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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quinta-feira para 

você e todos os seus. São muitos os cristãos que, com certo ufanismo, 
verbalizam, continuamente, que “As palavras têm poder”. Isso chega, até 
mesmo, a se tornar uma “mandinga” de determinados grupos evangélicos.  
Encontrei um estudo do Pr. Fernando Bochio, no site Razão Para Viver 
(www.rpv.org.br), que muito sabiamente abordou a questão, daí porque 
compartilho:  

  

AS PALAVRAS TÊM PODER   
 
As palavras são muito mais do que um veículo para transmitir 

nossos pensamentos, algumas nós devemos evitar, mas outras devem ser 
pronunciadas com todo o vigor. As palavras têm poder. 

    
Vamos começar o nosso estudo hoje fazendo a leitura de Mateus, 

Capítulo 7, versículos de 6 a 12. Essa passagem tem muitas coisas a nos 
ensinar. E o que permeia esses 7 versículos é a importância das palavras. 
Quais devem ser usadas, como elas devem ser usadas, para quem devem ser 
usadas. Vamos a leitura? Leiamos: "Não deem o que é sagrado aos cães, nem 
atirem suas pérolas aos porcos; caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, 
voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado; 
busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que 
pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. 
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, 
lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas 
aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas 
boas aos que lhe pedirem! Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês 
querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas".    
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Jesus usa palavras bem fortes, você observou? “Não dê o que é 
sagrado aos cães, e nem jogue pérolas aos porcos”. Ele está alertando aos 
seguidores a estarem atentos, a prestarem atenção nas pessoas com quem 
eles estão falando, e perceberem que as vezes não vale a pena o esforço de 
entrar em um embate com elas. Nos dias de Jesus, os cachorros não eram 
animais domésticos, bonitinhos, cheirosinhos, engraçadinhos, como é talvez o 
que você tem aí em casa. Eles eram como animais selvagens, que andavam em 
matilhas, como as hienas que percorriam as ruas e se alimentavam de lixo e 
detritos, e atacavam as pessoas. Então, essa é a palavra que Jesus usa. Ouça 
isso! Em nosso zelo evangelístico, temos barateado o evangelho quando 
continuamente, indiscriminadamente, e sem discernimento, imploramos para 
que as pessoas aceitem a mensagem. Existe um princípio aqui, sabe qual é? O 
discernimento deve temperar a nossa proclamação. Esse é o princípio. Você 
está comprometido em proclamar o evangelho? Muito bem! Você está fazendo 
a coisa certa. Você um objetivo certo e glorioso, mas mantenha a sua mente 
em ordem.  

  
Algumas pessoas estão prontas, outras precisam ser preparadas, 

mas algumas já ouviram a mensagem e elas a rejeitaram e continuarão a 
rejeitar. Volte-se para aqueles que estão prontos para ouvir. Jesus ensina isso 
e Ele usa termos bem claros em seu ensino. Sejamos realistas, alguns 
indivíduos são tão insensíveis as coisas espirituais, tão debochados, tão 
cínicos, com o coração tão em trevas, que continuar jogando as pérolas é um 
desperdício. Pode até mesmo descredibilizar a mensagem. Jesus fala sobre 
isso e recomenda: continue orando, continue intercedendo. Isto é o que 
encontramos no versículo 7: “Peçam, e lhes será dado; busquem, e 
encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.” (Mateus 7:7). Observe, 
agora, a promessa do versículo 8: “Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 
encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” (Mateus 7:8). Não é 
maravilhoso? Tão simples! Duas palavras formando um imperativo: continuem 
pedindo, continuem buscando, continuem batendo. São esses os 
mandamentos. Você deve começar pedindo e pedindo. Então você se volta em 
a oração buscando o Senhor. Eu vejo uma intensidade aqui. Muitos de nós só 
vamos até a parte do pedir, e paramos lá. Até mesmo com os cachorros e com 
os porcos temos que continuar buscando, não buscando os cachorros e os 
porcos, mas buscando a Deus.    

 
Ontem à noite eu estava lendo Gênesis, Capítulo 32, sobre Jacó 

e como ele lutou com o Anjo. Você sabe o que ele queria? Ele queria uma 
bênção de Deus e ele lutou com uma criatura celestial. E lutou até o 
amanhecer. Isso sim é que é pedir, buscar e bater e, finalmente, Jacó 
recebeu a bênção do Senhor. Recebeu um novo nome, Israel, que quer dizer 
“Príncipe com Deus”. Meu objetivo em lhe dar essa ilustração, é para manter 
você longe do pensamento de que se você pedir, buscar e bater, você sempre 
receberá exatamente o que pediu. Isso não é verdade! No processo de pedir, 
buscar e bater, sua vontade deverá tornar-se tão dependente de Deus que a 
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resposta dEle será a melhor, mesmo que não seja aquilo que você estava 
pedindo.    

  
No caso de Paulo, ele aprendeu que na fraqueza é que eu sou 

forte, precisou de um espinho na carne para ensinar isso. Estou pedindo a 
você que peça a Deus, estou desafiando você a buscar, estou apelando a você 
que bata, e ouça, e espere, e observe a ação poderosa de Deus. Temos aqui 
um princípio, o primeiro que vimos foi o discernimento, o discernimento 
precisa andar junto com a nossa proclamação, temos que colocar os dois 
juntos. Outro princípio está na oração, a persistência deve caracterizar nossas 
orações. Preciso dizer algo para evitar que haja algum tipo de confusão, duas 
coisas que você deve sempre ter em mente: número 1 – Deus irá responder as 
nossas orações do jeito dEle; você se lembra do espinho na carne? Lembra da 
resposta? Deus vai responder nossas orações do jeito dEle. E você sabe a 
segunda? Deus irá responder nossas orações no tempo dEle. Deus tem um 
tempo que é diferente do nosso. Somos muito impacientes. Nós oramos, 
pedimos, buscamos, batemos, e esperamos a resposta depois de meia hora.    

 
Agora, o terceiro princípio. E por falar em palavras corretamente 

ditas, o versículo 12, é um resumo de todo o sermão do monte, em uma 
simples frase, é conhecido como a regra dourada. Vejam comigo: “Assim, em 
tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a 
Lei e os Profetas.” Vamos ler mais uma vez? Talvez haja algo que você não 
tenha percebido: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que 
eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas.” Talvez essa seja a frase mais 
universalmente conhecida de Jesus, a maioria das pessoas poderia recitar a 
regra dourada. O princípio é, seu exemplo deve acompanhar a nossa 
mensagem. Perceba! Essa regra dourada de ser exemplo, de viver o que você 
fala, coloca aço em sua mensagem. Dá um peso incontestável. As palavras são 
reiteradas com um molde, e não existe um só cético na terra que pode negar 
a força do exemplo, do modelo, ele pode argumentar, circulando ao redor da 
lógica e da sua teologia, mas ele não pode negar o fato de que você é 
diferente. Na semana passada eu li isso: “A única bíblia que o mundo lê é a 
vida cotidiana do cristão”. E o que o mundo precisa, agora, é de uma versão 
revisada, que tal oferecer uma versão revisada da Bíblia, a versão revisada do 
cristão, em dias em que a mídia anda solta falando de escândalos, deixando 
os não crentes com a impressão falsa dos cristãos, este se torna um grande dia 
para escrevermos uma versão revisada: temos que refletir aquilo que 
proclamamos. 
 


