
...porque um só é o vosso Mestre, a 

saber, o Cristo... e (Mateus 23:8) 

Vinde a mim... Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim...  
(Mateus 11: 28-29) 

Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a 
verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 

ouvido, e vos anunciará o que há de vir.                                                                     
(João 16:13-14) 

Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos 

tenho dito.                                                                                                     
(João 14:26) 

 

   Este estudo discorre sobre a realidade de ser ensinado e transformado pelo próprio 

Jesus Cristo. Ele é a Luz, que ilumina a todo o homem – [Ali estava a luz verdadeira, que 

ilumina a todo o homem que vem ao mundo. -Jo 1:9]  e não há necessidade de outros mestres  - 
[E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; 

mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos 

ensinou, assim nele permanecereis. -1Jo 2:27]. Se em silencio colocarmos nosso pensamento 

em Seu Santo Nome, poderemos ouvi-Lo – poderemos ouvir a Palavra Viva de Deus, 

Cristo [E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma 

voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o -Mt 17:5]. É dessa forma 

que se aprende dEle [Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde 

de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas -Mt 11:29], se é purificado por Ele [Mas, 

se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus 

Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 8 -Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos 

a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9 -Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. -1Jo 1:7-9]  e se pode conhecê-Lo  [E a 

vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 

enviaste -Jo 17:3].  Ele habita conosco, o Espírito da Verdade, pronto para nos ensinar [E 

eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; 17 -O 

Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o 

conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. 18 -Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.  26 

Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 

coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 16:13 -Mas, quando vier aquele, o Espírito de 

verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 

ouvido, e vos anunciará o que há de vir -João 14:16-18,26/16:13--Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o 

caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. 25:8 Bom e reto é o SENHOR; por isso 

ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu 



caminho -Salmos 32:8. E deste o teu bom espírito, para os ensinar; e o teu maná não retiraste da sua 

boca; e água lhes deste na sua sede -Neemias 9:20. -E todos os teus filhos serão ensinados do SENHOR; 

e a paz de teus filhos será abundante. -Isaias 54:13] e nos conduzir em arrependimento, até a 

purificação pela Graça; até a manifestação de Cristo para estabelecer em Gloria o 

Reino de Deus e a sua Justiça dentro de nos. [Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor, de 

onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? 23 Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém 

me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. –

João 14:22-23] 

 

Ele quer nos ensinar sobre Ele Mesmo e conduzir-nos através do arrependimento até a 

santificação, a qual possibilita comunhão com o Reino dos Céus, no interior de cada 

um de nos, sem aparência exterior. Podemos ser ensinados por Deus nesta vida até 

com relativa facilidade, ou aprender penosamente no século vindouro, [Está escrito nos 

profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem 

a mim..] O Senhor declarou: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra [obedece, 

prática Seus ensinamentos], e meu Pai o amará, e Nós viremos a ele e faremos 

morada nele."  Isso refere-se ao Retorno de Cristo para estabelecer seu Reino no 

coração interior de cada um, de forma invisível para o mundo. Porem, para chegar a 

esse ponto, é preciso ser ensinado pelo próprio Cristo e obedecê-Lo,  única forma de 

chegar ao Verdadeiro Arrependimento.  

 

É possivel crescer em Cristo apenas estudando a "Escritura"? 

 
 A Escritura é o registro da obra espiritual baseada nas Ordens e Ensinamentos de 

Deus e de Cristo, efetuado por homens movidos pelo Espírito Santo. A Palavra de 

Deus é Cristo [Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, (Jesus não a Bíblia) e o 

Espírito Santo; e estes três são um. -No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 

era Deus.],  a Bíblia contem o registro das palavras de Cristo, mas não pode  conter o 

Espírito de Cristo; o registro das palavras constituem a Letra e não o Espírito.  

Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro e Paulo se referem ao Registro Escritural, 

utilizando o termo Escritura, e não Palavra de Deus. O próprio Cristo diferencia os 

dois termos [E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, 

nem vistes o seu parecer. -38 E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou 

não credes vós. -39 Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que 

de mim testificam; -E não quereis vir a mim para terdes vida.]. A Palavra de Deus é Espírito [E 

o Verbo se fez carne, (Cristo) e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do 

Pai, cheio de graça e de verdade.] Escritura e Espírito não são termos intercambiáveis, 

mesmo assim, não existe conflito entre o que esta registrado por ação do Espírito 

Santo e o que ouvimos do Próprio Deus, a diferença é que o que ouvimos de Deus é 

perfeitamente adaptado à nossa condição pessoal, são palavras especificas para 

conduzir a cada um individualmente até a Vida. 

 

Para entender o que está registrado na Bíblia, é preciso estar no Mesmo Espírito em 

que estavam os santos que a escreveram pois o Espírito é o que Vivifica, a letra 

simplesmente, mata [O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não 

da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica]. E se alguém estiver nesse 

mesmo Espírito, nada terá para aprender na Escritura, pois terá a Mente de Cristo 
[Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de 

Cristo]. 

 

 



 

  

Você pode estudar a Bíblia durante toda sua vida e mesmo assim muitas passagens 

permanecerão incompreensíveis, [Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao 

conhecimento da verdade. 2Tm 3:7]. Pense nisso, você pode ler um trecho da Escritura hoje, 

encontrar nele uma mensagem e posteriormente ao lê-lo novamente observar algo 

totalmente diferente do havia concluído anteriormente. Isso não significa crescimento e 

sim conclusões diferentes oriundas do seu próprio intelecto, sem a ação reveladora do 

Espírito Santo.  O sentido muda quando o ambiente ou nosso estado mental se altera e 

esse não é o caminho. Existe apenas um significado para as coisas de Deus e ele é 

imutável, a Escritura não pode ser interpretada particularmente [Sabendo primeiramente 

isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação 2Pe 1:20].  

 

O Espírito Santo ministra conhecimento transcendendo idiomas, no entanto, Escolas 

Bíblicas discorrem sobre a versão hebraica, grega e latina dos textos bíblicos, 

tentando desesperadamente descobrir seu verdadeiro significado. Se o Espírito Santo 

amparasse esse estudo, o grego, o hebraico ou o latim não constituiriam barreiras ao 

entendimento. Isso demonstra claramente tratar-se de uma conduta no nível do 

intelecto humano, aquém do Espiritual. 

 

Em 1516, antes da Bíblia ter sido publicada, haviam muito menos do que 100 seitas 

evolvendo a cristandade. Após quinhentos anos de estudos Bíblicos, constatamos a 

existência de 30.000 seitas. Tudo isso evidentemente devido à mente carnal do homem 
[Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o 

Espírito para as coisas do Espírito. -6 Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do 

Espírito é vida e paz. -7 Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à 

lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. -8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a 

Deus Rm 8:5-8 -Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos 

os meus caminhos, diz o SENHOR. 9 Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim 

são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do 

que os vossos pensamentos Is 55:8-9 -Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda 

por caminho, que não é bom, após os seus pensamentos; Is 65:2], ao invés do Espírito Santo 

conduzir o estudo e aprendizado através da Bíblia produzindo a unidade da fé 
[Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4 Há um só corpo e um só Espírito, 

como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; 5 Um só Senhor, uma só fé, 

um só batismo; Ef 4:3-5], deparamos com 30.000 seitas, cada uma delas com uma  linha 

doutrinaria doutrinária diferenciada. Nisso temos a evidência massiva de que o estudo 

da Bíblia produz o oposto do intuito do Espírito Santo (uma só fé) e portanto não 

conduz a Verdade. É preciso ser ensinado diretamente pelo Espírito Santo vivenciando 

o cumprimento da promessa referente ao aprendizado de todas as coisas [Mas aquele 

Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos 

fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26]  

 

Esta é a forma de aprendizado a que Paulo se refere ao afirmar que não foi ensinado 

pelo homem [Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus 

Cristo. Gl 1:12]. Davi também afirma ter sido ensinado pelo próprio Deus, afirma também 

que as palavras do Senhor lhe foram mais doces que o mel e o elevaram acima de seus 

mestres. [Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a 

minha meditação. -100 Entendo mais do que os antigos; porque guardo os teus preceitos. -101 Desviei os 

meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. -102 Não me apartei dos teus juízos, pois 

tu me ensinaste. -103 Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à 

minha boca. Sl 119: 99-103] 

 



 

 O Espírito Santo, o Consolador, é quem nos ensina tudo a respeito do pecado, da 

Justiça e nos conduz até a Verdade, se permanecermos em silencio, atentos a Seus 

ensinamentos [Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e 

vós sereis o meu povo; e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem  Jr 7:23], 
meditando sobre Nome do Senhor [Então aqueles que temeram ao SENHOR falaram 

freqüentemente um ao outro; e o SENHOR atentou e ouviu; e um memorial foi escrito diante dele, para 

os que temeram o SENHOR, e para os que meditam no seu nome (Yahshuah, uma concatenação de 'Yah' 

{abreviação de YHWH o Santo nome de Deus} e 'shuah', que significa salvação) Ml 3:16 KJV], obedecendo e 

praticando seus ensinamentos [Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e 

arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei 

Ap 3:3].  

 

Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará 

de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.  

14Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar.  

Jo 16:13-14 

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

36 Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 

Jo 8:32, 36 

Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 

coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 

Jo 14:26 

Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a 

vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. 

8E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. 
Jo 16:7-8 

 

O homem não pode enxergar a monstruosidade do pecado oculto em seu coração 

enquanto o Espírito Santo não lhe mostrar. [Ora, o homem natural não compreende as coisas 

do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 

espiritualmente 1Co 2:14  - Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 

conhecerá? 10 Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada um 

segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jr 17:9-10]. O principio da verdade é a 

capacitação sob inspiração do Espírito para conhecer o Pecado e a Justiça. Enquanto 

neste mundo, temos a oportunidade de aprender com experiências próprias e crescer 

em sabedoria e conhecimento a respeito da luta travada entre o bem e o mal. Quanto 

mais aprendemos mais crescemos nos Caminhos de Deus. Toda criatura humana tem 

dentro de si uma bússola para guiá-lo na direção da Verdadeira Sabedoria. Quando 

encontra a Verdade, aprende a abominar o pecado e a amar a justiça ela é 

transformada, santificada e entra em União com Deus, passa a habitar o Reino de 

Deus mesmo estando aqui na terra e depois por toda a Eternidade. Caso contrário terá 

que aprender essas lições no inferno com grande sofrimento e dor. A escolha é nossa. 

Certamente o Senhor Deus está com todos nós e quer nos ensinar todas essas coisas [E 

de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando 

os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação; 27 Para que buscassem ao Senhor, se 

porventura, tateando, o pudessem achar; ainda que não está longe de cada um de nós; 28 Porque nele 

vivemos, e nos movemos, e existimos; como também alguns dos vossos poetas disseram: Pois somos 

também sua geração At 17: 26- 28], se permanecermos em silêncio [E, orando, não useis de vãs 

repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8 Não vos assemelheis, 

pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lho pedirdes Mt 6:7-8],  atentos 

e obedientes aos seus ensinamentos [Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as 

observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante: 48 É semelhante ao homem que edificou uma casa, e 

cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha; e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a 

corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. 49 Mas o que ouve e 



não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu 

com ímpeto a corrente, e logo caiu; e foi grande a ruína daquela casa Lc 6:47-49]. Porem, de uma 

forma ou de outra a Escritura será cumprida e todos terão que aprender [Está escrito nos 

profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a 

mim Jo 6:45]. 

 

A menos que se atente silenciosamente até ouvir os ensinamentos do Senhor e quando 

ouvidos sejam eles obedecidos irrestritamente, nunca se conhecerá a Verdade que 

liberta do pecado e conduz a salvação. Sobre salvação, lemos: [E tinha esta uma irmã 

chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 41E 

respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só 

é necessária; 42 E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada Lc 10:39, 41-42 - O espírito é o 

que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e vida  Jo 6:63 - 

Assim diz o SENHOR, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o SENHOR teu Deus, que te ensina o 

que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar Is 48:17 - Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho 

que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos Sl 32:8 - Bom e reto é o SENHOR; por isso ensinará o 

caminho aos pecadores 9Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho Sl 25:8-9]. 

 

Cristo chamou a atenção de mestres e respectivos discípulos de seu tempo, dizendo: [E 

a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. 39Examinais as 

Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam; 40E  não 

quereis vir a mim para terdes vida Jo 5:38, 39-40]. Aqui Cristo faz uma claríssima distinção entre a 

as Escrituras (a bíblia) e a Palavra que permanece (vida), indubitavelmente superior. Paulo 

nos diz: [Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, 

que pregamos, Rm 10:8 -Porque esta palavra está mui perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a 

cumprires Dt 30:14]. É evidente que a Bíblia não esta no nosso coração ou na nossa boca. 

Essa referencia é ao Espírito de Cristo ou Espírito Santo [E estava vestido de uma veste 

tingida em sangue;(Jesus Cristo) e o nome pelo qual se chama é A Palavra de Deus Ap 19:13]. 

 

  

 Em João 5:38-39 Cristo está dizendo que as pessoas substituem a experiência pessoal  

com Ele pelo estudo da Escritura, quando a Escritura apenas da testemunho dEle. Que 

as pessoas não vão encontrar a vida eterna no estudo das Escrituras, mas sim no 

caminhar diretamente até Ele. As palavras que ouvimos dEle são as palavras de Vida 

Eterna, e não as palavras que lemos na Escritura [Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: 

Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna Jo 6:68]. Embora a Bíblia 

contenha um enorme cabedal de verdades, a Bíblia não é a Verdade, Jesus Cristo é a 

Verdade [Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 

mim Jo 14:6]. A Bíblia apenas da testemunho da verdade. [Mas, quando vier o Consolador, que 

eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de 

mim Jo 15:26 - Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos 

ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito  Jo 14:26].  Para 

encontrarmos o Caminho, a Verdade, e a Vida, é preciso ir até Ele. Ele quer que O 

busquemos e não que busquemos conhecimento sobre Ele na Escritura. Fazemos do 

estudo das Escrituras um rival do aprendizado diretamente de Deus indo até Ele. As 

Escrituras não estão erradas, nossa forma de idolatrá-las é que está errada. 

 

 [Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29-Tomai sobre vós o meu 

jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas 

almas Mt 11: 28-29 -Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa (pratica, obedece), 

eu vos mostrarei a quem é semelhante Lc 6:47E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós 

nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer Jo 5:37]. 

 



 Ouvir a voz do Pai significa ouvir as palavras de Sua própria boca. Jesus Cristo nos 

mostra ser isso de suma importância para que a Sua Palavra habite em nós [E a sua 

palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós Jo 5:38]. Quando 

ouvimos sua voz e praticamos suas ordens e ensinamentos, Sua Palavra (Cristo) 

permanece em nós, vive em nós, e nos conduz. [Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: 

Se vós permanecerdes na minha palavra (ordens e ensinamentos ministrados pelo próprio Deus), 

verdadeiramente sereis meus discípulos; 32E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Jo 8:31 -

Se alguém não estiver em mim (na Palavra de Deus), será lançado fora, como a vara, e secará; e os 

colhem e lançam no fogo, e ardem 7Se vós estiverdes em mim (no Espírito de Deus), e as minhas 

palavras (ensinamentos e mandamentos de Deus) estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e 

vos será feito Jo 15: 6-7]. Isto é o que devemos buscar da parte de Deus. Ouvir Sua voz, 

entesourar o que ouvimos e obedecer o que nos é ordenado. Ler ou estudar a Bíblia 

não é o mesmo que buscar a Deus ou permanecer nEle. A Bíblia passou a ser impressa 

por volta do ano 1516 DC, porém a Igreja já florescia no ano 320 DC. 

 
[Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam 

Jo 5:39].  Sendo assim, a Bíblia não é a Verdade, a Bíblia apenas da Testemunho da 

Verdade. Jesus Cristo é a Verdade. Não é possível encontrar a pessoa de Cristo na 

Bíblia. Estudá-la aumenta o conhecimento sobre o seu conteudo e tende a alimentar o 

orgulho. Manter-se em silêncio e atento ao Espírito Santo, acaba por destruir o 

orgulho. Assim, estudar a Bíblia é uma obra da carne. [O espírito é o que vivifica, a carne 

para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e vida Jo 6:63]. Para conhecer a 

Verdade, é preciso ser ensinado sobre Ele, por Ele pessoalmente, para que Suas 

palavras vivas permaneçam possamos encontrar libertação do cativeiro e da 

escravidão do pecado.  [Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu 

sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo 

aquele que é da verdade ouve a minha voz  Jo 18:37]. 
 

[E, sendo ele (Cristo) consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe 

obedecem  Hb 5:9].  (E como obedecê-lo para alcançar a salvação?) [Mas isto lhes ordenei, 

dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e andai em todo o 

caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem Jr 7:23]. 

 

[Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele comigo Ap 3:20], (ouvir a Sua voz não é o mesmo que ler a Bíblia). Jesus 

veio pessoalmente ensinar seu povo sobre Si. Ele quer que nos aproximemos dEle e 

aprendamos com Ele. Ele exclamou: [Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e 

eu vos aliviarei Mt 11:28 -Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de 

coração; e encontrareis descanso para as vossas almas Mt 11:29]. Como seria possível aprender 

dEle, sem ter com Ele pessoalmente? Ele não disse que devemos aprender estudando a 

Escritura. Ele disse: “aprendei de mim”. Ele não disse, venham para o estudo bíblico, 

grupo de oração, ou serviço religioso, ele disse “vinde a mim”. [Qualquer que vem a mim 

e ouve as minhas palavras, e as observa (obedece), eu vos mostrarei a quem é semelhante:  48É 

semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a 

rocha; e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque 

estava fundada sobre a rocha Lc 6:47-48]. 

 

 O Senhor não poderia ser mais claro! Ele disse: Vinde a mim, ouvi as minhas palavras 

(escutar Sua voz), e praticai [obedecer]. A partir desse fundamento certamente o 

Senhor constrói a verdadeira fé que nos purifica.  [Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): 

Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe: 

Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele 

morada Jo 14:22-23]. Esses ensinamentos de Jesus são a mensagem central deste trabalho: 



Ir até Ele, ouvir Suas palavras e [praticar, obedecer]. Desobediência aos Seus 

mandamentos conduz à ruína e por isso resulta em repreensão [Eu repreendo e castigo a 

todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te Ap 3:19]. Se alguém ama Jesus, irá obedecê-lo. 

Então o Pai o amará e fará nele morada, o que significa o Reino de Deus interiorizado 
[nem dirão: Ei-lo aqui! ou: Eí-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós Luc 17:21]. 

 

Assim temos: Perseverar na busca para ouvir, em seguida obedecer Seus comandos e 

então Ele nos conduz através do arrependimento, à verdadeira união em Seu Reino 

[Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia 

que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam diligentemente Hb 11:6 KJV]. [O termo 
diligência é definido como: atendimento continuo e dedicação absoluta no sentido de 

alcançar um objetivo].  A crença e pratica perseverante da Verdade do Evangelho e a 

aceitação da Cruz pessoal, frutificam em Poder de Deus para nos purificar e nos 

tornar um com Ele. Cristo tem o Poder para destruir a obra do diabo [pecado] que 

opera em cada um de nós [Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o 

princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo 1Jo 3:8]. 

 

[Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque 

das tais é o reino de Deus Lc 18:16]. Para podermos ouvi-Lo devemos buscá-Lo como 

criancinhas - em humildade, confiança e inocência. Como pecador, mesmo acreditando 

ser “salvo”. [O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao 

céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14Digo-vos que este 

desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será 

humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado Lc 18:13. 14]. Esse é o caminho 

para a Vida. [E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e 

quem crê em mim nunca terá sede Jo 6:35 -Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão 

viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Mt 4:4]. Necessitamos das 

palavras que saem da boca de Deus, diariamente. O pão do céu de cada dia. [Por isso, 

rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós 

enxertada, a qual (Cristo) pode salvar as vossas almas Tg 1:21 -Assim como o Pai, que vive, me enviou, 

e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim (a palavra) se alimenta, também viverá por mim Jo 6:57 -Todo o 

que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora Jo 6:37 -Ninguém 

pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia Jo 6:44 -E no 

último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a 

mim, e beba Jo 7:37 - Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele 

que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim Jo 6:45].  

 

E como chegar a Ele? Esse é ponto crucial. Vejamos o que a Escritura nos diz: [Mas o 

Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: 49O céu é o meu 

trono, E a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? diz o Senhor, ou qual é o lugar do 

meu repouso? 50Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? At 7:48-50] Existem muitas 

pessoas que afirmam ser o Cristo. Na internet pode se constatar varias afirmações 

falsas, alguns afirmam ser a reencarnação de João Batista, ou do líder da Igreja 

primitiva, Tiago irmão de Jesus. Todos pleiteando o status de dignos representantes da 

Verdade nesta era, fazendo com que a humanidade os siga ao invés de Cristo. Então, 

onde encontra-Lo? Vejamos o que Paulo nos diz: [Examinai-vos a vós mesmos, se 

permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo 

está em vós? Se não é que já estais reprovados 2Co 13:5  -Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são 

as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória; Cl 1:27 -E 

nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; E os 

vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos sonharão 

sonhos At 2:17 - Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lho 



manifestou Rm 1:19]. Paulo está nos dizendo que o que se aprende de Deus é revelado 

interiormente.  

[Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1Co 3:16] "O Pai 

está em nós, Cristo está em nós e o Reino dos Céus está em nós, em nossos corações é 

onde poderemos encontrá-Lo quando buscarmos diligentemente e ao encontrarmos, 

inclinar nossos ouvidos pois o Senhor retribuirá a cada um segundo palavras e obras, 

sejam boas ou más" (George Fox). - [Bom e reto é o Senhor; por isso ensinará o caminho aos 

pecadores. 9Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho Sl 25:8-9 -Instruir-te-ei, 

e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos Sl 32:8]. Ele se manifesta 

em nós, mas para ouvi-lo, é preciso estar muito atento, em silencio e apartado das 

demais coisas. [E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito 

falarem serão ouvidos. 8Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é 

necessário, antes de vós lho pedirdes Mt 6:7-8  -Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado 

entre os gentios; serei exaltado sobre a terra Sl 46:10 -Cala-te, toda a carne, diante do Senhor, porque 

ele se levantou da sua santa morada Zc 2:13]. 

 

O Senhor quer que O conheçamos pessoalmente. Ele quer ministrar o ensino 

pessoalmente.  Por outro lado, o discípulo nunca decide sobre o assunto a ser tratado, 

é o mestre quem define a agenda. Limitado a ouvir, o discípulo deve permanecer em 

silêncio, sem nenhum tipo de distração (leitura) e com a mente livre de pensamentos. O 

apóstolo João afirma: [Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus, aos que crêem no seu nome Jo 1:12]. Poder esse que se manifesta por meditar crendo 

em Seu Santo Nome (Yahshuah [Jesus], uma concatenação de 'Yah' {abreviação de YHWH o 

Santo nome de Deus} e 'shuah', que significa salvação = YHWH SALVA ou YHWH É SALVAÇÃO). 

Não se trata de uma repetição, e sim atenção absoluta, excluindo todos os demais 

pensamentos. Se a atenção for desviada, sempre retornar ao “Nome do Senhor”. 

Observar atentamente e esperar pacientemente, até que o Senhor possa ensinar o que 

Ele pretende ensinar, segundo o entendimento que Ele, o Criador, tem sobre o que 

cada um em particular necessita.  

 

Ele deseja nos ensinar individualmente, sobre coisas pessoais e sobre condutas de vida 

em particular, adequadas à Sua Santa Vontade. Proporcionar crescimento e sabedoria 

quanto ao que devemos renunciar para podermos chegar até Ele. Incentivar-nos e 

revelar-nos o Seu Santo Amor e esclarecer todos os mistérios das Escrituras. 

Limitando-nos à leitura teremos acesso apenas às migalhas que estão sob a mesa. 

Lembre-se, a Bíblia não foi impressa antes de 1516, portanto a igreja primitiva 

prosperava no Espírito e em poder sem a Bíblia. Enquanto buscamos a Verdade, a 

Bíblia é útil para manter nossa esperança e para discernimento entre o certo e o 

errado, mas Cristo é a Palavra de Deus - que é também um dos Seus nomes. O Antigo 

Testamento, referenciado pelos santos como Escrituras, contem o registro das palavras 

e obras do Espírito de Deus - mas não é a Palavra de Deus. [No princípio era o Verbo, e o 

Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas 

foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez Jo 1:1-3 -E estava vestido de uma veste tingida 

em sangue; e o nome pelo qual se chama é A Palavra de Deus Ap 19:13]. 

 

Agora considere este registro Escritural: [De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra 

de Deus Rm 10:17].  Amados, a verdadeira fé é um dom outorgado por ouvir e crer na 

Palavra de Deus (Cristo). A verdadeira fé, não pode frutificar apenas pela audição das 

palavras registradas na Bíblia embora sejam elas maravilhosas e verdadeiras. Paulo 

nos lembra: [Mas que diz (a escritura)? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta 

é a palavra da fé, que pregamos Rm 10:8]. O Espírito está na tua boca e teu coração e não nas 



escrituras. Quando Paulo assim disse, o Novo Testamento não havia sido compilado. 
[Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo Gl 1:12].   

A Palavra no coração significa Cristo no coração [Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a 

todo o homem que vem ao mundo Jo 1:9].  Trata-se da revelação pessoal de Cristo e da 

outorga de Seus ensinamentos alcançadas em busca paciente e persistente [Por isso, 

rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós 

enxertada, a qual pode salvar as vossas almas Tg 1:21]. A palavra enxertada é a palavra ouvida, 

recebida e obedecida. Os ensinamentos de Cristo inscritos no coração [Em verdade, em 

verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que 

a ouvirem viverão Jo 5:25 -Eis que estou à porta, e bato; se alguém ou                                                                                                       

vir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo Ap 3:20 –As minhas 

ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem Jo 10:27]. Quando ouvimos a voz de 

Cristo, a verdadeira Palavra de Deus dirigindo-se a nós, nossa fé cresce 

grandiosamente e continua crescendo enquanto continuamos a ouvir e ser obediente 

aos seus mandamentos. 

Se admitimos que a fé provem da audição de versículos Bíblicos  e os denominamos 

(palavra de Deus), não estaríamos negando a autoridade de Cristo [Olhando para Jesus, 

autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a 

afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus Hb 12:2]  ao fazer da Bíblia a fonte da nossa  fé 

ao invés da vívida audição da voz de Cristo, o Deus vivo? [Enquanto se diz: Hoje, se 

ouvirdes a sua voz, Não endureçais os vossos corações, como na provocação Hb 3:15] Insistindo na 

tese de que os versículos da Bíblia são a "Palavra de Deus" [E estava vestido de uma veste 

tingida em sangue; e o nome pelo qual se chama é A Palavra de Deus Ap19:13 -Pela fé entendemos que 

os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é 

aparente Hb 11:3], não estaríamos substituindo Cristo pela Escritura e idolatrando a 

Bíblia como fonte de discernimento e julgamento,  atributos esses exclusivos de Deus? 

Medite sobre isso, embora a conclusão possa ser triste. Cristo, o Deus Vivo é nosso 

único Mestre [Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo Mt 23:10].  

E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com 

todo o vosso coração. 
Jr 29:13 

 

http://www.hallvworthington.com 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.hallvworthington.com/

