
conforme Deus tem dito: Assim, jurei na minha ira: Não entrarão no meu descanso. Embora, 
certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. 4 Porque, em certo lugar, 
assim disse, no tocante ao sétimo dia: E descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que 
fizera. 5 E novamente, no mesmo lugar: Não entrarão no meu descanso. 6 Visto, portanto, que resta 
entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais 
anteriormente foram anunciadas as boas-novas, 7 de novo, determina certo dia, Hoje, falando por 
Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais o vosso coração. 8 Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, 
posteriormente, a respeito de outro dia. 9 Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. 10 
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, 
como Deus das suas. 11 Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém 
caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. 12 Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, 
e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e 
espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13 E 
não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as coisas estão 
descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. 
 

AVALIE: 
1. O quanto você está disposto, decidido a mudar algumas coisas na sua vida para saber o que a Bíblia diz 
acerca dos seus assuntos mais importantes, mais urgentes nestes dias? 
2. O quanto você está disposto a mudar as prioridades e se encher da Palavra, não apenas como ouvinte, 
mas praticante? 
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ESCREVA 
Quais mudanças a Palavra anuncia para sua vida, seu casamento, filhos e seu universo material, seguindo as 
Escrituras? 
Quais atitudes, hábitos ou falhas você decide colocar no altar do Senhor para que a Palavra Dele seja 
absoluta, prioridade, soberana, obedecida na sua vida? 
 
TESTEMUNHOS 
Alguém tem um testemunho curto a compartilhar, sobre a sensibilidade a uma Palavra de Deus e os frutos 
na sua vida? 
 
Alguém deseja expor alguma necessidade, mudança, posicionamento, para receber oração e ser fortalecido? 
 

Salmos 33:1-4 
1 Exultai, ó justos, no SENHOR! Aos retos fica bem louvá-lo. 2 Celebrai o SENHOR com 
harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. 3 Entoai-lhe novo cântico, tangei 
com arte e com júbilo. 4 Porque a palavra do SENHOR é reta, e todo o seu proceder é fiel. 
 
1 Pedro 1:25 
25 a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi 
evangelizada. 
 


