
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI CRIADO PARA SE TORNAR SEMELHANTE A 
CRISTO 
 
Dia 24 | Transformado pela verdade 
 

PALAVRA 
 

“Jesus disse aos judeus que creram nele: “Vocês verdadeiramente meus discípulos           
se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a            
verdade os libertará”.” João 8.31-32 (NVT) 
 
Jesus afirma que para sermos seu discípulos é necessário permanecer em sua Palavra,             
por isso necessitamos conhecê-la. A Bíblia é o instrumento de Deus para revelar-se e              
mostrar seu plano para a humanidade. Ao passo que conhecemos e no rendemos à              
verdade, somos limpos (Jo 15.3) e santificados (Jo 17.17), tornando-nos aptos a cumprir a              
missão que nos foi destinada, sermos semelhante a Cristo e refletir a sua glória (Rm               
8.29-30). Quando negligenciamos a meditação das Escrituras Sagradas ficamos         
descompassados do ritmo da eternidade para nossas vidas. O Senhor proclama por meio             
do profeta Oséias (4.6) meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da              
palavra. Sabendo que o coração do homem é propenso a distrações, Deus nos adverte              
em que a meditação no livro da lei deve ser feita constantemente, pela manhã e noite,                
para que nossas ações possam ser moldadas pelo Livro Sagrado (Js 1.8). Conhecer as              
verdades espirituais nos dá ferramentas para vencer as adversidades e resistir o dia mal,              
tal qual como Jesus respondeu ao ser tentado: está escrito (Mt 4.4), mas não somente               
isto, elas testificam sobre Cristo (Jo 5.39). Como servos do Senhor devemos agradá-lo,             
por isso devemos desejar ser aperfeiçoados pela Palavra e envolvido pela mesma            
satisfação que fez o salmista declarar: Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro (Sl                  
119.97). 
 
Para que a mensagem de João 8.31-32 seja fixada em seu coração, repita-a 3 vezes em                
voz alta ou quantas forem necessárias para fixá-la. 
 

 

 
ANOTAÇÕES  
 
Use o caderno de devocionais para responder as questões a seguir. 
1. O texto de João 8.31-32 nos diz que somos livres a partir do conhecimento da               
verdade. Escreva 3 situações e as passagens que você experimentou alívio e conforto             
em momentos de leitura e meditação na Palavra de Deus. 

 



 

2. Alguns versículos nos falam sobre as caracteríticas da palavra de Deus. Ao ler as              
referências indicadas, relacione-as a segunda coluna. 
  
           a ) Hb 4.12                                   (    ) Sustento 
           b) Sl 119-105                               (    ) Útil para instrução 
           c)Jo 17.17                                    (    )  Regozijo 
           d) 2 Tm 3.16                                 (    )  Viva e eficaz 
           e) Mt 4.4                                       (    ) Luz para o caminho 
           f) Sl 119.162                                 (    )Santifica 
 
3. O que Deus me disse em minha palavra que ainda não comecei a fazer? (Extraída               
do livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
Após refletir sobre a importância da Palavra de Deus, você é desafiado a tomar uma               
decisão abaixo: 
 
( ) Eu decido ler o Salmo 119 e anotar os resultados obtidos decorrente da meditação                
da Palavra de Deus. 
 
(     ) Eu decido ofertar uma Bíblia a alguém que ainda não tenha. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Agradeça a Deus pelo privilégio de ter acesso a Bíblia. Peça Jesus para ter prazer em                
meditar na palavra e para guardá-la em seu coração. 
 
 

 


