
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salmos 33:6 
Os céus por sua palavra se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército deles. 

 
O Podcast PALAVRA AFETA TUDO é um conteúdo quase obrigatório para todos que desejam 
aprimorar os relacionamentos, os diálogos, a comunicação interpessoal. A palavra é o elemento 
chave para o entendimento e para as realizações. Muitos conflitos existem somente por causa das 
palavras mal utilizadas, ou não utilizadas. 
 
A palavra que sai de nós, nos relacionamentos naturais da vida, é sombra do poder da Palavra. 
Jesus é o Verbo vivo e criou todas as coisas pelo poder da Palavra. Tudo que foi criado pela 
palavra é afetado pela palavra. 
 

João 1:1-3 
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele 
estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 
e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 

 
Precisamos nos encher da Palavra, para que Ela flua de nós, e para que as nossas palavras sejam 
graciosas, frutíferas. 
 

Isaías 59:21 
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o SENHOR: o meu Espírito, 
que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se apartarão 
dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão 
desde agora e para todo o sempre, diz o SENHOR. 
 
Isaías 51:16 
Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha 
mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: Tu és o 
meu povo. 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

O PODER DA PALAVRA. JESUS É A PALAVRA 
 
Quando Jesus, no último dia da Festa de Tabernáculos, disse ao povo que Ele 
era a Água viva, a Palavra, pareceu blasfêmia para muitos. Era uma ousadia 
declarar “eu sou a Palavra”. Hoje sabemos que Jesus é o Verbo vivo! 

TUDO QUE FOI CRIADO PELA PALAVRA É AFETADO PELA PALAVRA 

Precisamos da Palavra fluindo em nós; precisamos do Corpo de Jesus, a Igreja. 
Precisamos do coração cheio da Palavra, afinal de contas, a boca fala do que o 
coração está cheio. Sendo assim, proclamaremos a Palavra, seremos como 
Jesus. 
 
Quais palavras saem da sua boca naturalmente, na reação das emoções ou no 
planejamento das falas? 



Efésios 4:29 
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa 
para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que 
ouvem. 
 
Salmos 19:14 
As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na 
tua presença, SENHOR, rocha minha e redentor meu! 

 
Assista o documentário OUVIR, PENSAR E APRENDER ANTES DE FALAR. Esse conteúdo vai te 
ajudar muito a entender como reagimos, inúmeras vezes, em função das nossas autodefesas, 
comprometendo os diálogos, criando climas e confusões ou simplesmente deixando de ver com clareza a 
realidade do que deve ser comunicado.  https://youtube.com/playlist?list=PLPuhCNRSIB1AkZ_6m2uYUn61zPveyT-17 
 

Provérbios 15:1 
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 
 

Palavra afeta tudo. Portanto, devemos nos encher da Palavra e nos tornar mais sábios no uso da 
palavra. 
 

Eclesiastes 5:2 
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar 
palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu, na terra; 
portanto, sejam poucas as tuas palavras. 

 
 
A PALAVRA PODE CURAR 
Salmos 107:20 
Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. 
 
A PALAVRA FORTALECE 
Salmos 119:28 
A minha alma, de tristeza, verte lágrimas; fortalece-me segundo a tua palavra. 
 
A PALAVRA TRAZ SABEDORIA 
Salmos 119:42 
E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. 
 
A PALAVRA NOS MOSTRA O CAMINHO 
Salmos 119:67 
Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 
 
A PALAVRA É RESPOSTA CERTA E SEGURA 
Salmos 119:105 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. 
 
A PALAVRA NOS LIVRA DO MEDO 
Salmos 119:107 
Estou aflitíssimo; vivifica-me, SENHOR, segundo a tua palavra. 
 
A PALAVRA É DELEITE DOS SÁBIOS 
Salmos 119:140 
Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima. 
 
A PALAVRA NOS COMICIONA, NOS LEGALIZA 
Ezequiel 3:17 
Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; da minha boca ouvirás a 
palavra e os avisarás da minha parte. 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLPuhCNRSIB1AkZ_6m2uYUn61zPveyT-17


A PALAVRA NOS ALIMENTA ESPIRITUALMENTE 
Mateus 4:4 
Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 
procede da boca de Deus". 
 
A PALAVRA É SEMENTE 
Marcos 4:14 
O semeador semeia a palavra. 
 
A PALAVRA É VIDA ETERNA 
João 8:51 
Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, 
eternamente. 
 
A PALAVRA É BALIZADORA 
João 14:23-24 
Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos 
para ele e faremos nele morada. 24 Quem não me ama não guarda as minhas palavras; e a palavra 
que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. 
 
A PALAVRA É A VERDADE QUE SANTIFICA 
João 17:17 
Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 
 
JESUS É A PALAVRA EM TABERNÁCULOS 
João 7:37-39 
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha 
a mim e beba. 38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água 
viva. 39 Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem; pois 
o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. 
 
VIVA CHEIO DA PALAVRA, CHEITO DE JESUS! 
1 João 5:6-8 
Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo; não somente com água, mas 
também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a 
verdade. 7 Pois há três que dão testemunho [no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes 
três são um. 8 E três são os que testificam na terra]: o Espírito, a água e o sangue, e os três são 
unânimes num só propósito. 
 
 
 
 
 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 
Reúnam todas as perguntas dos participantes da Célula que podem trazer conteúdo para as 
conversas durante a reunião na quinta-feira. Escolham 4 perguntas centrais para usarem na 
reunião. 
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