Ó TERRA, TERRA, TERRA! OUVE A PALAVRA DO SENHOR
Texto: Jr 22.29
Introdução: A Palavra de Deus é decisiva e fundamental tanto para o cristão como para o ímpio. Ela
é a Carta Magna de Deus para a humanidade. Vamos tentar responder, à luz da Bíblia, a seguinte
pergunta: OUVIR A PALAVRA DE DEUS PARA QUÊ?

I. PARA NÃO SERMOS IGNORANTES QUANTO AOS ACONTECIMENTOS
1. Deus conhece o fim desde o princípio, Dn 12.4 “Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o
livro, até o fim do tempo; muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará”.
- Muitos correrão de uma parte para outra
- A ciência se multiplicará - De 1775-1900-1950-1958-1963.... 5 em 5 anos

2. Jó 38.22-23, “ Acaso entraste nos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, 23 que eu tenho
reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra?”

- Em 1945 os alemães descobriram...

3. Em 1967 eu ao Cruzick, sobre guerra Israel x Árabes...
- Werner Vonn Braun converteu-se ao contactar-se com a Palavra de Deus...
- Chefe do projeto Apolo 11 ao Pr. Antônio Gilberto...
A PALAVRA DE DEUS RESPONDE TUDO QUE O HOMEM PRECISA SABER...

II. PARA CONHECER A PESSOA DE DEUS
1.Jesus é a Palavra. Ele é a revelação de Deus Hb 1.1-3 “Havendo Deus antigamente
falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 2 nestes últimos dias a nós
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o
mundo; 3 sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da Majestade nas alturas”.
- Jo 1.18 “Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o
deu a conhecer.”

2. Há um convite divino para que conheçamos a pessoa de Deus
- Oseias 6.3 “Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a
alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra.”

3. Conhecer a Pessoa de Deus mediante o estudo da Palavra é o maior privilégio!
Jo 5.39 “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna; e são elas que
dão testemunho de mim”

Atos 17.11 “ Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a
palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram
assim.”

Sl 119.103-15 “Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! mais doces do que o
mel à minha boca. 104 Pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.”

II. PARA ENFRENTAR A REALIDADE DOS DIAS ATUAIS
1.Os governos estão perdidos: guerras... assassinatos... enfartes... renúncias... etc.
- Os homens não sabem o que fazer... POR QUÊ?
Em Mt 22.29 Jesus disse: “Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de

Deus”.

2. Para os dias atuais, as Escrituras previram:
- demônios, incompreensões, imoralidades, Mt 24.5-7

“Porque muitos virão em meu
nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a muitos enganarão. 6 E ouvireis falar de guerras e rumores de
guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim.
7 Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes e terremotos
em vários lugares.”
- Dias de Noé... Dias de Ló...
- Nação contra nação
- Filhos desobedientes aos pais... cuidado juventude... mas... também...
- As Escrituras prevêem um grande derramamento do Espírito Santo...

III. PARA DETERMINAR O FUTURO DE SUAALMA
1. A Bíblia é o único livro que entende de alma... Ela diz:
- Ez 18.4 “Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma do pai, assim também a
alma do filho é minha: a alma que pecar, essa morrerá.”
- Dn 12.1 “Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos
filhos do teu povo; e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até
aquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no
livro.”
- Dn 12.3 “Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que
converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente.”
- Jo 5.24 “Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele
que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.”
- Is 55.3 “Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque
convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi.
- Mc 4.9 “E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.”

CONCLUSÃO: Todo homem deve “estudar a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser
salvo e viver a Bíblia para ser santo”

