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19.Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, 
tardios para falar e tardios para irar-se, 

20.pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 
21.Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e 

aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para 
salvá-los. 

22.Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. 
23.Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem 

que olha a sua face num espelho 
24.e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. 
25.Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e 

persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, 
será feliz naquilo que fizer. 

Nova Versão Internacional 



Não é a minha palavra 
como o fogo, pergunta o 
Senhor, e como um martelo 
que despedaça a rocha? 

Nova Versão Internacional 





Semente Espelho Água Espada Fogo 

Martelo Ouro Âncora Luz 



“Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas 
imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente.” 
1 Pedro 1:23 

"Este é o significado da parábola: A semente é a palavra de Deus.” 
Lucas 8:11 

 Mesma semente – vários tipos de terreno 

Terra batida Rochoso Espinhoso Terra boa 



“Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é 
semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, 
depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua 
aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei 
perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, 
não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz 
naquilo que fizer.” Tiago 1:23-25 

 A Palavra revela quem somos – expõe nosso pecado 

 A Palavra nos mostra como devemos ser – iguais a Jesus 

 



 “Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e 
entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo 
lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja 
gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e 
inculpável.” Efésios 5:25-27 

 “Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado.” João 15:3 

 “Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com 
a tua palavra.” Salmo 119:9 

 “Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. 
Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e mais branco 
do que a neve serei.” Salmos 51:2 e 7 

 



 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que 
qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os 
pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 

 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a 
palavra de Deus. Efésios 6:17 

 

 O Espírito Santo, que convence o mundo, usa a Palavra de 
Deus pregada por nós como espada no coração do pecador. 



 “Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor.” 
Jeremias 23:29 

 

 A Palavra de Deus queima, purifica e apaga tudo o que é contrário 
ao Seu padrão de santidade. 



 “Não é a minha palavra ... martelo que despedaça a pedra?” 
Jeremias 23:29 

 

 Somente a Palavra de Deus pode quebrar corações endurecidos. 



 A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor 
são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos 
do Senhor são justos, e dão alegria ao coração. Os mandamentos do 
Senhor são límpidos, e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, e 
dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas 
elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro; 
são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo.” Salmos 19:7-10 

 

 A Palavra do Senhor é de valor inestimável. 
É uma fonte inesgotável de tesouros verdadeiros 
para dar sentido à nossa vida. 



 “Temos esta esperança como âncora da alma, firme e 
segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu.” 
Hebreus 6:19 

 

 A Palavra de Deus nos mantém 
firmes durante as tempestades 



“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que 
clareia o meu caminho.” Salmos 119:105 

 

 Luz para aqui e agora: “Ilumina os meus passos” 

 

 

 Luz para o futuro: “luz que clareia o meu caminho” 
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Os símbolos 
falam do que a 
Palavra de Deus 
pode fazer em 

nós 



  
Não perca 
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