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O CONHECIMENTO E A PRÁTICA DA PALAVRA DE DEUS
”Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam
diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras
não as põem em prática, pois expressam devoção com
a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro”.
Ezequiel 33.3.1.

Graças a Deus, vivemos em um tempo onde temos acesso a muito conhecimento,
podemos adquirir bons livros, participar de Seminários, Conferências, Congressos,
Retiros, Curos de Treinamento e etc, adquirindo assim mais e mais conhecimento. Mas
ao mesmo tempo corremos o risco de ficarmos acostumados a somente adquirir o
conhecimento sem contudo por em prática o que temos aprendido.
Uma das preciosidades do Evangelho é que ele é extremamente prático, isto é,
lemos, estudamos, entendemos e então praticamos. É na prática que está o segredo do
nosso crescimento, amadurecimento e frutificação na vida cristã.
A prática sempre foi e creio que sempre será o nosso maior desafio!
1. Você lembra de alguma verdade, ensinamento ou princípio bíblico, que voce
aprendeu, praticou e funcionou?
2. Como voce classificaria a prática da Palavra de Deus na vida de um cristão: fácil,
difícil ou impossível?
3. O que você julga necessário para que pratiquemos mais a Palavra de Deus?
4. Você crê que muitos dos problemas que enfrentamos em nosso dia a dia provém
de não praticarmos mais os princípios da Palavra de Deus?
Exemplos:
a. Não podemos chamá-lo de SENHOR, e não fazer o que Ele manda. Lucas 6.46.
b. Da mesma boca não podem proceder benção e maldição. Tiago 3.10.
c. Se supormos que somos religiosos e não refreamos a nossa língua, enganamos o
nosso próprio coração e a nossa religião é vã. Tiago 1.26.
d. Todo homem, deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Tiago 1.19. É isso que praticamos?
Corremos o sério risco de nos tornarmos como as pessoas citadas em Tito 1.16.
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