A PALAVRA DE DEUS É...
1 – A Palavra de Deus é OURO depurado para
nosso enriquecimento (Salmo 19.9-10)
Uma vez, Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus,
subiram ao templo para orar. À porta do templo se
encontraram com um homem coxo o qual lhes pediu esmola.
Então Pedro falou: “Não tenho prata nem ouro, mas o que
tenho isto te dou”.
O que é que Pedro tinha? Tinha a Palavra de Deus, pois
disse ao coxo: “Em Nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!”
E imediatamente a Palavra poderosa de Deus, que Pedro
falou em Nome de Jesus Cristo, fez com que o coxo fosse
curado! Andou, saltou e louvou a Deus! (Atos 3.1-8).
O que seria mais precioso para o homem coxo, o ouro ou
a cura? Sem dúvida, a sua cura. Se tivesse conseguido
bastante ouro, com prazer ele teria pago tudo ao médico para
que fosse curado.
Por isso a Bíblia diz que a Palavra de Deus é mais
preciosa, mais desejável “do que o ouro, mais do que muito
ouro depurado” (Salmo 19.10; 119.72).
Ouro quer dizer coisa de valor. Ouro é presente dos ricos.
Quem vê ouro com a gente, pensa: O homem é feliz, tem
muito dinheiro, pode comprar tudo o que deseja. Mas o que a
gente vê não é toda a verdade.
Muitas vezes, o homem que é rico em ouro e dinheiro, é
pobre em saúde e felicidade. Ele daria todo o seu dinheiro
para ter saúde, para ser feliz.
Quanto dinheiro você possui, amigo?
Você pode esconder o dinheiro no seu coração? Não! Por
isso o ouro não pode dar-lhe a felicidade desejada. Mas existe
outro tesouro que você pode esconder no seu coração. É a
Palavra de Deus. Ela vale mais do que todo o ouro deste
mundo. É ouro verdadeiro. Quem possui muito dinheiro
parece rico e feliz, mas é muitas vezes pobre e infeliz.

A maior riqueza
Quem possui a Palavra de Deus no coração parece ser
pobre perante os olhos deste mundo, mas é feliz e muito rico!
Disse Jesus Cristo: “Aconselho-te que de Mim compres ouro
refinado pelo fogo para te enriqueceres” (Apocalipse 3.18).
Que coisa de valor temos na Palavra de Deus? Vamos
reparar nisto. Aqui temos um tesouro que não se estraga. Por
que o ouro é coisa de valor neste mundo? Porque é bonito,
sempre brilhando, mas também porque não se estraga
facilmente.
Muitas coisas são destruídas pelo fogo. O ouro não, o
ouro fica mais puro, mais bonito através do fogo. É muito
difícil destruir o ouro. Pode ficar por muito tempo. Mas um
dia, quando o mundo se acabar, também o ouro vai perder o
seu valor. Naquele dia, só terá valor a Palavra de Deus.
“Passará o céu e a terra, porém as Minhas palavras não
passarão” (Mateus 24.35).
Uma suposição
Vamos imaginar, amigo, que você tem muito ouro, muito
dinheiro. E, pela graça de Deus, também tem uma Bíblia em
sua casa. Um dia, sua casa está pegando fogo. Tudo acaba
muito rápido. Só tem tempo para salvar do fogo algumas
coisas de valor. O que você iria salvar? O seu relógio de ouro?
A caixinha com todo o seu dinheiro lá dentro? Ou a sua
Bíblia que lhe ensina o caminho da eterna salvação?
Oração: “Um dia, comparecerei diante de Ti, Senhor. Sem
ouro, sem dinheiro, sem as riquezas deste mundo, só com
minha alma. Dá que naquele dia possa mostrar a Ti que
possuo a Tua palavra de perdão, escondida em meu coração.
Amém”.
.oOo.

2 – A Palavra de Deus é mais doce do que o
MEL para nosso restabelecimento (Salmo
19.9-10)

No meio da Bíblia encontramos o livro dos Salmos. Há
dois Salmos que tratam da Palavra de Deus, isto é, os Salmos
19 e o Salmo 119. É fácil de lembrar!
No Salmo 19, o rei Davi canta sobre as maravilhas da
natureza e sobre a grandeza da Palavra divina. Um dia, um
obreiro já idoso se encontrou com um jovem da sua igreja.
Saudando-o, disse: “Ué, João, no domingo você não estava
presente na igreja, não é?” E o moço, pensando ser mais
esperto, disse: “Meu irmão, no Salmo 19, Davi disse: Os céus
proclamam a glória de Deus. Então, eu fui passear , ouvindo
a voz da natureza”.
Mas logo o ancião retrucou: “Está certo, mas Davi
continua dizendo: A lei do Senhor é perfeita e restaura a
alma. Você pode passear bastante, mas, na hora do culto,
você deve estar presente para ouvir a Palavra de Deus assim
como também fez o próprio Davi”.
Alimento espiritual
A pessoa que obedece a Deus, sempre lendo e ouvindo a
Palavra dEle, vai notar algo de interessante. Você já sabia que
a Palavra de Deus é como leite e pão, nutrindo-nos como o
feijão e arroz? Mas agora note a surpresa nesta mesa
espiritual! Temos até uma sobremesa , um doce tão gostoso
como o mel.
É assim mesmo, meu amigo, quando você não está
gostando da Mensagem, o problema não está na Palavra, mas
no seu paladar! Peça a Deus que lhe dê gosto pela Palavra.
E também este doce mel, o reanimará como reanimou a
Jônatas, o amigo de Davi (1 Samuel 14.27).
Oração: “Quão doces são as Tuas palavras ao meu
paladar! Mais que o mel à minha boca! Amém”.
.oOo.

3 – A Palavra de Deus é LUZ para nosso
entendimento (Salmo 119.105)

“Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, e luz para
os meus caminhos”. Assim diz o Salmo 119.
É coisa fácil de compreender. A religião deve ser uma luz.
A religião ilumina o nosso caminho, mas aquela que tem
como base a Palavra de Deus. Ela dá claridade, dá
entendimento. Explica os segredos de Deus. Revela coisas
que nós não conhecemos. Mas a Palavra de Deus deve ser
nossa direção, para evitarmos seguir ensinos de homens.
Porém para ver a luz, é preciso abrir os olhos. Quem
fecha os olhos ou quem é cego não pode ver a luz. Quem não
vê a luz, não vê nada. Só pode andar por este mundo com
muita dificuldade, tateando para se guiar, como os cegos. E
ainda busca a ajuda de outros, que também não sabem nada,
outros cegos.
Cegos guiando cegos
E a Palavra de Deus diz: “Se um cego guiar outro cego,
cairão ambos no barranco” (Mateus 15.14). Assim são os que
não têm a luz da Palavra de Deus para se guiar. São
religiosos sem religião certa. Buscam a Deus “se, porventura,
tateando O possam achar, bem que não está longe de cada um
de nós” (Atos 17.27).
Deus não está longe de cada um de nós. Ele nos fez, Ele
nos guarda nos alimenta. Se ainda não caímos todos juntos
no barranco é porque Deus nos vigiou. Nós, porém, muitas
vezes somos como crianças que brincam de “escondeesconde”.
Assim, acontece que a criança que tem que achar as
outras está pertinho de um colega, mas não o percebe e
passa. Assim acontece com muitos homens. Tateando na
escuridão, chegaram pertinho de Deus, mas, infelizmente,
passam sem O reconhecer. Assim acontece com muitos
homens.
A luz é necessária
Falta-lhes a luz da Palavra de Deus. Falta-lhes abrir os
olhos e ver a glória de Deus. Oh, amigo, vem estudar conosco
a Palavra de Deus, que nos mostra Quem é Deus, através do
Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.

“O Verbo Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e
de verdade, e vimos a Sua glória, glória como do unigênito do
Pai” (João 1.14).
Você conhece o caminho que leva à sua casa? Pode
chegar à sua casa mesmo de noite, sem luz? É claro que
pode! Pois o caminho é conhecido.
Um dia, uma criança foi passear longe demais. Perdeu o
caminho e de noite não voltou para casa. Ela pensou: eu sei o
caminho, não tem importância se eu demorar um pouco. Mas
esqueceu que tinha ido longe demais, em terreno
desconhecido.
Você conhece o caminho que leva a Deus?
Muitos há que ainda não sabem que perderam o caminho
que leva para Deus. Dizem: Nós somos filhos de Deus, nós
sabemos o caminho, não precisamos de outra religião para
nos ensinar o caminho que leva a Deus.
Mas se enganam. Querem chegar a Deus sem a luz da
Sua Palavra, esquecendo-se que se perderam. Somente
podemos conhecer a Deus pela Sua própria Palavra.
A Palavra acusa nossas obras?
Por que há muitos que não gostam da luz? Porque as
suas obras não aguentam a luz. A luz da Palavra de Deus
revela também os segredos do nosso coração. Ver esta luz
também quer dizer viver na luz. Deus nos revela os nossos
pecados e nos manda viver uma vida santa.
Procure Efésios 5.1-21 e 2 Coríntios 4.1-6. E leia com
muita atenção.
Oração: Abre os nossos olhos, Senhor Jesus, e nos
explica Tu mesmo as Escrituras. Amém”.
.oOo.

4 – A Palavra de Deus é FOGO para nossa
purificação (Jeremias 23.29).
Sim, a Palavra de Deus é como fogo! O que o fogo faz? Há
uns dias, grandes nuvens de fumaça estavam subindo ao céu

não muito distante de nossa casa.Os fazendeiros estavam
queimando os campos. Por que? Para limpar aqueles pastos
que tinham capim seco e duro, para que brote mais ligeiro a
pastagem nova e macia.
A Palavra é verdadeiro fogo
A Palavra de Deus é como um fogo para queimar os
campos de nossa vida. Não para destruir a nossa vida, mas
para limpá-la. É para o nosso bem! Se, por acaso, você não
quer permitir aquele fogo purificador em sua vida, então
tenha cuidado, muito cuidado!
Aquele fogo pequeno pode transformar-se num fogaréu e
consumir tudo, como o fogo destruidor que se alastrava pelo
Paraná depois da seca de 1963. As folhas de taquara voavam
pelo ar, caindo como neve preta ao redor de nossa casa.
Às quatro horas da tarde, o sol se escondeu atrás de
nuvens negras que subiram daquele forno infernal. Na cidade
próxima, mulheres fugiram das casas gritando que era o fim
do mundo.
Purificação ou castigo?
Aquele que não aceita a Palavra de Deus agora, para a
purificação da sua vida, vai perecer na fornalha do último
juízo como Sodoma e Gomorra (Gênesis 19.24; 2 Pedro 3.8130.
Não despreze a Palavra de Deus, mas ouça e obedeça!
Leia também Mateus 25.41; 1 Pedro 1.7; 1 Coríntios 3.10-15;
Hebreus 12.29 e considere estes trechos da Palavra.
Sendo assim, temos que falar aos outros e não podemos
ficar calados (Jeremias 20.9).
Oração: “Senhor Deus, limpa a minha vida com a Tua
Palavra. Graças Te damos que o Senhor Jesus nos quer
salvar do fogo eterno. Amém”.
.oOo.

5 – A Palavra de Deus é MARTELO para a
dureza de nosso coração (Jeremias 23.29)

No livro do profeta Jeremias encontramos uma pregação
contra os falsos pregadores. Leia atenciosamente o capítulo
23 e versículo 9 até o fim.
Quem não está pregando a Palavra de Deus conforme a
vontade de Deus está correndo um grande perigo. Porque
“não é a Minha Palavra martelo que esmiúça a penha?”
(Jeremias 23.29).
Assim é a Palavra de Deus: como um martelo que pode
quebrar a rocha mais dura! E quem tem coração de pedra,
tenha cuidado!
Talvez primeiro Deus tenha usado na sua vida um
espelho, mas o seu coração se endureceu porque não quis
aceitar a mensagem da Palavra de Deus. Cuidado, meu
amigo!
Usando o martelo
Logo Ele vai erguer o Seu martelo, para falar com você de
uma maneira mais dura! Se Deus já está usando na sua vida
o martelo, “humilha-te, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que Ele, em tempo oportuno, te exalte”.
Esta é a palavra do apóstolo Pedro e todos nós sabemos
como várias vezes Pedro foi corrigido por Jesus Cristo de uma
maneira meio enérgica (Mateus 16.21-23).
A experiência do apóstolo Pedro
Pedro sabia que a mão que o estava castigando era a mão
dAquele que o amava, a mão que foi pregada na amarga cruz
por causa dele também, para salvar a ele, a você e a mim.
Oração: “Senhor, perdoa a dureza do meu coração,
muitas vezes tão rebelde. Mas Tu sabes todas as coisas. Tu
sabes que eu Te amo. Amém”.
.oOo.

6 – A Palavra de Deus é PÃO para nossa
nutrição (Mateus 4.4)

Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. E o ladrão atacou
somente depois de ter visto Jesus jejuando quarenta dias,
meditando sobre a vontade de Deus.
Notando que Jesus estava com fome, Satanás se
aproximou dEle, sugerindo que usasse Seu poder celestial
para Si mesmo. Sugeriu que transforma-se umas pedras em
pães. Mas Jesus não caiu na cilada e respondeu: “Não só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
de Deus”.
Ele queria dizer: O pão é muito importante, mas Deus
tem outros meios para sustentar os Seus, como Ele fez para o
Seu povo no deserto, dando-lhes maná, o pão do céu. Assim o
Meu Pai celestial sustenta-Me, alimentando-Me com a Sua
Palavra.
Resistindo ao Diabo
Jesus Cristo resistiu o Diabo, mas muitas pessoas, hoje
em dia, estão caindo na cilada. Quando convidados para
assistir a uma pregação da Palavra de Deus, costumam
responder: Sinto muito, mas não tenho tempo, tenho de
carpir a minha roça, tenho de fechar aquele negócio, e mil e
uma desculpas. Têm tempo para tudo menos para ouvir a
Palavra de Deus. Na hora da refeição estão presentes, mas
não têm fome pelo alimento espiritual, a Palavra de Deus.
Ainda temos oportunidade!
Cuidado, meu amigo! Porque hoje ainda dá para se fartar
com o pão do céu. “Mas eis que vêm dias, diz o Senhor Deus,
em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de
água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a
mar e do Norte até ao Oriente; correrão por toda parte,
procurando a palavra do Senhor, e não a acharão” (Amós
8.11-12).
Meu amigo, coma agora e a sua alma se fartará! (João
6.35).
Oração: “Ó Deus, dá-me a fome pelo pão do céu. Dá-me o
pão de cada dia, mas primeiro dá-me cada dia a Tua Palavra.
Amém”.

.oOo.

7 – A Palavra de Deus é SEMENTE para a
pregação do Evangelho (Lucas 8.11)
O nosso Senhor Jesus disse: “A semente é a Palavra de
Deus”. Leia, por favor, com muita atenção, a parábola do
semeador em Lucas, capítulo 8, versículos 4 até 15.
Quem é o semeador?
O semeador é Jesus Cristo.
O que é a semente?
A semente é a Palavra de Deus.
O que é a lavoura?
A lavoura é o nosso coração.
Quantos tipos de terra o Senhor Jesus classificou?
Ele classificou quatro tipos de terra.
Qual foi em primeiro lugar?
Em primeiro lugar, temos uma lavoura dura como um
caminho pisado, onde não entra nada!
O seu coração é assim? Duro? Rejeitando a Paçavra de
Deus?
Qual era o segundo tipo?
Uma terrinha boa, mas não muito profunda, porque logo
abaixo da terra havia uma camada de pedra. Uma chuvinha,
um pouco de sol... e já nasce uma plantinha. Mas uma
semana sem chuva... e, pronto, a plantinha murchou.
O teu coração é assim? Você gostou da Palavra de Deus?
Talvez já fez uma decisão. Mas os seus amigos aborrecem
você e, por isso, você não quis saber de mais nada. Se foi
assim, seu coração é rochoso.
Qual era o terceiro tipo?
A terra era boa, mas como tinha sementes de espinho!
Primeiramente, tudo foi muito bem, mas, depois de um
tempinho, esse homem teve tantas dificuldades: “Não adianta
mais, eu vou abandonar tudo isto!” Ou melhorou tanto na
vida que não tinha mais tempo de pensar em Deus.

O seu coração é assim? Uma lavoura de espinhos? Não,
ninguém quer que seja assim, não é?
Qual era o quarto tipo de terra?
Todos queremos ser uma lavoura boa. Querendo ser uma
lavoura boa, surge outra pergunta: “Será que já caiu a
semente em sua lavoura? Já foi semeada a Palavra de Deus
em seu coração? Num culto? Ou lendo um folhetinho? Ou
escutando pelo rádio? Sem dúvida, você já ouviu a Palavra de
Deus. Ela caiu no seu coração ou entrou num ouvido e saiu
pelo outro?
Um dia estive sentado no meio de vários lavradores.
Todos tinham a sua roça: milho e feijão. Falando sobre esta
parábola, perguntei: “Quem é o melhor lavrador?” Um olhou
para o outro. Um disse uma coisa, outro disse outra coisa. E
eu insisti: “Quem é o melhor lavrador?” Então uma voz lá da
cozinha respondeu: “Deus”. A dona da casa tinha
compreendido muito bem a comparação.
Será que um bom lavrador só semeia e depois nunca
mais vai olhar a sementeira? Ah, não. Ele vai lá
especialmente para ver se está brotando a semente. Assim,
Deus, depois de semear a semente em seu coração, está
olhando para ver, com grande atenção, se ela está brotando.
Nós, homens, não podemos ver nada por enquanto. Nos
primeiros dias não dá para ver nada do feijãozinho na
lavoura. Mas como está trabalhando! Vai germinar, lança as
raizinhas para baixo, ergue a cabecinha e lá está, abrindo a
terra à procura do sol.
Já germinou a Palavra de Deus em seu coração, amigo? É
só Deus Quem sabe, mas, se germinou mesmo, logo vai
aparecer aquela plantinha da fé que cresce da semente da
Palavra de Deus e então todo o mundo poderá ver. A semente
celestial germinou em seu coração! Fulano nasceu de novo!
Porque a fé não pode ficar escondida!
Isto o apóstolo Pedro descobriu nos crentes da Ásia e
escreveu-lhes: “Fostes regenerados, não de semente
corruptível, mas de incorruptível, mediante a Palavra de Deus,

a qual vive e é permanente... Ora, esta é a Palavra que vos foi
evangelizada” (1 Pedro 1.23-25).
Oração: “Senhor, meu Deus, faça com que não seja vã a
Tua Palavra que foi semeada no meu coração, mas que cresça
e dê muito fruto para a Tua glória. Amém”.
.oOo.

8 – A Palavra de Deus é LEITE para nosso
crescimento (1 Pedro 2.2)
O apóstolo Pedro nos diz: “Desejai ardentemente, como
crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que
por ele, vos seja dado crescimento para a salvação” (1 Pedro
2.2).
O que é que um nenezinho mais quer? Quer leite. E se ele
não quiser tomar nada? Talvez estivesse satisfeito tendo
tomado leite há pouco tempo. Mas, e se depois de algumas
horas, não quiser mais nada? De certo está doente.
O que é que uma pessoa recém-nascida mais deseja?
Quer o leite espiritual, a Palavra de Deus para alimentar a
sua vida espiritual. Mas, e se o crente não quer alimentar-se
com aquele leite espiritual? De certo, está doente, está
correndo um grande perigo, a desidratação!
Desidratados espiritualmente
As boas mães sabem muito bem que têm que dar muito
líquido ao nenezinho quando o calor está abafado. Caso
contrário, a criança pode sofrer desidratação. Vai ficar muito
pálida, quase sem força, só mexendo um pouco os lábios,
procurando o líquido restaurador.
Ó, irmãos em Cristo, cuidemos dos nossos irmãozinhos
na fé, alimentando-os com o leite espiritual!
Uma ilustração
Um dia, um grupo de soldados, atravessando o deserto,
se perdeu. Caminharam uns dias, mas a água que tinham
trazido acabou. Depois de quatro dias, acharam uma

aldeiazinha. Pediram água e o cacique bondoso mandou
trazê-la em abundância.
De repente, um inimigo dele cochichou: Tem veneno lá
dentro! Foi engano! Que truque diabólico! Mas Satanás faz a
mesma coisa. Muitos querem saciar-se do leite espiritual,
mas ele inventou: Não é bom ler a Palavra de Deus! Que
conselho diabólico!
Nós não queremos atentar para a mentira de Satanás,
nem dos seus ajudantes, mas somente ao plano de Deus e ao
conselho sadio dos servos dEle: “Desejai ardentemente... o
genuíno leite espiritual”.
Oração: “Senhor, perdoa-me; muitas vezes segui o
conselho mau, desprezando o leite gostoso da Tua Palavra.
Dá a todos nós bastante saúde espiritual para que possamos
crescer na salvação. Amem”.
.oOo.

9 – A Palavra de Deus é ESPADA para nossa
luta (Efésios 6.17)
Ela é espada a para a nossa luta porque o apóstolo Paulo,
escrevendo sobre a armadura de Deus, diz: “Tomai a espada
do Espírito, que é a Palavra de Deus” (Efésios 6.17).
Então a Palavra de Deus é a espada de Deus. É Deus que
tem a espada na mão. Deus não precisa de aço, a Palavra
dEle é suficiente. Ele usa aquela espada contra os Seus
inimigos. Ele a usa sempre: no passado, hoje e no futuro
(Isaías 11.4; 2 Tessalonicenses 2.8). E Satanás está
tremendo...
Mas também cada pessoa precisa ter cuidado com esta
espada! Porque ela corta fundo o coração e os pensamentos
ruins (Hebreus 4.12).
E também cada igreja precisa ter cuidado porque Cristo
pelejará contra toda igreja quem não quer se arrepender de
coração (Apocalipse 2.12, 16).
A nossa luta

Mas consideremos agora a graça de nosso Deus. A
espada está na mão de Deus. Ela vem contra toda pessoa que
não quer obedecer a Ele, mas, quando alguém se arrepende
de coração, tornando-se um discípulo de Cristo, ele recebe da
mão do Salvador a espada do Espírito, que é a Palavra de
Deus!
Como soldado de Cristo, ele vai lutar. Lutar contra
quem? Lutar contra os inimigos de Cristo. Ele não recebeu a
espada para vingar os próprios irmãos em Cristo, mas os
inimigos de Cristo! Contra o Diabo e contra todos que não
querem obedecer a chamada do Senhor. E também contra
todas as coisas que restam da velha natureza, nele próprio!
Sejamos seguidores de Cristo no uso da espada; na luta
contra o Diabo. Cristo não foi negociar contra aquele
mentiroso, mas, quando Satanás O tentou, logo pegou na
espada, que é a Palavra (Mateus 4.4; Apocalipse 1.16).
Queres ser um bom discípulo de Cristo? Não largues a
espada do Espírito.
Outro truque diabólico
Muitos que têm a Palavra de Deus não a usam. Deixam a
espada enfiada na bainha.
Os outros estão usando a Palavra de Deus, mas eles
mesmos não acreditam nela, criticando-a. A espada deles
está cheia de irregularidades e está muito desfiada. Não
penetra bem!
Mais um truque diabólico
Outros ainda não acreditam mais no poder da Palavra e,
quando têm uma Bíblia em casa, em suas mãos é como uma
espada de plástico que os meninos usam, uma espada de
brinquedo!
Por isso deixemos a espada como está, não indo “além do
que está escrito” (1 Coríntios 4.6), não acrescentando-lhe
nada e nem retirando-lhe (Apocalipse 22.18-19), mas sempre
usando-a fielmente com mão firme, que é a oração (Efésios
6.180.
Oração: “Senhor Jesus, faze de mim um bom soldado
Teu. Amém”.

.oOo.

10 – A Palavra de Deus é ESPELHO para
conhecimento próprio (Tiago 1.23)
Se não tivéssemos espelho ninguém conheceria o seu
próprio rosto. Só os outros é que poderiam conhecer as
nossas feições.
Muitas pessoas acham que são boazinhas. Lembro-me de
ter-me encontrado com uma pessoa que me disse: Eu não
tenho pecado! Então eu lhe disse: Vamos falar com a esposa
do senhor! E aí ele riu. Há muitos que não querem
reconhecer que são pecadores.
Quando as crianças, depois de brincarem uma tarde num
terreno, voltam para casa, muiata vezes estão maravilhadas
ouvindo a mãe dizer: Vai lavar seu rosto, Joãozinho! Ele
pensava que estava limpinho, mas só dando uma olhada no
espelho e logo percebeu que estava sujo!
Enganamo-nos pensando estar sem pecado
Nós não conhecemos o nosso próprio coração, mas os
outros podem ver claramente os nossos pecados. Mas eles
são pecadores também e estão acostumados às imperfeições
humanas. Ou muitas vezes nos escondemos no mais íntimo
de nosso ser para que ninguém o veja; tão sujo ele esta. Nós
não queremos saber dos nossos pecados.
Mas Deus quer que cada um se conheça a si mesmo. Por
isso Ele ergueu um espelho nessa terra. Chama-se a Palavra
de Deus. Quem vai olhar naquele espelho, vai reconhecer
como está sujo e... vai se converter ao Deus vivo. Se ele não
se converter, não adianta nada (Tiago 1.22-24).
Quando eu era menino, fomos passear no centro de
minha terra. Havia um recreio público com uns espelhos
curvados. A gente, olhando-se num espelho, ficava mais
gordo, mas, olhando-se em outro espelho, ficava magrinho
como um lápis.

Um terceiro espelho nos transformou num anão, um
quarto fez a gente pensar que fosse um gigante. Mas nunca
correspondia à realidade!
O espelho do Diabo
O Diabo é grande imitador de Deus. Deus colocou um
espelho para ao nosso conhecimento próprio, mas o Diabo
põe outro ao lado e diz: Veja só comoo você é muito mais
bonito!
Deus diz: “Estais mortos em vossos delitos e pecados”
(Efésios 2.1) O Diabo diz: Sabe, você não é tão ruim assim,
você é até bonzinho.
O Pai da mentira
Desde o início, Satanás foi mentiroso (João 8.44). Não
creiamos no que vemos no espelho dele, porque ele quer nos
agradar para nos enganar e nos levar consigo para a
destruição eterna (1 Pedro 5.8).
Acreditemos só no que Deus nos diz sobre nós mesmos,
porque Ele quer o nosso bem! Admitamos que somos
pecadores e que precisamos o Salvador Jesus Cristo.
Oração: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração;
prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim
algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno (Salmo
139.23-24). Amém”.
.oOo.

A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE
Bem no centro da capa de nosso livro você encontrará
uma Bíblia aberta dentro de um coração. Ao redor dele está
escrito um trecho da oração sacerdotal de nosso Senhor
Jesus Cristo: “Santifica-os na verdade; a Tua Palavra é a
Verdade” (João 17.17).
Dois soberanos estavam encontrando-se naquela sextafeira: Pilatos e Cristo.

Pilatos, o representante dos homens , tinha que admitir
que não sabia mais a resposta à pergunta mais importante da
vida: “Que é a verdade?” (João 18.38).
Em frente dele, estava Cristo, o Soberano do Universo
com Seu poder absoluto, que acabou de dizer que a única
certeza é a Palavra de Deus (João 117.17).
Aquela Palavra não é somente como aquilo que é o certo,
que não tem nada de errado, que é firme como “dois mais
dois são quatro”. Mas também é a verdade num outro
sentido: que faz o que diz, que cumpre o que promete, que
salva e santifica.
É fácil de entender que é assim. Quem é o Autor da
Palavra de Deus? É Deus mesmo, Deus Espírito Santo. E
qual é a obra dEle? Santificar. E é interessante que o
instrumento que o Espírito Santo usa é a própria Palavra que
escreveu. Podemos dizer que Ele é o mecânico, mas que
constrói Sua própria oficina e prepara os instrumentos que
vai usar.
Por ser um instrumento deste Mecânico celestial, tão
variado, Ele mesmo os descreve como semente, como espelho,
como martelo, como fogo, como leite, como pão, como mel,
como ouro, como luz e como espada.
Ele usa estes e muitos mais quadros ou figuras para
desenhar perante nossos olhos maravilhados a obra de amor,
transformando pecadores em salvos, transplantando-os do
reino do Diabo para o Reino de Deus, das trevas para a Sua
maravilhosa luz, da mentira à verdade (Atos 26.18).
Por isso, guardemos a Palavra, não no armário, mas no
coração. E aí, no coração a mesma Palavra vai funcionar
como freio, quando queremos nos desviar no caminho do
pecado. Façamos sempre o que o grande salmista disse:
“Guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra
Ti” (Salmo119.11).
Mais ainda, o grande rei Davi não queria tão somente
pecar contra Deus, ele queria muito mais: queria também
fazer a vontade de Deus. Ele disse: “Agrada-me fazer a Tua

vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a Tua lei”
(Salmo 40.8).
Aqui nesta terra só andou uma Pessoa que cumpriu
completamente a vontade de Deus. Foi o Senhor Jesus
Cristo, que Se chama também “o Verbo de Deus”, e que quer
dizer “a Palavra de Deus”. Ele é um cavaleiro que anda
vencendo na terra. Nós, que somos Seus discípulos já fomos
vencidos por Ele e temos de pôr toda a nossa vida debaixo do
Seu domínio.
A igreja é a família daqueles que já foram vencidos, mas
também na igreja, como em nossa vida individual, muitas
vezes há tanta coisa que ainda não é conforme a Palavra de
Deus.
Por causa disto, devemos sempre nos humilharmos
perante o Seu trono, esperando com grande ansiedade o
grande dia em quem Cristo vai voltar.
Por enquanto precisamos de muito ensinamento sobre
Deus e a Sua vontade através da Sua Palavra. Que tristeza!
Muitas vezes estamos falhando, mas lá vai ficar bem
diferente, porque: “Não ensinará jamais cada um ao seu
próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao
Senhor, porque todos Me conhecerão, desde o menor até o
maior deles... e a terra se encherá do conhecimento do Senhor”
(Jeremias 31.34; Isaías 11.9). Aleluia!
Mas fora estarão aqueles que não querem andar na
verdade, que não querem ouvir a Palavra de Deus, que não
querem obedecer a Verdadeira Palavra, que é Jesus Cristo
mesmo (1 João 2.4; Apocalipse 22.15).
Isto vai mesmo acontecer, mesmo que demore um pouco
mais (2 Pedro 3.8-13). Vai acontecer porque é a Palavra de
Deus e Deus só fala a verdade. Ele é fiel. Amém.
R. J. A.
.oOo.

