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Comentário lição 07

Por que estudamos a Bíblia respeitando a saudável regra da boa hermenêutica e sob a
orientação do Espírito? Fazemos isso para �carmos estagnados em elucubrações que não
levam a lugar algum? Pela possibilidade de citar textos em hebraico ou grego? Ora, se a
motivação for essa, infelizmente, esse exercício é vão. .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A BÍBLIA É A PALAVRA VIVA DE DEUS

O poder da Palavra de Deus é expresso em sua capacidade de penetrar o mais fundo no
homem, trabalhando o seu interior em um aspecto jamais tratado por teorias ou literaturas
humanas. Somente a Palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do
coração, modi�cando o caráter e o modo de viver do ser humano.

A Bíblia é um livro rico em verdades reveladas para toda a humanidade, e também a Palavra
viva e ativa de Deus para o crente. Como isso é possível? Muito simplesmente, a Palavra de
Deus, embora escrita por homens, é um canal sobrenatural pelo qual Ele fala pessoalmente
com o indivíduo. A Palavra de Deus é um bisturi tão penetrante, que é capaz de dissecar
cirurgicamente o nosso ser mais interior. A Palavra viva e ativa de Deus avalia até mesmo os
nossos pensamentos e atitudes. Nada está oculto de Deus, e, pela Palavra que Ele nos deu, Ele
penetra em nossas consciências para falar com cada um de nós como um indivíduo .3

O escritor aos Hebreus quando de�niu a Palavra de Deus como “mais penetrante do que
qualquer espada de dois gumes” (Hb 4.12), nos a�rma o quanto “é maravilhoso saber que a
Palavra de Deus alcança o mais profundo do nosso ser e se exprime em todas as nossas maiores
necessidades. A voz de Deus é penetrante e a sua direção se baseia no completo domínio que
ele tem de nó e da justiça” .4
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A Bíblia tem o poder de atingir as partes mais íntimas da personalidade do indivíduo,
julgando se os seus pensamentos são corretos ou não. Ela penetra naquilo que está escondido
no intelecto humano, discernindo aquilo que está sendo projetado. Isso só é possível porque
ela é a viva e e�caz Palavra de Deus.

Destaque

A Palavra de Deus deve ser obedecida a �m de evitar o juízo e morte (Dt 32.46,47). Não se
trata de ensino obsoleto, ao contrário, a Palavra de Deus vive e permanece viva porque o
Altíssimo vive desde a eternidade (1 Pe 1.23). A Palavra de Deus, pelo seu próprio caráter
exige uma resposta autêntica por parte daqueles que a escutam. Por essas razões, a Palavra é
igualmente e�caz, ativa e poderosa. O termo grego , traduzido por e�caz, descreve a
Palavra de Deus como cheia de poder para alcançar resultados […] A Palavra de Deus desa�a e
reclama decisões em respostas as suas exortações. Ela opera a vontade de Deus, jamais volta
vazia e sempre realiza o seu propósito (Is 55.11) .

“energes”
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A BÍBLIA ANULA OS CONSELHOS DO MUNDO

Através da meditação cotidiana e frequente da Palavra de Deus o crente passa por uma
renovação de dentro para fora. É um avivamento poderoso que gera mudança, �rmeza e vida.
Através da meditação diária nas Sagradas Escrituras o cristão passa por uma renovação no seu
entendimento, se vendo livre das ardilosas confusões plantadas pelo diabo e seus so�smas
(retórica aparentemente lógica que procura induzir ao erro, engano).
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Devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau, e que está sob o controle de
Satanás […] Devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e
em lugar disso proclamar as verdade eternas e os padrões justos da Palavra de Deus, por amor a
Cristo […] Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mau, amar aquilo que é justo e não
ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo,
oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio,
vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes,
imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas […] Devemos conformar
nossa mente à maneira de Deus pensar, mediante a leitura da Palavra de Deus e sua meditação.
Devemos permitir que os nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades
celestiais e eterna e não por este presente século mau, profano e passageiro .5

A Palavra viva de Deus é a nossa arma nessa peleja que cresce no presente século. Homens
com a falsa aparência de piedade que surgem iludindo com conselhos mansos, porém,
perigosos, invadem os templos em busca de arrebatar os corações. Somente uma igreja
fundamentada na Bíblia tem o poder para expulsar esses falsos ensinos que vêm fantasiados de
ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores.

Destaque

O método cristão para anular os so�smas é a persuasão por meio da verdade da Palavra de
Deus (Jo 8.32). Por conseguinte, a Igreja do Senhor Jesus não pode negligenciar o ensino e a
pregação da Palavra de Deus. A Igreja não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer
resistência à iniquidade no poder temporal. Não pode depositar sua con�ança e esperança nas
decisões políticas ou judiciais. Precisamos buscar e incentivar o avivamento espiritual por
meio da Palavra de Deus. O avivamento liderado por John Wesley (1703-1791) trouxe
mudanças sociais na Inglaterra. O mal a ser combatido é o pecado. Quando a mensagem
bíblica é anunciada de modo genuíno, as vidas são transformadas, pois o Espírito Santo opera
com liberdade para convencer os ouvintes da verdade, da justiça e do juízo (Jo 16.8) .2

A BÍBLIA NOS TORNA HUMILDES
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Deve �car gravado em nossos corações e mentes o quanto Deus aborrece o orgulho. O
orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar nossas orações e reter sua presença e graça para
conosco. O exaltado em si mesmo, que busca a honra e a estima dos outros a �m de satisfazer o
seu orgulho, afasta de si a ajuda de Deus. Mas para aqueles que com humildade se chegam a
Deus, Ele lhes dá abundância de graça, de misericórdia e de ajuda em todas as situações da
vida .5

O sentimento soberbo desagrada a Deus em todos os sentidos. A altivez de pensamentos nos
torna pessoas podres, capazes de fazer tudo e mais um pouco para conseguir o que queremos.
A soberba geralmente não vem só, mas sim acompanhada de humilhação ao próximo,
arrogância, prepotência e, em casos maiores, a mentira para manipular situações que tragam a
exaltação pessoal.

Sobre este sentimento a Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos (Tg 4.6). Temos em Cristo o
grande exemplo de humildade, pois mesmo sendo Deus, rodeado de glória e poder desde
antes da fundação do mundo, possuidor da mesma essência do Pai, Ele decidiu se humilhar
morrendo de uma terrível forma, a �m de trazer a vida eterna para todos aqueles que aceitam
ao Seu nome.

A leitura da Palavra de Deus gera em nós o sentimento e a ação de um humilde. Ela nos faz
entender que não estamos para encenar a humildade mas sim para exercer a humildade em
sua melhor forma. Precisamos ter o sentimento de Jesus, e somente através da Palavra de Deus
o cristão passa a ter o caráter de Cristo.

Destaque

A humildade está conectada e interligada com a mansidão e a longanimidade (Ef 4.2). Em
Efésios, Paulo em prega o termo grego no sentido de “humildade de
mente” ou “humildade de espírito” e denota a ideia de gentileza, cortesia e submissão. É uma
condição em que o orgulho e a arrogância humana são anulados. A humildade refere-se a
uma postura despretensiosa, modesta e isenta de vaidade, que favorece o bem da coletividade,
e não o egoísmo (Jo 17.21-23) .

“tapeinophrosune”
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Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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