


 

Nesta nova série “Os Discursos de Jesus” vamos 
aprofundar as “Palavras de Jesus”:- seus discursos,  

suas pregações e sermões. 
Ele falou aos seus apóstolos na intimidade, falou a um 

grupo maior que se aproximava dele, falou às multidões 
nas praias e desertos, nas famílias quando comia com 

aqueles que o convidavam, falou aos amigos e inimigos.  
E, muitas vezes falou para dois, três  

e mesmo a um. 
Sua PALAVRA era procurada e ouvida como salvação, 

dentro de um sistema que explorava as pessoas da época. 
Todos queriam ouvi-Lo, até Herodes, fariseus e Doutores 

da Lei.  



 

O Papa Francisco falou aos 
membros da Pontifícia Comissão 
Bíblica e disse o seguinte:- 
“Como sabemos, as Sagradas 
Escrituras são o testemunho 
escrito da Palavra de Deus, o 
memorial canônico(oficial) que 
prova a  Revelação. A Palavra de 
Deus, portanto, vem antes e 
depois da Bíblia.  
É por isso que a nossa fé não tem 
no centro somente um livro, mas 
uma história de salvação e 
especialmente uma Pessoa, 
Jesus Cristo, Palavra de Deus 
feita carne.” 



 

A luz das Palavras de Jesus 
brilhava no rosto dos seus 
ouvintes e os transformava.  
Seus seguidores tinham a 
sua Pessoa, mas tinham 
também as suas Palavras 
que orientavam para uma 
Nova Vida, cheia  
de libertação da lei judaica, 
aquelas pequenas leis que 
acabavam sendo mais 
importantes do que a 
grande Lei que Javé tinha 
dado a Moisés. 



 

As Palavras de Jesus eram vida para muitos. Sua 

Palavra tinha a força dos milagres. Quantos 

doentes foram curados! Quantos ressuscitados! 

Ler e viver a Palavra de Deus é 
ser conduzido pelo Espírito 
Santo.  
A vida Cristã verdadeira é 
guiada pela leitura da Palavra 
de Deus.  
O amor a Deus leva o amor 
profundo ao estudo da Sua 
Palavra. Esse amor leva o 
Cristão a anunciar a Boa Nova 
pelo seu exemplo aos irmãos.  



 

 

 
VIDA – I João 6.63 - “O espírito é o que vivifica; a carne para nada se aproveita; as palavras 

que eu vos tenho dito são espírito e são vida”. 

 

FÉ – Hebreus 11.3 – “Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, 

de maneira que o visível veio a existir das cousas que não aparecem”. 

 

LIMPA – João 15.3 – “Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado”. 

 

LUZ – Salmo 119.105 – “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, para os meus 

caminhos”. 

 

SEGURANÇA – Mateus 7.24,25 – “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 

pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha”.           

 

REGENERA – I Pedro 1.23 – “pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da 

incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre”.              

 

ELA É ETERNA – “a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre” (I Pedro 1.25). 

 



 

Em 1900, a população mundial era de  
1,6 bilhão de pessoas, das quais  
558 milhões eram cristãs.  
 
Hoje, a população mundial soma  
6,9 bilhões de pessoas, das quais  
bilhões são cristãos.  
 
1900, 620 idiomas no mundo tinham  
acesso às Escrituras Sagradas.  
Em 2009, esse número era  
de 2.479 idiomas.  



 

O mundo está ferido pela exploração 

econômica, pelo tráfico de drogas, de 

armas, de seres humanos e outros crimes, 

pelo terrorismo, pelas ameaças de 

guerras nucleares, químicas, biológicas, 

pelo desvio ético de muitos, pela 

degradação do meio ambiente, pela 

esvaziamento dos meios de comunicação, 

pela corrupção política, pela indústria da 

pornografia e pela cultura de morte.  



Diante de tudo isso, onde o deprimido, o doente, o preso, o 
abandonado, o desiludido, o angustiado e aqueles que, 
perdem um ente querido poderão encontrar consolo, 
fortaleza e esperança, para suportar a dor, o sofrimento e 
um sentido para a vida?. 



 

A sede e a fome da vida espiritual que existem dentro do ser 

humano, são respondidas e saciadas pela Sagrada Escritura. É a 

Palavra de Deus que preenche radicalmente o vazio da existência 

humana.  A verdadeira busca de espiritualidade,  

do amor,  

da paz interior,  

da alegria de viver,  

da felicidade,  

se encontram na  

Palavra de Deus.  

(Sl 119) 



 



 



 

A Palavra do Senhor  

Salmo 118 (resumo)   
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