




Leitura Bíblica em Classe
Hebreus 4.11-13; 2 Coríntios 10.4-6

11- Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que 

ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.

12- Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 

penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das juntas e 

medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções 

do coração.

13- E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes 

todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com 

quem temos de tratar.



4- Porque as armas da nossa milícia não são 

carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para 

destruição das fortalezas;

5- Destruindo os conselhos e toda a altivez que 

se levanta contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo o entendimento à 

obediência de Cristo;

6- E estando prontos para vingar toda a 

desobediência, quando for cumprida a vossa 

obediência.



TEXTO AUREO

“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, 

e mais penetrante do que qualquer espada 

de dois gumes, e penetra até à divisão da 

alma, e do espírito, e das juntas e medulas, 

e é apta para discernir os pensamentos e 

intenções do coração.” (Hb 4.12)



VERDADE PRÁTICA

A Palavra de Deus é viva, anula os 
conselhos das trevas e nos torna 
humildes diante de Deus.



INTRODUÇÃO

A Palavra de Deus é viva, 
ela anula os conselhos 
do mundo e nos torna 
humildes. 

A Bíblia transforma a vida 
da pessoa inteira.



A BÍBLIA É UM 
VERDADEIRO 
GUIA PARA A 
VIDA DAQUELES 
QUE A 
OBEDECEM



Cristo nos adverte ao 
exame das Escrituras 
porque nelas estão 
reveladas as palavras de 
vida eterna (Jo 5.39). 

Tiago assevera que a 
Palavra de Deus transforma 
a nossa natureza, e nos 
conduz pela vereda da 
salvação (Tg 1.21). 

Examinais as 

Escrituras, porque 

vós cuidais ter 

nelas a vida 

eterna, e são 

elas que de mim 

testificam; 

João 5:39



I – A BÍBLIA É 

A PALAVRA 

VIVA DE DEUS

1. A Palavra de 

Deus é Viva e Eficaz



Os israelitas não 
entraram em Canaã por 
negligenciar a Palavra 
de Deus (Hb 4.6). 

O autor aos Hebreus faz 
um alerta para os cristãos 
não cometerem o 
mesmo erro (Hb 4.11).



A PALAVRA DE DEUS É 
VIVA PORQUE O DEUS DA 
PALAVRA É UM DEUS 
VIVO.

QUANDO OBEDECEMOS A 
PALAVRA DE DEUS SOMOS 
LIVRES DO JUISO DE DEUS 
E DA MORTE ETERNA

Vede, irmãos, 

que nunca haja 

em qualquer de 

vós um coração 

mau e infiel, para 

se apartar do 

Deus vivo.

Hebreus 3:12

Deuteronómio 

32:46,47



A Palavra de Deus 

sempre cumpre o 

seu propósito de 

falar ao coração do 

homem, pois ela

não volta vazia

Assim será a minha 
palavra, que sair da 
minha boca; ela não 

voltará para mim 
vazia, antes fará o que 

me apraz, e 
prosperará naquilo 
para que a enviei. 

Isaías 55:11



2. A 

Palavra de 

Deus é 

espada 

penetrante.



A Palavra de Deus é mais 
penetrante do que uma 
espada de dois gumes, 
pois não existe nada que 
ela não possa 
transpassar

Nenhuma resistência  
humana consegue 
impedir a ação da 
Espada do Espírito 

Porque a palavra de Deus é 

viva e eficaz, e mais 

penetrante do que espada 

alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da 

alma e do espírito, e das 

juntas e medulas, e é apta 

para discernir os 

pensamentos e intenções 

do coração.

Hebreus 4:12

Tomai também o 

capacete da salvação, 

e a espada do Espírito, 

que é a palavra de 

Deus; Efésios 6:17



3. A Palavra 

de Deus é 

apta para 

discernir.



A mensagem bíblica também “é apta para 
discernir os pensamentos e intenções do 
coração” (Hb 4.12d). 

Nada está imune ao discernimento da 
Palavra de Deus. 

Até os nossos pensamentos mais íntimos e 
as nossas motivações mais espúrias são 
desvendadas. 

Os pecados escondidos são revelados, a 
hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. 

Coisa alguma pode ser escondida de Deus, 



II – A BÍBLIA 

ANULA OS 

CONSELHOS DO 

MUNDO

1. As 

armas 

da nossa 

milícia.



Nossa luta é 

espiritual e 

portanto não 

usamos métodos 

humanos

Nossas armas são 

poderosas em 

Deus

Paulo esclarece aos
Coríntios que “as armas
da nossa milícia não são
carnais” 

(2 Co 10.4a). 

O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus: a verdade, a justiça, o 

Evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante (Ef 6.13-18).



2. A destruição das 
fortalezas.



A Bíblia afirma que o 
mundo jaz no Maligno (1 Jo 
5.19). 

O líder das forças do mal é 
o Diabo (1 Pe 5.8). 

Por meio do espírito do 
erro, ele trabalha contra o 
Reino de Deus (2 Ts 2.4).

O DIABO SE OPÕE 

AOS VALORES 

CRISTÃOS E 

DISSEMINA TODO 

TIPO DE MAL, MAS O 

PODER DE DEUS 

DESTROI TODAS AS 

FORTALEZAS DO 

DIABO

A Palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual (Jd 1.21-23).



3. A destruição dos 

falsos argumentos.



A Escritura diz que o poder de Deus 
também “destrói os conselhos” (2 Co 10.5a). 

A Bíblia na versão Nova Almeida Atualizada 
traduz como “raciocínios falaciosos”. 

São premissas falsas usadas para afastar as 
pessoas da verdade. 

Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas, o 
ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e 
as heresias que contradizem a mensagem da cruz. 

O método cristão para anular esses 
sofismas é a persuasão por meio da 
verdade da Palavra de Deus (Jo 8.32).

Destruindo os 

conselhos, e toda 

a altivez que se 

levanta contra o 

conhecimento de 

Deus, e levando 

cativo todo o 

entendimento à 

obediência de 

Cristo;

2 Coríntios 10:5



4. A 

destruição

de toda a 

altivez.



O poder do Altíssimo, igualmente, 

aniquila “toda a altivez que se 

levanta contra o conhecimento de 

Deus” (2 Co 10.5b). 

Altivez se refere a toda conduta

que serve de oposição para a fé

em Deus (2 Tm 3.8).

Exemplos de Altivez

A REBELDIA, O 

ORGULHO E 

TODO SISTEMA 

SOBERBO DO 

MUNTO



Satanás é quem atua na 
mente das pessoas e as 
mantém afastadas de Deus 
(2 Co 4.2-4). 

Porém, pela pregação da 
Palavra de Deus, o sistema 
soberbo do mundo é 
subjugado aos ensinos de 
Cristo (2 Co 10.5c).

Antes, rejeitamos as 
coisas que por vergonha 

se ocultam, não 
andando com astúcia 

nem falsificando a 
palavra de Deus; e assim 

nos recomendamos à 
consciência de todo o 

homem, na presença de 
Deus, pela manifestação 

da verdade. 
2 Coríntios 4:2



III – A BÍBLIA 

NOS TORNA 

HUMILDES

1. Deus 

aborrece a 

soberba.



A Escritura declara que “Deus resiste aos 
soberbos, dá, porém, graça aos 
humildes” (Tg 4.6). 

Isso indica que Deus abomina os 
arrogantes que confiam na sabedoria 
mundana e rejeitam os preceitos divinos. 

Por isso, Tiago exorta: “sujeitai-vos, pois, a 
Deus” (Tg 4.7); e ainda, “humilhai-vos 
perante o Senhor” (Tg 4.10). 

As expressões “sujeitar-se” e “humilhar-
se” querem dizer obedecer ao Todo-
Poderoso.

Antes, ele dá maior 

graça. Portanto diz: 

Deus resiste aos 

soberbos, mas dá 

graça aos humildes.

Sujeitai-vos, pois, a 

Deus, resisti ao diabo, e 

ele fugirá de vós. 

Tiago 4:6,7

Humilhai-vos 

perante o Senhor, e 

ele vos exaltará. 

Tiago 4:10



Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a 
nós (Tg 4.8). 

Ele nos liberta da sabedoria “terrena, animal e 
diabólica” (Tg 3.15) e nos agracia com a 
verdadeira “sabedoria que vem do alto” (Tg 3.17). 

A bênção plena de Deus é concedida aos 
humildes que são transformados pela Palavra do 
Altíssimo (Tg 1.21,22).



2. Cristo é 

nosso

exemplo de 

humildade.



A Bíblia registra que Cristo “não teve 
por usurpação ser igual a Deus. 

Mas aniquilou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo” 

(Fp 2.6,7).  

Ele deixou a sua glória (Jo 17.5), 
humilhou-se para submeter-se à 
vontade do Pai, e foi obediente até 
a morte, e morte de cruz (Fp 2.8). 

Que, sendo em forma de 
Deus, não teve por 

usurpação ser igual a 
Deus,

Mas esvaziou-se a si 
mesmo, tomando a 

forma de servo, fazendo-
se semelhante aos 

homens;
E, achado na forma de 
homem, humilhou-se a 

si mesmo, sendo 
obediente até à morte, e 

morte de cruz.
Filipenses 2:6-8



Cristo 
novamente agiu
com humildade
ao lavar os pés
dos apóstolos
(Jo 13.14).

JESUS DISSE QUE ASSIM DEVEMOS AGIR 

(COM HUMILDADE

A humildade é um 

padrão de conduta 

que todo cristão 

deve ter.

Quem é 

verdadeiramente 

sábio, obedece a 

Jesus.



3. A 
humildade

é uma
virtude
cristã.



Cristo ensinou que para entrar no 

Reino dos Céus a pessoa tem de se 

portar com humildade (Mt 18.4).
Uma genuína conversão molda a vida da pessoa

Em Ef. 4:2 Paulo fala sobre a pratica da humildade

Precisamos da ajuda do Espírito Santo e da purificação pela 
Palavra de Deus para vivermos a verdadeira humildade

Ser humilde significa comportar-se com modéstia e 

reconhecer as próprias fraquezas (Jo 15.5).



CONCLUSÃO
✓O Altíssimo não tolera a soberba 

humana nem a rejeição à  revelação 

divina. 

✓Os israelitas que se rebelaram contra 

ela sucumbiram no deserto. 

✓A Palavra de Deus examina os 

segredos humanos e desfaz todos os 

conselhos mundanos. 

✓Os humildes que se sujeitam a Deus e 

à sua Palavra são transformados e 

agraciados com a plenitude das 

bênçãos divinas.



REFLEXÃO



Que tipo de alerta o autor 

aos Hebreus faz?

Os Israelitas não entraram em 

Canaã por negligenciar a Palavra 

de Deus (Hb 4.6). 

O autor aos Hebreus faz um alerta 

para os cristãos não cometerem o 

mesmo erro (Hb 4.11).



2. Qual é a consequência para 

quem endurece o coração tal qual 

os israelitas no deserto?

Se o endurecermos tal qual os 

israelitas no deserto, a Palavra nos 

julgará, e por fim nos condenará 

(Hb 3.12,13).



3. Qual é o método cristão 

para anular os sofismas?

O método cristão para anular esses 

sofismas é a persuasão por meio da 

verdade da Palavra de Deus (Jo 8.32).



4. Para quem Deus destina a 

plenitude de suas bênçãos?

A benção plena de Deus é 

concedida aos humildes que são 

transformados pela Palavra do 

Altíssimo (Tg 1.21,22).



5. Que virtude nosso Senhor falou a 

respeito como necessária para 

entrar no Reino dos Céus?

Cristo ensinou que para entrar no 

Reino dos Céus tem que se portar 

com humildade (Mt 18.4).


