
O PODER DA PALAVRA NA VIDA DO CRISTÃO 

Jeremias 15.16 

Introdução  

Precisamos declarar desde o início que as Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus. 
Não é a opinião de um homem, não é a filosofia humana, não são as ideias de uma pessoa, 
tampouco é uma coleção dos melhores pensamentos dos maiores homens – é a Palavra de 
Deus. Consequentemente, há uma série de coisas que precisamos saber sobre ela.  

 

Os atributos da Bíblia  

1. A Bíblia é infalível (Salmo 19.7) 
A Bíblia, toda ela, não tem erros. No Salmo 19.7, a Bíblia diz a respeito de si mesma: “A 

lei do SENHOR é perfeita”. É perfeita, porque Deus a escreveu – e ele é perfeito. 
 
2. A Bíblia é inerrante (Provérbios 30.5-6)  
A Bíblia não é só infalível como um todo, mas inerrante também em suas partes. 

Provérbios 30.5-6 diz: “Toda a palavra de Deus é pura”. Nada acrescenta às suas palavras, 
para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso”. Portanto, cada palavra de Deus é 
pura e verdadeira.  

 
3. A Bíblia é completa (Apocalipse 22.18-19) 
Nada precisa ser acrescentado à Bíblia. Há pessoas que acreditam que hoje precisamos 

de uma revelação adicional. Estão afirmando que precisamos que uma Bíblia seja escrita 
hoje, assim como a humanidade precisou quando a Bíblia que temos em mãos foi escrita, 
porque precisamos que alguém comente o que Deus está fazendo agora. 

Em outras palavras, essas pessoas alegam que a Bíblia não é completa. 
A Bíblia fecha com uma advertência de não tirar nem acrescentar nada, e isso é uma 

afirmação de que ela é completa (Apocalipse 22.18-19). 
 
4. A Bíblia é autoritativa (Isaías 1.2; João 8.30-31) 
Se ela é perfeita e completa, então é também a última palavra – a autoridade final. Quando 

Deus fala, todos ouvem e obedecem, porque cabe a ela a autoridade final.  
 
5. A Bíblia é suficiente  
A Bíblia é suficiente para várias coisas: 
 
a) Ela é suficiente para a nossa salvação (2 Timóteo 3.15). Pergunte a si mesmo: o 

que é mais importante do que a salvação? Nada! Ela é a maior realidade do universo – e a 
Bíblia revela essa salvação. 

 
b) Ela é suficiente para a nossa maturidade espiritual (2 Timóteo 3.16-17).  

• “Útil para o ensino”, ou seja, para a instrução, para os princípios da sabedoria, para os 
padrões divinos ou para a verdade divina. 

• “Para a repreensão”, o que significa que você pode se aproximar de alguém e dizer: 
“Ei, você saiu da linha. Não pode se comportar desse jeito, existe um padrão, e você está 
fugindo dele”. 

• “Para a correção”, o que significa que você pode dizer a alguém: “Não faça aquilo, mas 
faça isto; este é o caminho certo”. Você ensina, repreende, aponta o caminho. 

• “Para educação na justiça”. Você aponta o caminho certo e diz como caminhar nele. 
A Bíblia é um livro fantástico. Ela pode se dirigir a uma pessoa que não conhece Deus, que 



não foi salva, e salvá-la. Então ela a instruirá, a repreenderá quando praticar o mal, mostrará 
a ela a coisa certa a ser feita e também como andar no caminho certo. 

O resultado é declarado em 2 Timóteo 3.17: “a fim de que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente habilitado, para toda boa obra”. A realidade incrível da Bíblia é que ela é 
suficiente para dar conta de todo o recado.  

 
c) Ela é suficiente em sua esperança (Romanos 15.4) 
A Bíblia é a fonte de paciência e conforto, dando-nos esperança agora e a para sempre.  
 
d) Ela é suficiente em sua bênção (Tiago 1.21,25) 
Leia e pratique – e você será abençoado. 
Em Tiago 1.21, o texto grego diz literalmente que a Palavra de Deus é capaz de “salvar 

sua vida”. Em outras palavras, ela salvará a sua vida se você aceitá-la. Creio que com isso 
Tiago queria dizer que ela dará a vida mais plena que você possa imaginar. 

Mas é também possível que um cristão que não obedeça à Palavra de Deus perca sua 
vida (1 Coríntios 11.30; Atos 5.1-11). Por isso, Tiago disse: “acolhei, com mansidão a palavra 
em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma” (Tiago 1.21).  

 
6. A Bíblia é eficaz (Isaías 55.11; 1 Tessalonicenses 1.5; Hebreus 4.12) 
A Palavra de Deus é eficaz. Uma das coisas incríveis de ser professor da Palavra de Deus 

é saber que ele fará e o que promete fazer. 
 
7.  A Bíblia é determinativa (João 8.47; 1 Coríntios 2.9-14) 
A Bíblia é determinativa porque a forma como você responde à Palavra de Deus 

determina a essência de sua vida e o seu destino eterno. 
João 8.47: O que determina se alguém pertence ou não a Deus baseia-se em se ela ouve 

a Palavra de Deus ou não.  
1 Coríntios 2.9-14: O homem jamais conseguiu imaginar o domínio de Deus e jamais 

conseguiria imaginar-se fazendo parte disso. O homem, em toda sua humanidade, em seus 
próprios raciocínios lógicos, nunca poderia imaginar tudo o que Deus preparou para ele.  

Existem dois tipos de pessoas: as que aceitam as coisas de Deus e as que não as 
aceitam, ou seja, as pessoas que podem receber e aquelas que não podem. As que não 
creem, não pode recebê-las, porque não têm o Espírito Santo, mas as que conhecem Deus 
têm o Espírito Santo e recebem a Palavra de Deus. A Bíblia é o determinador último. As 
pessoas que recebem a Palavra de Deus indicam por meio de seu entendimento que 
possuem o Espírito Santo, e isso prova que elas são cristãs.  

 

Conclusão 

A Palavra de Deus é infalível como um todo, inerrante em suas partes, completa de 
modo que não devemos nem acrescentar nem retirar nada dela, é autoritativa, pois é 
totalmente verdadeira e exige nossa obediência, suficiente ao ponto de ser capaz de fazer 
por nós tudo que precisamos, é eficaz, pois fará exatamente o que promete fazer e é 
determinativa porque a forma como você responde à Palavra de Deus determina a essência 
de sua vida e o seu destino eterno.  

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 06/10/2019, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba   


