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NOTA   INTRODUTÓRIA 
Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão 
ampliarseus conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Além 
disso,através   delas, irá aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor adorá-lO e 
servi-lO. 

Cap 01   VIVEMOS EM UM SISTEMA REGIDO PELA PALAVRA 
 
1 - DEUS CRIA PELA PALAVRA: disse deus... e houve luz - gn 1 
salmo – tudo quanto quis, ele o fez 
Traz à existência pela Palavra  
Deus Se comunica por palavras entre si: na Trindade  
        - com o homem :‘ disse Deus’ permeia toda a Escritura 
 
2- JESUS, é o VERBO, a PALAVRA DE DEUS  
   2.1 JESUS_ DESDE O PRINCÍPIO, 

Jo 1.1 No princípio era o Verbo, 
                     -  o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.   
               -1.2 Ele estava no princípio com Deus. 

   2.2 SEM JESUS _ NADA DO QUE FOI FEITO SE FEZ, 
Gn 1.3Disse Deus: haja luz. E houve luz.      
Jo 1.3‘ Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,  
                         - e sem Ele nada do que foi feito se fez’   
   2.3 JESUS_ ATÉ O FIM:a PALAVRA DE DEUS   ‘’vestia um manto salpicado de sangue; 
o nome pelo qual se chama é A PALAVRA de Deus’ Ap 19.13 corr 
 
3- TODA A PALAVRA DE DEUSSE  CUMPRIRÁ ! NEM MAIS, NEM MENOS... 
‘em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum  
        - passará da lei um só i ou um só til, até que tudo seja cumprido’Mt 5.18 
         ‘Em verdade vos digo que não passará esta geração 
          sem que todas essas coisas se cumpram’   Mt 24.34 
‘Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão’ Mt24.35 
‘Eis que cedo venho!  Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro’ 
...dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus’   Ap 22.7 e 9  
‘Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro:  
-Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, 
-Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro’  Ap 22.18 -19   
‘e se alguém tirar qualquer coisa daspalavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará  
a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão descritas neste livro. ☺ 
 
ADENDO REFORÇA O CONCEITO DESDE O PRINCÍPIO:  
*Deus falou desde o princípio # PRINCÍPIO (Hb 1.10 e: Tu, Senhor, no [princípio] 
fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos; Ap 3.14 Ao anjo da igreja em 
Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o [princípio] da criação 
de Deus. Ap 21.6 Disse-me ainda: está cumprido: Eu sou o Alfa e o Ômega, o [princípio] e 
o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida.  
Ap 22.13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o [princípio] e o fim.)    
☺ At 3.21 ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as 
coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o [princípio]. 
 

DIA 02  

O FRUTO DOS LÁBIOS: Abordagem do Novo Testamento 
 
1-TODAS AS PALAVRAS ESTÃO SOB O JUÍZO DE DEUS 
Mt 12.36 - Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem,  
               - hão de dar conta no dia do juízo  
NT   Mt 12.37 -  pelas tuas palavras serás justificado,  
                    - e pelas tuas palavras serás condenado. 
Jd 1.15- para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras 
de impiedade, que impiamente cometeram,  
               - e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra Ele proferiram. 
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2-PALAVRA DE VITÓRIA  
(P)  Ap 12.11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro  
       - e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte. 
 
 
3- PALAVRAS CONTRA O ESPÍRITO SANTO: NÃO TEM PERDÃO  
Mt 12.32 Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será  
perdoado; mas se alguém FALAR contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado,  
                       -  nem neste mundo, nem no vindouro. 
 
4 -A BOCA FALA DO QUE CHEIO O CORAÇÃO:ESCUTE SUAS PALAVRAS! 
Mt 12.34 como podeis vós falar coisas boas, sendo maus?  
             - pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 
Sl 126.2 Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. 
              (porque) ...Grandes coisas fez o Senhor por eles. 
Pv 10.20 ... o coração dos ímpios é de pouco valor.    

☺ Ver perfil do ímpio no Sl 50.16-21 
☺ também o que ele fala é de pouco valor, não lhe dê atenção 
Pv 10.31- A boca do justo produz sabedoria;   
 ☺porque sábio é seu coração!  
Sl 17.10 - Eles fecham o seu coração; e com a boca falamsoberbamente. 

➔  ESCUTE SUAS PALAVRAS! Saberá do que está cheio seu coração...  
 
5-LÍNGUA QUE FALA AS PALAVRAS DO SENHOR  
‘ O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minhalíngua’2Sm 23.2   
‘nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque 
      - a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os  
      - homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo ’   2Pe 1.20-21    
 

DIA 03DEUS E NOSSAS PALAVRAS    
 
1- DEUS VÊ O CORAÇÃO 
(P) ‘Sem que haja uma palavra na minha língua...ó Senhor, tudo conheces’Sl 139.4  
      ‘o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da 
sua estatura, porque eu o rejeitei;...o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha 
para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração’  1Sm 16.7 
 
2-DEUS QUER OUVIR NOSSAS PALAVRAS: desde a Queda do homem  
     - Deus o tem buscado com as mesmas perguntas:  
     - ONDE ESTÁS? Gn 3.9‘ QUE FIZESTES? ’ Gn 4.10 (ver ‘Perguntas de Deus’) 
‘Procura lembrar-me; entremos juntos em juízo; apresenta as tuas razões, Is 43.26-  
para que te possas justificar! .... Anunciai e apresentai as razões...’   Is 45.21 
 
3 –MAS...DO SENHOR É A PALAVRA FINAL, DECISIVA, DEFINITIVA   
      (P)Ao homem pertencem os planos do coração;  
           - mas a resposta da língua é do Senhor’Pv 16.1 
 

Dia 04PALAVRAS: SEGUNDO O CRITÉRIO DE DEUS 
 
1 - PRINCÍPIOS 
(P)A morte e a vida estão no poder da [língua];  
         (~) e aquele que a ama comerá do seu fruto’  Pv 18.21 
(P)O que guarda a sua boca e a sua língua,  
         (~) guarda das angústias a sua alma’  Pv 21.23  
(P)‘estás enredado pelos teus lábios; estás preso pelas palavras da tua boca’ Pv 6.2       
 
2-GABARITOS  

(G)‘Pela longanimidade se persuade o príncipe, 
            -  e a língua branda quebranta os ossos’Pv 25.15 
(G)‘O que repreende a um homem achará depois mais favor 
            - do que aquele que lisonjeia com a língua’ Pv 28.23 
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(G) ‘ O temor do Senhor é odiar o mal; a soberba, e a arrogância, 
            -e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio ’  Pv 8.13 
 
3- DIRETRIZES SOBRE O USO DA LÍNGUA 
➔ Desvia de ti a malignidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios’   Pv 4.24 
➔Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra  
        - alguma na presença de Deus; porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra; 
        - portanto sejam poucas as tuas palavras.  Não consintas que a tua boca faça  
        - pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo que foi erro; Ec 5.5- 6 
        - por que razão se iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos? 
    (S) Se procedeste loucamente em te elevares, ou se maquinaste o mal,  
(A) põe a mão sobre a boca ‘    Pv 30.32 
         ‘o prudente guardará silêncionaquele tempo, porque o tempo será mau’ Am 5.13 
 

DIA 05GABARITOS: ATITUDES EXEMPLARES  
                     - PARA SEREM SEGUIDAS À RISCA 
(A)Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração  
            - perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu’.   Sl 19.14 
(A)Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua; Sl 39.1 
- guardarei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. 
(A)‘o que pensei, a minha boca não transgredirá’   Sl 17.3  
> irai-vos e não pequeis Ef 4.26 
(A)Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios ‘    Sl 89.34 
Pseja seu sim, > sim e não > não: o que passa disso é de procedência maligna. 
 
A BOCA FALA DO QUE ESTÁ CHEIO O CORAÇÃO 
        ‘Acendeu-se dentro de mim o meu coração; enquanto eu meditava 
      -acendeu-se o fogo; então com a minha [língua], dizendo... Sl 39.3  
        ‘O meu coração trasborda de boas palavras; dirijo os meus versos ao rei;  
       - a minha [língua] é qual pena de um hábil escriba’Sl 45. 
‘O coração do inteligente busca o conhecimento’    Pv 15.14 e 16.23 
         O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o saber nos seus lábios’ 

 

DIA 06 

PALAVRA: INSTRUMENTO DE UNIDADE OU DESUNIÃO 
 
1-  VT - FALAR TODOS A MESMA LÍNGUA: PRINCÍPIO PARA PREVALECER  

☺  Interessante é que funciona para o bem e para o mal. 
Gn 11.1 Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma.... Gn 11.6 e disse: Eis que 
(P) o povo é um e todos têm uma só língua; isto é o que começam a fazer;  
      - agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer...Gn 11.7        
 
2   VT - CONFUSÃO DE LÍNGUAS:  JUÍZO   DE   Deus.  Gn 11.7  
       ’ confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro’                        
(P) ‘Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. ’  1Co 14.33 
 
3-NT - SEMPRE há DIVERGÊNCIAS de INTERESSES, OPINIÃO, OBJETIVOS  
       - Jesus os enfrentou e deu critério de análise aos seus discípulos, Mt 12.30  
‘Quem não é comigo é contra mim; quem comigo não ajunta, espalha’Lc 11.23 
 
Paulo e Pedro: Gl 2.11 ‘ resisti-lhe na cara, porque era repreensível’ Gl2.11 
Paulo...por causa de Marcos: ‘ houve entre eles tal desavença que se separaram um do 
outro:  Barnabé (com) Marcos.... para Chipre’.  At 15.39Paulo foi com Silas à Síria  
☺às vezes divergências  dão novos  rumos : dividir para atender área mais abrangente   
mas, não por isso, vamos  justificá-las...  Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. 
            ‘ Rogo a Evódia, e rogo a Síntique☺que estavam se desentendendo...  
            - que sintam o mesmo no Senhor’Fp 4.2   
 
4-VT   JUNTOS COMO UM SÓ HOMEM: TODA A CONGREGAÇÃO  

☺ CITADO NO MÍNIMO 79 VEZES NO Velho Testamento 
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‘TODOS OS FILHOS DE Israel saíram, e a congregação se ajuntou...’  Jz 20.1 e 11 
Assim se ajuntaram... todos os homens de Israel, unidos como um só homem’ 
☺CADA UM  unido ao Senhor  dava a unidade necessária para vencer como POVO 
Cada cristão cheio do Espírito dá a unidade necessária ao corpo de Cristo 
O GUARDA CHUVA ilustra bem essa verdade: 
 - as varetas, unidas ao cabo, só têm utilidade SE todas estiveram unidas pelo pano  
 - uma vareta quebrada estraga todo o guarda chuva ... 
 
5-NTCONCORDÂNCIA(um mesmo coração) PRINCÍPIO PARA RESPOSTAS A 
ORAÇÕES 
‘ Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem,  
- isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus’ Mt 18.19 
 
6 – NTJESUS ORA POR UNIDADE ENTRE OS DISCÍPULOSJo 17.11 
‘Eu não estou mais no mundo; mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, 
guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. 
Jo 17.21 para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti,  
 -  que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste. 
                  ‘E eu lhes dei a glória que a mim me deste,  
- para que sejam um , como nós somos um’ Jo 17.22 
 
7 – NTBUSCAR ENTENDIMENTO MESMO QUANDO HÁ aparente DISCORDÂNCIA  
                ‘ mesmo quando ‘não se fala a mesma língua ‘ 
‘Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão,  
                - esse operou também em mim com eficácia para com os gentios’ Gl 2.8, 
‘quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as 
colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão,  
                - para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão’Gl 2.9 
‘...todos quantos somos perfeitos sintamos isto mesmo’ (todos sentem o mesmo)  
- e, se  sentis  alguma coisa de modo diverso, Deus também vo-lo revelará’Fp 3.15 
 
‘Rogo a Evódia, e a Síntique (antagônicas)que  SINTAM O MESMO no Senhor’Fp 4.2  
☺ precisa ter a mente aberta e a humildade de buscar a Deus para ser esclarecido 
        (A) Clama a mim, e responder-te-ei,  
               - e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes’ Jr33.3 
        (A) Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo’2Tm 2.7 
 
‘Procura diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz’ Ef 4.3 
 

DIA 07 PALAVRAS DE JESUS      
 
1 -PALAVRA AO CANSADO_COMO HOMEM   
‘O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos ...   Is 50.4 
- para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado;  
         Ele desperta-me todas as manhãs; 
       - desperta-me o ouvido para que eu ouça como AQUELES QUE APRENDEM 
 
2 -ENSINO COM AUTORIDADE COMO HOMEM      
Mt 7.29 porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas 
Falava com AUTORIDADE,POR ESTAR SOB AAUTORIDADE DE Deus   
☺o centurião percebeu que Jesus atuava  sob a autoridade de Deus,Mt 8.9 Pois  
também  eu sou homem sujeito à autoridade,  tenho soldados às minhas ordens; e 
digo a este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao meu servo: Faze isto, e ele 
o faz. 
Jo 10.18 Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho [autoridade] 
para a dar, e tenho [autoridade] para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai 

 
3 -PALAVRA COM AUTORIDADE _ COMO FILHO DE DEUS   
 
3.1AUTORIDADE PARA CURAR DOENÇAS E ENFERMIDADES  
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do 
reino, e [curando] todas as doenças e enfermidades entre o povo ’.  Mt 4.23 
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3.2AUTORIDADE PARA PERDOAR PECADOS Mt 9.6 ‘ para que saibais que  
- o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados  
- (disse então ao paralítico): Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. 
 
3.3 AUTORIDADE SOBRE A CRIAÇÃO  

ÁGUA EM VINHO- João 2 Jo 2.9 Quando o mestre-sala provou a água tornada 
em [vinho], não sabendo donde era, se bem que o sabiam os serventes que 
tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo 
VENTO E MAR _ Mc 4.41 Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos 
outros: Quem, porventura, é este, que até o [vento e o mar] lhe obedecem? 
MULTIPLICAÇÃO DAS PÃES _Jo 6.11 Jesus, então, tomou os pães  e, 
havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados; e de igual 
modo os peixes, quanto eles queriam.  

 
3.4AUTORIDADE SOBRE ESPÍRITOS  IMUNDOS  E DEMÔNIOS  
Mc 1.27 E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo:  
Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade!  
                - Pois ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem!  
 
3.5AUTORIDADE QUESTIONADA 
’... os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: Mt 21.23  
  -  Com que autoridade fazes tu estas coisas? e quem te deu tal  Autoridade? 
 
3.6AUTORIDADE PARA DELEGAR AUTORIDADE  AOS DISCÍPULOS  mt 9.6 ? 
   ‘ Chamando a si os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos 
imundos, para expulsarem, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. 
  - ‘e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios’Mc 3.15  
 
Eis que vos dei [autoridade] para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder 
do inimigo; e nada vos fará dano algum’Lc 10.19 
 
3.7AUTORIDADE NO CÉU E NA TERRA 
            ‘ Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra’  Mt 28.18 
‘muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome 
que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro’Ef 1.21 
-‘  está à destra de Deus, tendo subido ao céu; havendo-se lhe sujeitado os anjos, 
                -  e as autoridades, e as potestades’  1Pe 3.22 
 

DIA 08PALAVRAS DA CRUZ    copiar   Páscoa 

Sl 22.15 A minha força secou-se como um caco  
                   - e a [língua] se me pega ao paladar; tu me puseste no pó da morte.  
 

DIA 09       
Dons de palavras: unidade na DIVERSIDADE DE DONS: 
palavra da sabedoria e da ciência; falar em línguas  
 
1- UNIDADE NA DIVERSIDADE, 1Co 12. 4-6  
# o diferente não é meu inimigo, ele me acrescenta 
   - há diversidade de DONS,mas o Espírito é o mesmo.1Co 12.4  
   - há diversidade de MINISTÉRIOS, mas o Senhor é o mesmo. 1Co 12.5 -6  
   - há diversidade de OPERAÇÕES, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
 
# A REAL QUESTÃO É DISCERNIR SE ESTÃO TODOS SOB A LIDERANÇA DE 
JESUS:buscando os interesses do Reino. 
 
2 - PARA O QUE FOR ÚTIL(DE PROVEITO COMUM) 1Co 12.7  
A cada um...é dada a manifestação do Espírito para o QUE FOR ÚTIL / proveito comum. 
 
3 - COMO QUER _ ‘ um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas,  
                   distribuindo1 particularmente 2 a cada um 3 como quer’.  1Co 12.11 
‘Testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e múltiplos milagres  
                -e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade’Hb 2.4 
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4 - EDIFICAÇÃO DO CORPO:Ef 4.12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos,  
                 - para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo’.   
‘ e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis,  
                - que sejamidôneos  para também ensinarem os outros’  2Tm 2.2   
 
5 - TIPOS DE DONS: manifestação do Espírito ...1Co 12.8    
‘...palavra da sabedoria... palavra da ciência... fé... dons de curar... operação de milagres  
                   ...profecia... discernir espíritos... variedade de línguas; 
 e a outro a interpretação de línguas...um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas,  
                   - distribuindo particularmente a cada um como quer’    1Co 12.8.Ef 4.11 
‘apóstolos, outros...profetas, outros...evangelistas, e outros como pastores e mestres’   
‘profecia... ministério ...ensino... exortar... reparte... preside... misericórdia’. Rm12 .4-11 
                     Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 
                   - preferindo-vos em honra uns aos outros; 
‘tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma 
multidão de pecados;.9 sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração; 
1Pe 4.10 servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons 
despenseiros da multiforme graça de Deus.... fale como entregando oráculos de Deus... 
ministresegundo a força que Deus concede; que em tudo Deus seja glorificado por meio de 
Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. ‘ 
 
6-EXERCIDOS PELA GRAÇA DE DEUS e COM DEDICAÇÃO,  
’em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, 
assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente (membros) 
uns dos outros... tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: profecia, seja.. 
segundo a medida da fé... ministério, seja em ministrar; se ensinar, haja dedicação ao 
ensino; .8 ou que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; 
o que preside, com zelo; o que usa de misericórdia, com alegria. .9O amor seja não fingido. 
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bemamai-vos cordialmente uns aos outros com amor 
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11 não sejais vagarosos no cuidado; 
sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor’ Rm 12.4 -11 
 
7- Dom é para servir, não para se exibir  
  - Dom é ‘avental’:como usam os que trabalham  
  -não pedestal, para estar acima dos outros a fim de ser bajulado, adorado.   
 
1Co 14.15 Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; 
cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 
 

DIA 10      FALAR EM LÍNGUAS - 1Co 14 
1- DOM DE LÍNGUAS NÃO FALA AOS HOMENS: é intimidade com Deus,1Co 14.2 ‘o 
que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus; pois ninguém o entende; porque em 
espírito fala mistérios...O que fala em língua edifica-se a si mesmo...’ 1Co 14.2-4 
 
2- DOM DE LÍNGUAS É SINAL AOS INCRÉDULOS, 1Co 14.22  
‘as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos;’ 
 
- a profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. 
☺falar em línguas era evidência de que alguém havia de fato nascido de Deus  
ao aceitar Jesus como relata  Atos 2,  Atos 10, atos 18.e 19  
(Apolo) instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com 
precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de 
João (At 18.25). Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, 
dizendo ao povo que cresse naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. At 
19.5Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. 
Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,  
                          -  e falavam em línguas e profetizavam.Atos 19.4-6 
 
3 - DOM DE PROFECIA - FALA AOS HOMENS A PALAVRA DE DEUS 
1Co 14. 3 - Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.   
1Co 14. 4o que profetiza edifica a igreja. 
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4- O QUE É MELHOR? DEPENDE DO OBJETIVO...1Co 14.5 
’Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis,  
- pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas,  
- a não ser que também intercede para que a igreja receba edificação. 
☺se falar me línguas de modo audível atrapalha quem fala para edifica a igreja: precisa 
  - ser humilde, não querer se mostrar mais espiritual do que os outros e orar no íntimo!  
14 .6 E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, 
se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 
1Co 14.18 Dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que vós todos. 
 
5- COMO AGIR NA IGREJA  
‘ na igreja eu antes quero falar cinco palavras com o meu entendimento,1Co 14.19  
- para que possa também instruir os outros, do que dez mil palavras em língua. 
* Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e 
entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estais loucos? 1Co 14.23 _ 
Mas, se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, 
por todos é julgado;.25 os segredos do seu coração se tornam manifestos; e assim, 
prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está 
verdadeiramente entre vós. ’   1Co 14.24 
 

DIA 11HÁ DIVERSIDADE DE MINISTÉRIOS  
                       NA MESMA CONGREGAÇÃO 
                  - Que fazer, pois, irmãos? 1Co 14.26 
                         Inicialmente, tudo era feito em conjunto:  
 Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação,  
- tem língua, tem interpretação. (TODOS TINHAM O DIREITO DE FALAR)  
 
 IMPORTA MANTER O FOCO (NÃO se DEIXAR DISPERSAR do ALVO.) 
Faça-se tudo para edificação. ’1 Co 14.26 
      ORDEM _ é o que mantém o foco e edifica os cristãos 
       Instruções para ordem no culto: 1Co 14.27  
a. Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois, ou quando muito três,  
                                               e cada um por sua vez,  
                                               e haja um que interprete. 
  - Se não houver intérprete>...calado na igreja, fale consigo mesmo, e com Deus. 
 
b.Falem os profetas, dois ou três, e os outros julguem.    Ler 1Co 14.29- 39  
Mas, se a outro, que estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 
 - todos podereis profetizar, cada um por sua vez;  
  - para que todos aprendam e todos sejam consolados; 
   (Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas;) 
   ‘Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos’, 
- Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. 
    Mas faça-se tudo decentemente e com ordem’    1Co 14.40☺ 
 

DIA 12      

A VERDADEIRA PALAVRA DE PREGAÇÃO DO 
EVANGELHO: a CRUZ!  
 
1-CRUZ: O MOTIVO DA VINDA DE CRISTO   
 ‘ Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo’ Jo1.29 
☺ Cordeiro era o animal do sacrifício como oferta pelo  
      - Nestas palavras, a mensagem implícita da morte vicária de Jesus 
‘Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu?  
      - Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora’Jo 12.27 
‘Isto é o meu sangue, o sangue do pacto,  
      - o qual é [derramado] por muitos para remissão dos pecados’ Mt 26.28 
e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,  
      - tornando-se obediente até a morte, e morte de  cruz .’  Fp 2.8  
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2 - CRUZ: A RAZÃO DE SER DO VERDADEIRO EVANGELHO 
TODAS AS RELIGIÕES PREGAM O AMOR,  
SÓ O CRISTIANISMO VERDADEIRO FALA DA CRUZ, Ef2.16 
‘Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade’ 
Ef 2.16      ☺ acabado com a inimizade entre judeus e gentiso 
‘Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo 
mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus’ Cl 1.20 
‘e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças,  
o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz’  Cl 2.14 
‘Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na 
mesma cruz ‘ Cl2.15 
‘Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que 
lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do 
trono de Deus’Hb 12.2 
 
3 - CRUZ: LOUCURA PARA OS QUE PERECEM  
‘A palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem; 1Co 1.18    
        - mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus’  
‘Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, 
que são inimigos da [cruz] de Cristo; ’ Fp3.18 
 
4 - CRUZ: CONDIÇÃO PARA SEGUIR A JESUSLc 9.23 ee 14 .33  
     a)dizia a todos: Se alguém QUER vir após mim, 
        - negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me’  Lc 9.23 
     b) ‘todo aquele dentre vós 
        - que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo’Lc14.33 
     c)AMAR A CRISTO EM PRIMEI RO LUGAR,Mt 10.37  
           Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim;  
         - e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. 
 
5 - CRUZ: O MOTIVO DO TESTEMUNHO DE JESUS  
A BOCA FALA DO QUE ESTÁ CHEIO O CORAÇÃO  
Os que são de Cristo Jesus [crucificaram] a carne com as suas paixões e 
concupiscências.Gl 5.24 
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na [cruz] de nosso Senhor Jesus 
Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 
- A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração’ Gl 6.14 
- isto é, a palavra da fé, que pregamos. Rm 10.8 
- Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que,  
estando arraigados e fundados em amor, Ef 3.17 
           A palavra de Cristo [habite] em vós ricamente, em toda a sabedoria; ensinai-vos e 
admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus 
com gratidão em vossos corações. ’Cl 3.16 
 
6-CRUZ: ASSUNTO DA PREGAÇÃO DO VERDADEIRO EVANGELHO  
-belas palavras não devem ofuscar a mensagem da cruz 
-não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo.1Co 
Gl 6.12 Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a 
circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da [cruz] de Cristo. 
 
7-CRUZ é A MENSAGEM!   BATISMO é A CERIMÔNIA QUE EVIDENCIA O FATO 
      Como no casamento: 
-  a cerimônia _ evidencia a decisão e intenção do coração, e   
                             testifica publicamente o fato que se dá na intimidade 
 

DIA 13  PALAVRAS DE JESUS,NA CRUZ   
 
- 9hs , à 3a hora = _ no Calvário,  Mc 15.25 : Crucificado entre ladrões,  
                                                                             - vestes repartidas.  
- As palavras da cruz:- Pai, perdoa-lhes... Lc 23.34 
- Mulheres e Maria, junto à cruz_ Mulher, eis aí teu filho, Jõ 19.26-27 
A João: - Eis aí tua mãe 
Meio-dia, quaseà hora 6a =:  Jesus diz a um dos ladrões  
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_-Hoje, estarás comigo no paraíso,  Lc 23.43 
Trevas sobre a terra até à hora 9a 

Perto das 15h( hora 9ª)  
                        - Deus meu, Deus meu,  por que me desamparaste?   Mt 27.46 
                                     -Tenho sede _João 19.28      Dão-lhe vinagre _ Mt 27.48 
15h ( à hora 9ª ) clama: -Está consumado!_ Lc 19.30 
                     -Pai, nas Tuas mãos entrego meu espírito. Lc 23.46Rende o espírito 
O véu do templo rasga de cima abaixo, treme a terra, mortos ressuscitam, Mt 27.27.51-54 

☺Aqui, a resposta para dilema sério entre os verdadeiros cristãos (que foi o 
meu, um dia) :“Por que ainda tenho problemas com a minha carne, se ela já 
está crucificada com Cristo?”   A resposta veio em artigo de revista da 
missão “Chamada da meia-noite” – RS, não lembro o ano:Apesar 
decrucificada, a carne ainda grita. Compete a nós ignorar seus 
clamores  

 

DIA 14  A PALAVRA DA CRUZ: PODER de Deus  
                 - para salvação de todo aquele que crê 
 
1-PODER:  DEMONSTRAÇÃO DO REINO DE DEUS   
1Co 4.20 o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 
2Co 6.7 -‘na palavra da verdade, no poder de Deus,   
             - pelas armas da justiça à direita e à esquerda, 
>poderosas emDeus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta 
contra o conhecimento de Deus, 

  ’levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo’2 Co 10.5  
2--PODER ... PARA QUÊ? DEMONSTRADO DE QUEFORMA?  

1- para vencer  a carne: toma  a cruz  e   NEGA O EU  a CADA MOMENTO 
2- para vencer o pecado: O PECADO NÃO TERÁ DOMÍNIO  SOBRE VÓS  
3- para vencer o diabo:   declara a Palavra   sobre   situações e pessoas. >Sl 103.2 

NÃO SE DEIXA LEVAR PELAS ARTIMANHAS DO DIABO, EXPULSA O MAL:  
             - dá voz à Palavra de Deus.  Sl 103.20 
Ef 1.13 - no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, 
 
3- ...A SOBRE EXCELENTE GRANDEZA DO PODER DE DEUS 
- QUE OPERA EM VÓS OS QUE CREDES.  
(Age dentro de si, não é para fazer demonstração aos outros)  
O MESMO PODER QUE RESSUCITOU JESUS DENTRE OS MORTOS 
  E O COLOCOU à DESTRA DA MAJESTADE NAS ALTURAS ... 
# Quando age no íntimo da pessoa, Deus demonstra Seu poder através dela 
 - quando e como quer(não se pode bitolar Deus aos nossos conceitos e preconceitos 
humanos nem se pode usar o poder de Deus segundo anossa vontade). 
 
 

DIA 15  

NT _ GABARITO DAS PALAVRAS DOS FILHOS DE DEUS - 
PARTE 1 
 
1- BOCA LIMPA 
Ef 4.29 - Não saia da vossa boca nenhuma [palavra] torpe, mas Só a que seja  
             - boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. 
Cl 3.8, mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, 
             - da maledicência, das palavras torpes da vossa boca; 
 
2- SEM PALAVRAS CONTENCIOSAS 
2Tm 2.14 - conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de [palavras], 
                - que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. 
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3- A PALAVRA DE DEUS ENCHE O CORAÇÃO  
Cl 3.16 A [palavra] de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria 
 
4-FALANDO UNS COM OS OUTROS  
 (A)  2Co 8.7 - Ora, assim como abundais em tudo: em fé, em palavra, em ciência, em todo 
o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. 
Cl 3.16 A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria;  
- ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, 
- louvando a Deus com gratidão em vossos corações. 
 
5- TESTEMUNHO POR OBRAS E POR PALAVRAS  
(A) ‘ Como abundais em tudo: em fé, em palavra, ...ciência...todo o zelo...  
 Amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis’ 2Co 8.7 

 ‘E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras,  
- Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai’Cl 3.17 
 
6- FALANDO COM OS DE FORA... 
Cl 4.6 A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal,  
        - para saberdes como deveis responder a cada um. 
 
7- PALAVRAS DE CONSOLO 
1Ts 4.18 consolai-vos uns aos outros com estas palavras 
  (esperança do arrebatamento)  
2Ts 2.17 Deus_ ‘console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra’ 
 
 

DIA 16   

NT_ GABARITO DAS PALAVRAS DOS FILHOS DE DEUS -
PARTE 2  
 
1- NÃO SE DEIXAR MOVER POR PALAVRAS DOS HEREGES 
2Ts 2.2 que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer 
por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós,  
                             - como se o dia do Senhor estivesse já perto. 
2Ts 2.15 -  irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas,  
                             - seja por palavra, seja por epístola nossa. 
 
2- A PALAVRA PARA SER OBEDECIDA, ACATADA COMO MODO DE VIVER 
2Ts 3.14 - se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, (TRABALHAR PARA 
COMER) notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe; 
 
3-PALAVRAS: GABARITO DE IDONEIDADE 
Tg 3.2 Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em [palavra],  
         - esse é homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. 
 
4-MARIDOS INCRÉDULOS: GANHOS SEM PALAVRAS 
1Pe 3.1, se alguns (maridos) não obedecem à palavra,  
         - sejam ganhos sem palavra pelo porte de suas mulheres, 
 
5-DISCURSO (palavras) COERENTE COM O MODO DE VIVER 
➔1Jo 3.18 Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,  
                             - mas por obras e em verdade. (Sem fingimento)  
> conferir suas atitudes com Gabarito de 1 C0 13.4-7 decorar  
 
6-PALAVRAS PODEM SER BRECHA PARA O ATUAR MALIGNO 
Seja... vosso falar: Sim, sim; não, não: o que passa daí, vem do Maligno’ Mt 5.37 
            Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro:  
Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo: ... não estás pensando nas 
coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens’ Mt 16.23 
‘Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal 
que dizer de nós’ Tt 2.8  
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7-PALAVRAS: MEIO DE SER CHEIO DO ESPÍRITO 
     Enchei-vos do Espírito FALANDO entre vós em salmos, hinos, e cânticos espirituais, 
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração’Ef 5.18- 19 
 

DIA 17    

O VERDADEIRO PREGADOR DA PALAVRA DE DEUS  

1-NÃO OFUSCA, NEM EMBAÇA A REAL MENSAGEM DO EVANGELHO  

 Hoje se vive uma época de conveniências: tem até lojinhas com esse nome!  
Nas igrejas, prega-se mensagens da conveniência dos ouvintes  
Na igreja de Laodicéia, fase da Igrejana qual vivemos,  além de serem cheios de si, 
cegos quanto à sua real condição diante de Deus, pensavam, diziam-se igreja de 
Jesus mas Jesus estava fora da igreja( instituição)  e faz apelo a cada coração:       
     ‘ eis que estou à porta (do lado de fora) e bato: 
     - se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei’...  Ap 3.20   
 
Paulo define bem o objetivo de seu ministério: 
Cristo NÃO me enviou para batizar,☺ o foco é o NÚMERO de novos convertidos 
-mas (SIM)para pregar o evangelho;  
          NÃO em sabedoria de palavras.              ☺refere-se a carisma, sermões de efeito 
          para não se tornar vã a cruz de Cristo     ☺  essas coisas desvirtuam o Evangelho     
                   ‘ quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,  
       -NÃO   fui com sublimidade de  palavras ou de sabedoria’1Co 2.1 
                    ‘A minha linguagem e a minha pregação  
        - NÃO consistiram em palavras persuasivas de sabedoria,  
- mas (SIM) em demonstração do Espírito de poder ‘.  1Co 2.4 
                    ‘As quais também falamos, 
        - NÃO com palavra s ensinadas pela sabedoria humana. 
- mas (SIM) com palavras ensinadas pelo Espírito Santo,  
                  - comparando coisas espirituais com espirituais.....  1Co 2.13At 17.11 ‘ estes 
(de Beréia) eram mais nobres do que os de Tessalônica: receberam a palavra com toda 
avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. 
 
2-FALA DE MODO QUE OS OUVINTES ENTENDAM CLARAMENTE A PALAVRA 
‘Se.…não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?  
                       - Porque estareis como que falando ao ar... ‘1Co 14.9 
‘... na igreja eu antes quero falar cinco palavras com o meu entendimento,  
- para que possa também instruir os outros, do que dez mil palavras em língua’ 1Co 14.19 
 
3 - FALA A MENSAGEM PURA, SEM FALSIFICAR COM IDÉIAS PRÓPRIAS 
‘Não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros; mas é com sinceridade, 
é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que, em Cristo, falamos’   2Co 2.17   
‘pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com 
astúcia, nem adulterando a palavra de Deus; mas, pela manifestação da verdade, nós nos 
recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. ’    2Co 4.2 
 
4-PREGADOR IDÔNEO: pessoa de uma só palavra, não vive e nem age por critérios 
duplos>ex: ajuda, conversa, serve, trata bem só quando GOSTA de alguém.:  Senão, NÃO. 
2Co 1.18      como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não, 
 
5- LEVAM A PALAVRA DE RECONCILIAÇÃO COM DEUS: ensinam o viver cristão 
2Co 5.19 Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos 
homens as suas transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação. 
 
6- HUMILDES, PEDEM E CONTAM COM AS ORAÇÕES DOS IRMÃOS  
      QUEREM SER FIÉIS EM TRANSMITIR A PALAVRA DE DEUS  
Paulo pedia: OREM ’ por mim, para que ... 
       I)me seja dada a palavra, no abrir da minha boca,  ☺  não seriam palavras dele 
ii)  para, com intrepidez,  ☺ precisa coragem para falar de Jesus e Sua cruz 
iii) fazer conhecido o mistério do evangelho 
☺  o homem natural não entende,   LER  1 Co 2.14  e   2Co 4.4-6 
o incrédulo tem o entendimento entenebrecido pelo diabo 
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7-QUEREM SER FIÉIS EM TRANSMITIR A PALAVRA DE DEUS 
‘Finalmente, irmãos, orai por nós, 
        para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada...’ Ef 6.19 
☺  Visa a propagação da Palavra e a glória de Deus: nada de vanglória pessoal  
 
Cl 4.3 orando ao mesmo tempo também por nós, para  
         - que Deus nos abra uma porta à palavra,☺ não usava de estratégias e marketing  
         - a fim de falarmos o mistério de Cristo.     ☺  Apresenta a Cristo 
 
 

DIA 18 

TESTEMUNHA DE JESUS POR PALAVRAS  
                                                  E PELO MODO DE VIVER 
 
1-TESTEMUNHA quer dizer: ESTAR PRONTO A MORRER PELA MENSAGEM QUE 
PREGA☺TESTEMUNHA = MÁRTIR... 
‘ Pelo qual também estou preso ,  pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor;  
  mas a  palavra  de Deus não está presa.’  2Tm 2.9 
Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, e na perseverança em 
Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de 
Jesus ‘Ap 1.9 
 
2- PALAVRA DE AUTORIDADE TEM RESPALDO DA VIDA, DO EXEMPLO PESSOAL  
‘ Ninguém despreze a tua mocidade, mas             1Tm 4.12 
➔Sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 
‘Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido  
                   na fé e no amor que há em Cristo Jesus, ’   2Tm 1.13 
‘Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso.       
 - Tanto para exortar na sã doutrina como para convencer os contradizentes. ’Tt 1.9 
‘Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e,  
 - atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé’Hb 13.7 
 
3 – NÃO POUPA ESFORÇOS E DEDICA-SE AO CRESCIMENTOS DOS FIÉIS  
➔    Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo,  
➔admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino’.  2Tm 4.2 
      - E o que de mim ouviste de muitas testemunhas. 2Tm 2.2 
➔    Transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros’ 
 
4- NÃO É CONIVENTE COM O ERRO, NEM COM QUEM ANDA ERRADO   
‘Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, 
       - notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe’ 2Ts 3.14 
 
5- PALAVRA PODEROSA POIS PREGA A PALAVRA NO PODER DE DEUS 

‘Nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também       
       - em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção... 
       - bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. ‘ 1Ts 1.5 
☺era motivado pelo amor de Deus pelas PESSOAS, e não o sucesso de seu ministério 
1Ts 2.5 -   nunca usamos de palavras lisonjeiras...  
nem agimos com intuitos gananciosos.  
                                - Deus é testemunha, 
 
6 - POR TUDO ISSO, A PALAVRA PREGADA ERA ACATADA COMO DE DEUS 
‘Sem cessar, damos graças a Deus: vós, havendo recebido a palavra de Deus  
- que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas...   
                             (segundo ela é na verdade) comopalavra  de Deus,  
- a qual também opera em vós que credes. 
☺ Não é discurso nem pregador, MAS A PALAVRA DE DEUS, salva e transforma! 
 - O ESPÍRITO SANTO AGE POR MEIO DA PALAVRA DE DEUS 
 
O EFEITO DO CULTO REVELA SUA NATUREZAe SUA PROCEDÊNCIA:   
-  SE sai glorificando a deus, animado a andar com deus e à santificação? 
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_ SEsai do culto como entrou, apenas mais leve por ter ido à igreja e cantado uns 
hinos, ALGO PRECISA SER REVISTO: 
a) sua comunhão pessoal com Deus          b) se os cultos são dirigidos por Deus 
 
Hb 13.22 Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis estas [palavras] de exortação, pois vos 
escrevi em poucas [palavras]. 
2Pe 3.2   que vos lembreis das [palavras] que dantes foram ditas pelos santos profetas, e 
do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos; 
Tt 1.3 e no tempo próprio manifestou a sua [palavra], mediante a pregação que me foi 
confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador;  
 

DIA 19        HEREJES E FALSOS MESTRES 
 
Rm 16.18 Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre; 
                    - e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. 
1Co 1.18 a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem;  
                       mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 
1Co 4.19-20 - Em breve...irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei,  
não as palavras dos que andam inchados, mas o poder.  
                     - Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 
Ef 5.6 -Ninguém vos engane com palavras vãs: por estas coisas vem a ira de Deus 
                     - sobre os filhos da desobediência. 
Cl 2.4que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 
1Tm 6.3 Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e não se conforma com as sãs 
[palavras] de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade 
1Tm 6.4 é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de        
[palavras], das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, 
2Tm 2.14 Lembra-lhes... conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de   
                    - palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. 
2Tm 2.17 e as suas [palavra]s alastrarão como gangrena;  
entre os quais estão Himeneu e Fileto. 
2Tm 4.15 Tu também guarda-te dele; porque resistiu muito às nossas [palavras]. 
2Pe 2.3 também, movidos pela ganância, e com [palavras] fingidas, eles farão de vós 
negócio; a condenação dos quais...  Não tarda e a sua destruição não dormita.    
2.18 falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne engodam com 
dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro.   
3Jo 1.10 – se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós 
palavras maliciosas; e, não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, 
mas aos que os querem receber ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. 
2Co 6.7 -  na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à 
esquerda, 
Ef 1.13 - no qual também vós, tendo ouvido a [palavra] da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 
 

DIA 20    VT _DIVERSIDADES DE LÍNGUAS: 
                               realidade universal   
 
Dt 28.49 - nação cuja língua não entenderás;  
2Rs 18.26 - Rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico...não...na língua judaica, 
aos ouvidos do povo que está em cima do muro.   
2Rs 18.28. Clamou em alta voz, na língua judaica, 
2Cr 32.18 E clamaram em alta voz, na [língua] dos judeus 
Ed 4.7 a carta foi escrita em caracteres aramaicos, e traduzida na língua aramaica. 
Ne 13.24 - seus filhos falavam no meio asdodita, e não podiam falar judaico, 
                - senão segundo a [língua] de seu povo. 
Et 1.22 - cartas a todas as províncias ... a cada província segundo o seu modo de 
escrever e a cada povo segundo sua língua, mandando que cada homem fosse 
senhor em sua casa, que falasse segundo a língua de seu povo....   
Et 3.12.  Foram chamados os secretários do rei ...e se escreveu aos sátrapas do rei, e 
aos governadores... e príncipes de todos os povos; a cada província segundo o seu 
modo de escrever, a cada povo segundo a sua Língua em nome do rei... 
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Et 8.9 a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a 
sua língua; aos judeus segundo seu modo de escrever e conforme a tua língua 
Sl 114.1 - Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó dentre um povo de [língua] estranha, 
Is 33.19 - povo de fala obscura, que não se pode compreender,  
              - e de [língua] tão estranha que não se pode entender. 
Is 36.13 - Rabsaqué se pôs em pé, e clamou em alta voz na [língua] judaica,  

 
DANIEL: TESTEMUNHO DO SENHOR A TODAS AS LÍNGUAS 
Dn 1.4     que lhes ensinasse as letras e a [língua] dos caldeus.  
Dn 3.4     o pregoeiro clamou em alta voz: Ordena-se a vós,  
                ó povos, nações e gentes de todas as [língua]s: 
Dn 3.7     no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da 
flauta, da harpa, da cítara, do saltério, e de toda a sorte de música, se prostraram 
todos os povos, nações e [língua]s, e adoraram a estátua de ouro que o rei 
Nabucodonosor tinha levantado. 
Dn 3.29Por mim, pois, é feito um decreto, que todo o povo, nação e [língua] que 
proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja 
despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo; porquanto não há outro 
deus que possa livrar desta maneira. 
Dn 4.1     Nabucodonosor rei, a todos os povos, nações, e [línguas], que moram em 
toda a terra: Paz vos seja multiplicada. 
SRDn 7.14 E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, 
nações e [línguas] o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não 
passará, e o seu reino tal, que não será destruído.  
Dn 5.19e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, e [língua]s 
tremiam e temiam diante dele; a quem queria matava, e a quem queria conservava 
em vida; a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. 
Dn 6.25 - Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e [línguas] que moram 
em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. 
 

DIA 21      LÍNGUA: FONTE DE INIQÜIDADE 
 
Jó 6.30- Há iniqüidade na minha língua?  
               - Ou não poderia o meu paladar discernir coisas perversas? 
Jó 15.5- a tua iniqüidade ensina a tua boca, e escolhes a língua dos astutos. 
Jó 20.12 - Ainda que o mal lhe seja doce na boca, 
               - ainda que ele o esconda debaixo da sua língua 
Jó 20.16 - Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. 
(A)Jó 27.4 - não falarão os meus lábios iniqüidade,  
                    - nem a minha língua pronunciará engano. 
(A)? Jó 29.10 a voz dos nobres emudecia, e a Língua se lhes pegava ao paladar. 
(A)Jó 33.2 - Eis que já abri a minha boca;  
                     - já falou a minha língua debaixo do meu paladar. 
???Jó 41.1- Poderás tirar com anzol o leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda?  
 
- GUARDADO DAS MÁS LÍNGUAS 
Jó 5.21 - Do açoite da línguaestarás abrigado,  
             - e não temerás a assolação, quando chegar. 
Êx 11.7 - Mas contra os filhos de Israel nem mesmo um cão moverá a sua [língua], nem 
contra homem nem contra animal; para que saibais que o Senhor faz distinção entre os 
egípcios e os filhos de Israel. 
Js 10.21 - todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda.  
. Não havia ninguém que movesse a sua [língua] contra os filhos de Israel. 
Sl 31.20 - No abrigo da tua presença tu os escondes das intrigas dos homens; em um 
pavilhão os ocultas da contenda das [línguas]. 
 
Is 54.17 - Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; 
> TODA LÍNGUA QUE SE LEVANTAR CONTRA TI EM JUÍZO, TU A CONDENARÁS;  
* ESTA é a herança dos servos do Senhor, e sua justificação que de mim procede,  
              - diz o Senhor. 
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DIA 22       LÍNGUA DOS ÍMPÍOS E PECADORES 
 
PERFIL 
Sl 5.9- não há fidelidade na boca deles; suas entranhas são verdadeiras maldades,  
             - a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua. 
Sl 10.7 A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de opressão; 
             - debaixo da sua língua há malícia (intenção maldosa) e iniqüidade. 
Sl 57.4 - homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. 
Sl 64.3 - os quais afiaram a sua língua como espada, 
            - e armaram por suas flechas palavras amargas.  
Sl 73.9 - Põem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra.  
Pv 12.18 Há palrador cujas palavras ferem como espada; 
             - e a boca lisonjeira (~) opera a ruína. 
Pv 30.20 Tal é o caminho da mulher adúltera: ela come, e limpa a sua boca, 
             - e diz: não pratiquei iniqüidade. 
Is 57.4 De quem fazeis escárnio? Contra quem escancarais a boca, e deitais para fora a  
             - língua? Porventura não sois vós filhos da transgressão, estirpe da falsidade, 
Is 59.3 - as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de 
Iniqüidade; os vossos lábios falam a mentira, a vossa [língua] pronuncia perversidade. 
Jr 9.8 - uma flecha mortífera é a [língua] deles... 
Mq 6.12 - os ricos da cidade estão cheios de violência,  
              - seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. 

Xô➔Sl 12.3 - Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros  
                        - e a [língua] que fala soberbamente, 
Xô➔Sl 55.9 - Destrói, Senhor, confunde as suas [línguas],  
                       - pois vejo violência e contenda na cidade. 

(A)‘os que dizem: Com a nossa língua prevaleceremos;  
      - os nossos lábios a nós nos pertencem; quem sobre nós é senhor?  Sl 12.4 
       ‘Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos’.  Sl 50.19 
      - A tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada,  
      - ó tu que usas de dolo ‘Sl 52.2 
      - Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta’.  Sl 52.4 
      - Lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam’.  Sl 78.36 
      - Aguçaram as [língua]s como a serpente;  
      - peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios’.  Sl 140.3 
      - O malfazejo atenta para o lábio iníquo;  
      - o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna’. Pv 17.4 
      - E encurvam a [língua], como o seu arco, para a mentira; fortalecem-se na terra,  
      - mas não para a verdade; porque avançam de malícia em malícia,  
      - e a mim me não conhecem, diz o Senhor’.   Jr 9.3 
      - E engana cada um a seu próximo, e nunca fala a verdade;  
      - ensinaram a sua língua a falar a mentira;  
      - andam-se cansando em praticar a iniqüidade’.  Jr 9.5 
      - Fala engano; com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo,  
      - mas no coração arma-lhe ciladas’.   Jr 9.8 
      ‘ A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido’  Pv 26.28 
(A)Sl 137.6 Apegue-se-me a [língua] ao céu da boca, se não  
. e lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. 
 

DIA 23 

ÍMPIO PERSEGUE QUEM FALA AS PALAVRAS DE DEUS 
 
Perfil do ímpio: legalista e fervoroso, mas não se deixa disciplinar pela Palavra 
                           Não faz mas tolera o erro (ladrão, adúlteros), fala mal dos outros       
 
I) O JUSTO  
Sl 62.4 Eles somente consultam como derrubá-lo da sua alta posição;  
          - deleitam-se em mentiras; com a [boca] bendizem, mas no íntimo maldizem 
Sl 109.2 pois a [boca] do ímpio e a [boca] fraudulenta se abrem contra mim; 
           -  falam contra mim com uma língua mentirosa. 
Sl 109.2 pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta se abrem contra mim;  
            - falam contra mim com uma [língua] mentirosa 
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II)  JESUS  
Sl 22.13 Abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. 
Sl 35.21 Escancararam contra mim a sua boca,  
            - e dizem: Ah! Ah! os nossos olhos o viram. 
III) PROFETAS  
Jr 18.18 - Vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias... 
Vinde, ataquemo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. 
Ez 2.3E disse-me ele: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes 
que se rebelaram contra mim...têm transgredido contra mim...são de semblante duro e 
obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. 
5 ...QUER ouçam quer deixem de ouvir (porque eles são casa rebelde), hão de saber que 
esteve no meio deles um profeta.2.6 E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as 
suas palavras; ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões 
não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são 
casa rebelde..7 Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, 
pois são rebeldes..8 Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo;  
-  não sejas  (tu) rebelde como a casa rebelde; abre a tua boca, e come o que eu te dou. 
Ez 3.5 Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de [língua] difícil, mas à 
casa de Israel; Ez 3.6 nem a muitos povos de estranha fala, e de [língua] difícil, cujas 
palavras não possas entender; se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. 
Ezequiel Ez 3.26 E eu farei que a tua [língua] se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e 
não lhes servirás de repreendedor; pois casa rebelde são eles.          
 

DIA 24     TIPOSDE LÍNGUAS 
 
def (~) Pv 21.6 Ajuntar tesouros com [língua] falsa é uma vaidade fugitiva;  
                      - aqueles que os buscam, buscam a morte.  
(def) (~) Pv 12.18 a  língua  dos sábios traz saúde. 
 
SRPv 6.17 olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente; 
SRIs 30.27 Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, e com densa 
nuvem de fumaça; os seus lábios estão cheios de indignação, 
                  - e a sua [língua] é como um fogo consumidor; 
SRIs 41.17 Os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de 
sede; mas eu o Senhor os ouvirei, eu o Deus de Israel não os desampararei. 
SRIs 45.23 Por mim mesmo jurei; já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará 
atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. 
Pv 6.24 -  para te guardarem da mulher má, e das lisonjas da língua da adúltera. 
Pv 10.20 A língua do justo é prata escolhida;  
Ec 10.12 As palavras da [boca] do sábio são cheias de graça, mas 
             - os lábios do tolo o devoram.  
Ec 10.13 O princípio das palavras da sua [boca] é estultícia,  
             - e o fim do seu discurso é loucura perversa. 
 

Dia 25    CONSEQUÊNCIADAS  PALAVRAS  

(~) Sl 64.8      serão levados a tropeçar, por causa das suas próprias língua; 
                     - todos aqueles que os virem fugirão. 

(~) Sl 68.23que mergulhes o teu pé em sangue, e para 
                     - que a língua dos teus cães tenha dos inimigos o seu quinhão. 
(~) Sl 120.3Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? 
(~) Pv 12.19   O lábio veraz permanece para sempre;  
                       mas a língua mentirosa dura só um momento. 
(~) Pv 17.20   O perverso de coração nunca achará o bem;  
                       e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. 
(~) Pv 25.23   O vento norte traz chuva, e a língua caluniadora, o rosto irado. 
 
DEF Pv 15.2   A língua dos sábios destila o conhecimento;  
                      - porém a boca dos tolos derrama a estultícia.  
DEF Pv 15.4   Uma língua   suave é árvore de vida; mas  
a língua  perversa quebranta o espírito 
DEF Pv 11.9   O hipócrita com a [boca] arruina o seu próximo; 



18 

 

Pv 11.11 Pela bênção dos retos se (~) exalta a cidade;  
                       mas pela [boca] dos ímpios (~) é derrubada. 
DEF Pv 12.6   As palavras dos ímpios são emboscadas para derramarem sangue;  
                     - a [boca] dos retos, porém, os livrará. 
 

DIA 26     LÍNGUA AGRADÁVEL AO SENHOR  
Sl 15.3         - que não difama com a sua [língua], nem faz o mal ao seu próximo, 
                    -nem contra ele aceita nenhuma afronta; 
➔Sl 34.13 - Guarda a tua [língua] do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. 
Sl 35.28 - Então a minha [língua] falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. 
Sl 37.30 - A boca do justo profere sabedoria; a sua [língua] fala o que é reto 
Sl 39.3 -Acendeu-se dentro de mim o meu coração; enquanto eu meditava 
                     - acendeu-se o fogo; então com a minha [língua], dizendo; 
Sl 45.1 O meu coração trasborda de boas palavras; dirijo os meus versos ao rei; a minha 
[língua] é qual pena de um hábil escriba. 
Sl 51.14 Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. 
                     (PERDOADO)e a minha  língua  cantará alegremente a tua justiça.  
(A)Sl 66.17- A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua  
Sl 71.24 Também a minha [língua] falará da tua justiça o dia todo; pois 
                   - estão envergonhados e confundidos aqueles que procuram o meu mal. 
Sl 119.172 Celebre a minha língua a tua palavra, 
pois todos teus mandamentos são justos. 
Pv 31.26 Pê.  Abre a sua boca com sabedoria,  
                    - e o ensino da benevolência está na sua [língua].  
Pv 13.2 - Do fruto da boca o homem come o bem;  
                    - mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. 
Pv 18.20 O homem se fartará do fruto da sua [boca]; 
                    - dos renovos dos seus lábios se fartará. 
(A)    Pv 13.3 O que guarda a sua [boca]  (~) preserva a sua vida;  
                    - o que muito abre os seus lábios  (~) traz sobre si a ruína. 
Pv 14.3 Na boca do tolo está a vara da soberba, os lábios do sábio (~) preservá-lo-ão. 
Pv 14.5 A testemunha verdadeira não mentirá;  
                    - a testemunha falsa, porém, se desboca em mentiras. 
Pv 15.2 A língua dos sábios destila o conhecimento; porém  
                    - a boca dos tolos derrama a estultícia. 
Pv 15.14 O coração do inteligente busca o conhecimento;  
                    - mas a boca dos tolos se apascenta de estultícia. 
Pv 15.28 O coração do justo medita no que há de responder; mas  
                    - a boca dos ímpios derrama coisas más. 
Pv 18.6 Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua [boca] clama por açoites. 
Pv 18.7 A [boca] do tolo é a sua própria destruição,  
                    - e os seus lábios um laço para a sua alma. 
Pv 18.8 As palavras do difamador são como [boca]dos doces,  

que penetram até o íntimo das entranhas. 
Pv 18.20 O homem se fartará do fruto da sua [boca]; 
                    - dos renovos dos seus lábios se fartará. 
Pv 19.28 A testemunha vil escarnece da justiça; e 
                    - a [boca] dos ímpios engole a iniqüidade. 
Pv 20.17 Suave é ao homem o pão da mentira;  
                    - mas depois a sua [boca] se enche de pedrinhas. 
Pv 21.23 O que guarda a sua [boca] e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. 
Pv 22.14 Cova profunda é a [boca] da adúltera; 
                    - aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. 
Pv 23.8 - Vomitarás o [boca]do que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. 
Pv 24.7   A sabedoria é alta demais para o insensato; ele não abre a sua [boca] na porta. 
Pv 26.7 - As pernas do coxo pendem frouxas; assim é o provérbio na [boca] dos tolos. 
Pv 26.22 As palavras do difamador são como [boca]dos deliciosos,  
que descem ao íntimo  do ventre. 
Pv 27.2 - Seja outro o que te louve, e não a tua [boca]; o estranho, e não os teus lábios 
 

DIA 27A  LÍNGUA DO LÍDER  
Pv 16.10 -   Nos lábios do rei acham-se oráculos; em juízo a sua boca não prevarica. 
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Pv 31.8-9 - Abre tua bocaa favor do mudo, do direito de todos os desamparados... 
                       -  julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. 
 
PALAVRAS DA MULHER ENAMORADA 
Ct 4.11 Os teus lábios destilam o mel, noiva minha; mel e leite estão debaixo da tua 
[língua], e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. 
Ec 10.12 As palavras da [boca] do sábio são cheias de graça, mas 
                       - os lábios do tolo o devoram.  
Ec 10.13 O princípio das palavras da sua [boca] é estultícia,  
                       - e o fim do seu discurso é loucura perversa. 
 

DIA 28LÍNGUA MALIGNA:  
                   MOTIVO DE QUEDA e DO JUÍZO DE DEUS  
 
Is 3.8Jerusalém tropeçou, e Judá caiu; porque a 
             sua língua e obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença 
Os 7.16 Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador; 
caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua; 
           - este será o seu escárnio na terra do Egito.  
Mq 6.11 Justificarei ao que tem balanças falsas, e uma bolsa de pesos enganosos? 
Mq 6.12 Pois os ricos da cidade estão cheios de violência, e os  
            - seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. 
Mq 6.13 Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te, por causa dos teus 
pecados. .14 Tu comerás, mas não te fartarás; e a tua fome estará sempre contigo; 
removerás os teus bens, mas nada livrarás; e aquilo que livrares, eu o entregarei à 
espada..15 Tu semearás, mas não segarás; pisarás a azeitona, mas não te ungirás de 
azeite; e pisarás a vindima, mas não beberás o vinho..16 Porque se observam os estatutos 
de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles; para que 
eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. 
             - Assim trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. 
Sl 59.12 Pelo pecado da sua [boca] e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua 
soberba. Pelas maldições e pelas mentiras que proferem, 
 
 

DIA29    DEUS PROFERE PALAVRAS DE JUÍZO   
Is 5.24- a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama assim ... 
porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do santo de Israel. 
Is 30.27- o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, e com densa nuvem de 
fumaça; seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua é ... um fogo consumidor; 
Jr 5.15- Eis que trago sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor; é 
nação durável...antiga... cuja língua ignoras, e não entenderás o que ela falar. 
Lm 4.4- A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar;  
               - os meninos pedem pão, e ninguém lho reparte. 
Zc 14.12 - Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam 
contra Jerusalém: apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes 
apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca, 
 

DIA 30PROFECIA palavras de Deus 
                   -  sobre o que irá acontecer 
 
Is 11.15 - E o Senhor destruirá totalmente a [língua] do mar do Egito; e vibrará a sua mão 
contra o Rio com o seu vento abrasador, e, ferindo-o, dividi-lo-á em sete correntes, e fará 
que por ele passem a pé enxuto. 
Is 19.18 - Naquele dia haverá cinco cidades No Egito que falem a língua de Canaã  
              - e façam juramento ao Senhor dos exércitos.  
              - Uma destas se chamará Cidade de destruição. 
Is 28.11 - Na verdade por lábios estranhos e por outra [língua] falará a este povo 
Is 32.4 O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento,  
              - e a [língua] dos gagos estará pronta para falar distintamente. 
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Is 33.19 - Não verás mais aquele povo feroz, povo de fala obscura, que não se pode 
compreender, e de [língua] tão estranha que não se pode entender. 
Is 35.6 -Então o coxo saltará como o cervo, e a [língua] do mudo cantará de alegria; 
porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 
Is 66.18 - Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos; vem o dia em que 
ajuntarei todas as nações e [língua]s; e elas virão, e verão a minha glória. 
Sf 3.13 -O remanescente de Israel não cometerá iniqüidade, nem proferirá mentira, e na 
sua boca não se achará [língua] enganosa; pois serão apascentados, e se deitarão, e não 
haverá quem os espante. 
Zc 8.23 -Assim diz o Senhor dos exércitos: Naquele dia sucederá que dez homens, de 
nações de todas as [língua]s, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos 
convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.   
 

DIA 31PROFECIAS SOBRE JESUS 
Jesus cumpriu as profecias a respeito do Messias 
‘ Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que 
importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos 
Profetas e nos Salmos’ Lc 24.44. 

 
PROFECIACUMPRIMENTO 

Gn 3.15 semente de mulher ................... Gl 4.4 
 

Semente de Abraão, Isaque e Jacó Mt 1.1-2 
Gn 12.2-3Gn 17.9 Nm 24.17 
 

Gn 49.10 descendente de Judá Lc 3.33 
 

Is 9.7 herdeiro do trono de Davi (direito legal) .Mt 1.32-33 
 

Dn 9.25 ocasião de Seu nascimento Lc 2.1-1 
 

Is 7.14 nascido de uma virgem Lc 1.26-27, 
 
Mq 5.2 nascido em Belém Lc2. 4-7 
 

Jr 31.15 matança dos inocentes Mt 2.16-18 
 

Os 11.1 fuga para o Egito Mt 2.14-15 
 

Is 40.3-5,Ml 3.1teria precursorLc 7.24,27 
 

Sl 2.7 declarado Filho de Deus Mt 3.16-17 
 

Is 9.2 Ministério na GaliléiaMt 4.13-17 
 

Dt 18.15 profeta por vir At 3.20,22 
 

Is 61.1-2 curaria os quebrantados Lc.18-19 
 

Is 53.3rejeitado pelo Seu seus, os judeus João 1.11 
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Sl 110. 4sacerdote cf  a ordem de MelquisedequeHb 5.5-6 
 

Zc 9.9entrada triunfal Mc 11.7,9,11 
 

Sl 41.9traído por um amigo Lc 22.47-48 
 

Zc 11.12-13 vendido por 30 moedas Mt 26.15, 27.5-7 
 

Sl 35.11falsamente acusado Mc 14.57-58 
 

Is 53.7mudo ante seus acusadores Mc 15.4-5 
 

Is 53.5sacrifício vicário Rm 5.6, 8 
 

Is 53.12crucificado com transgressores Mc 15.27-28 
 

Is 53. 9sepultado com os ricos Mt 27.57-60 
 

Is 50.6cuspido e ferido Mt 26.67 
 

Sl 35.19odiado sem motivo João 15.24-25 
 

Zc 12.10mãos traspassadas João 20.27 
 

Sl 22. 7-8 escarnecido e zombado Lc 23.35 
 

Sl 69.21 recebeu vinagre e mirra Mt 27.34 
 

Sl 109.4 orou por Seus inimigos Lc 23.34 
 

Sl 22.28 soldados sorteiam Sua capa Mt 27.35 
 

Sl 34.20 nem UM osso quebrado, João 19.32-33,36 
 

Zc 12.10,seu lado é perfurado João 19.34 
 

Sl 16.10e 49.15 ressuscitou dos mortos Mc 16.6-7 
 

Sl 68.18 subiria à destra de Deus Mc 16.19 
 

 
 


