
A Palavra de Vitória 
 
Hebreus 4:12 

 

Introdução: Hebreus 4:12 diz que “a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e 
medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração”. Veja como a Palavra 
de Deus é poderosa para nos guiar, para sondar os propósitos do coração. Em Efésios 6:17, 
Paulo refere-se a Palavra de Deus como espada do Espírito, isto significa que o Espírito Santo 
quando age em nossas vidas, usa a Palavra para vencer o inimigo. 

 
Em Mateus 4:1-11, depois de quarenta dias de jejum no deserto, Jesus foi tentado por Satanás 
por três vezes. A Bíblia mostra que Jesus usou a Palavra de Deus para rebater as tentações do 
inimigo, foi com ela que ele venceu a Satanás, nas três tentações Jesus diz “está escrito”. Por 
esta razão, nós não podemos abrir mão da Palavra de Deus, ela é a garantia de vitória, nela 
estão as promessas de Deus e, também, a nossa autoridade. 

 
O Salmo 119 tem como tema a Palavra de Deus. São 176 versículos numa verdadeira exaltação 
à Lei do Senhor. Na última parte desse Salmo, isto é, do verso 169 ao 176, encontramos três 
benefícios  que resultam da Palavra de Deus: 

 
1. Entendimento – no versículo 169, a Bíblia diz: “... dá-me entendimento, segundo a tua 

palavra”. O primeiro benefício enfatizado aqui é o entendimento que a Palavra nos dá. A falta 
de entendimento nos leva à derrota. Quando não compreendemos o momento que estamos 
vivendo, podemos cair em armadilhas, ou até mesmo perder oportunidades. Quantas vezes 
decidimos erradamente, e depois nos arrependemos da decisão que tomamos. Isso na verdade 
está mostrando que faltou entendimento para tomarmos a decisão correta.  

 
Por intermédio da sua Palavra, Deus nos faz entender o que é melhor e que direção devemos 
tomar. No mesmo Salmo 119, no verso 105, a Bíblia diz: “Lâmpada para os meus pés e a tua 
palavra, e luz para os meus caminhos”. A Palavra nos faz entender a vida, nos mostra como 
devemos agir, como devemos nos comportar. É um verdadeiro farol que vai adiante de nós, 
dissipando as trevas, mostrando os perigos e armadilhas. 

 
Querido (a), quero mais uma vez enfatizar que quando não há entendimento, nos tornamos 
vulneráveis, e o inimigo poderá ter alguma vantagem contra nós. Portanto, busque na Palavra 
de Deus o entendimento necessário para que você possa discernir as situações, compreender 
as circunstâncias e descobrir qual é a vontade do Senhor. Dessa forma, você entrará por um 
caminho de vitória!  

 
2. Livramento – o segundo benefício, nós encontramos no verso 170. Ali está escrito: “livra-

me segundo a tua palavra”. O salmista está dizendo que a Palavra de Deus nos dá livramento. 
Isto é fácil de compreender, porque o entendimento que a Palavra nos dá, é o que nos livra de 
cairmos em armadilhas. Por exemplo, alguém que quer fazer uma sociedade com outra pessoa 
e compreende pela Palavra que não deve se associar. Certamente, se ela fizesse a sociedade, 
iria colher muitos prejuízos, porém, como alcançou entendimento pela Palavra, houve 
livramento. 

 



Veja o que a Bíblia diz no Salmo 91:3: “Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste 
perniciosa”. O nosso Deus nos livra dos perigos dessa vida, ele é um Deus de livramento, e o 
livramento de Deus vem pela sua Palavra. Portanto, aqueles que se envolverem com a Palavra 
de Deus não serão confundidos pelo adversário, pois, pela Palavra os nossos pés serão 
guardados do laço do inimigo.  

 
3. Socorro – o terceiro benefício que a Palavra nos confere, nós encontramos no verso 173: 

“Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os seus preceitos”. Os que amam a Palavra de Deus 
encontrarão nela socorro. A tristeza da alma (o abatimento do espírito) desaparece quando 
buscamos na Palavra de Deus o socorro que necessitamos. Certamente, ela nos trará ânimo e 
nos fortalecerá, pois é o alimento que precisamos para o nosso espírito. 

 
Outro aspecto que precisamos compreender, é que na Palavra de Deus está o seu poder. Tudo 
o que Ele fez, foi pelo poder da sua Palavra. Ela é criativa e criadora, é por intermédio dela que 
o milagre se realiza. Uma Palavra liberada por Deus em nosso favor é o suficiente para 
transformar a nossa vida. Você pode estar enfrentando as mais terríveis lutas, mas se hoje 
Deus lhe der uma Palavra, tudo será transformado! Creia nisso!   

 
 


