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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 



“Muitos de nós queremos uma palavra de 
Deus, mas não queremos a palavra de Deus. 
Sabemos o bastante para possuir uma bíblia, 
mas não o bastante para que ela nos 
possua.” 
 

Howard Hendricks 
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Mt 7.24-27 



• Para haver crescimento espiritual, é necessário alimentar-
se da Palavra de Deus 

• O crescimento saudável conduz à maturidade 



 Viver a Palavra para não pecar contra Deus (Sl 119.11) 

 Santificação é individual, não coletiva 

 Santificação é a nossa progressiva transformação de acordo 
com o padrão de Deus 

 A Bíblia possui os elementos necessários para o processo de 
santificação 

 Se não houver uma renovação mental, não poderá haver 
santificação (Rm 12.2) 



 A vivência da Palavra nos prepara para desempenhar a obra 
de Deus (2 Tm 3.16-17 e Ef 2.10) 

 Tudo o que está na Bíblia é útil e importante para o serviço 
cristão 

 A capacitação espiritual do crente o faz produzir bons frutos 



 A prática da Palavra do Senhor direciona nossa vida rumo ao 
sobrenatural de Deus 

 Deus nos surpreenderá e abençoará a muitos a partir de uma 
vida que vive pela fé e convive com experiências 
extraordinárias realizadas por Deus 

 



  
Não perca 


