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OS BENEFÍCIOS DA PALAVRA DE DEUS 
Hebreus 4.12-13 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje vamos estudar dois versículos do capítulo 
quatro da carta escrita aos hebreus. Esses dois versos são importantíssimos para 
todos que confiam em Deus e sua Palavra. Vamos estudar hoje Hebreus 4.12-
13. 

 
É certo que a doutrina da pessoa e obra de Jesus Cristo é o foco 

central do conteúdo desta carta aos Hebreus. Porém, mesmo assim, a carta 
demonstra outra preocupação, a saber: a necessidade de evitar que seus 
leitores voltem ao judaísmo. 

 
Quando analisamos o conteúdo da carta de maneira geral 

percebemos logo no início que o autor faz questão de mostrar que Cristo é a 
revelação final (1:1-2). E o propósito geral do escritor é apresentar o 
cristianismo como a revelação absoluta de Deus, a satisfação absoluta das 
necessidades humanas. Jesus e sua mensagem são a revelação final. E a 
implicação desta verdade se vê em 2:2-4, em que ele adverte para não 
negligenciarmos tão maravilhosa obra que ele fez por nós. 

 
Enquanto alguns que se dizem cristãos ensinam claramente que 

tanto as Escrituras Sagradas quanto a tradição da igreja têm peso comum, o 
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autor da carta aos hebreus mostra-nos uma teologia cristocêntrica. Com Lutero, 
entendemos que a cristologia é a chave para compreender tanto o Antigo 
Testamento como o Novo Testamento.  

 
Assim não apenas a Bíblia, mas até a tradição, a filosofia e a 

experiência cristã precisam ser compreendidas à luz desta revelação em Cristo. 
Por isso, embora seja nossa tendência identificar a Bíblia como a Palavra de 
Deus (4:12) precisamos identificá-la com a pessoa de Jesus. 

 
Que a Palavra de Deus sempre foi a base para a mensagem cristã 

se observa desde o início pela maneira como a Bíblia foi usada na igreja 
primitiva. Podemos constatar essa verdade através de três colocações: 

 
1) Há evidência de que Jesus era um estudioso da Palavra de 

Deus, isto é, do Antigo Testamento: 
 
✓ Usou-a para se defender de Satanás (Mt 4:1-17) 
✓ Usou-a contra os que queriam testá-lo (Mt 22:22-33) 
✓ Usou-a para definir sua missão (Lc 4:18-21) 

 
2) Jesus usou também usou o Antigo Testamento no sermão do 

monte para fundamentar seu ensino (Mt 5.17-48): 
 
✓ A autoridade do Antigo Testamento permanece "até tudo se 

cumprir” (vs. 18). 
✓ Ninguém pode diminuir ou eliminar a autoridade do Antigo 

Testamento (vs. 19). 
✓ A simples obediência à letra da lei não basta (vs. 20). 
✓ Jesus então, deu exemplos de como o princípio atrás do 

mandamento permanece válido (vs. 21-47). 
✓ Somente quando cumprimos ou obedecemos ao princípio 

que dá razão ao mandamento estamos excedendo a justiça 
dos fariseus e assim podemos entrar no reino de Deus 
(vs.20). 

 
3) E, além do uso que Jesus fez, Paulo também constantemente 

usou o Antigo Testamento em suas cartas. O Antigo Testamento 
para Paulo ajudava-o a argumentar em favor da salvação que 
temos em Jesus Cristo (cf. Gl 3.21-29). 
 

Ora, diante dessas considerações e tendo esse texto à nossa 
frente, certamente, o título mais adequado para este estudo é: 

 

OS BENEFÍCIOS DA PALAVRA DE DEUS 

 
Hebreus 4.12-13 
 

INTRODUÇÃO 



 

      

 

3 
 

Querido amigo, é necessário entendermos que o Antigo 
Testamento também é normativo por ser revelação de Deus, mesmo que seja 
uma revelação incompleta (Hb 1:1).  

 
O Antigo Testamento é normativo porque a revelação neo-

testamentária não se compreende sem o entendermos como fundo religioso-
cultural. Por exemplo, como entender: Jo 1:29; Rm 5:12- 21; Cl 1:20-22; etc. 
se não conhecêssemos o Antigo Testamento? Enfim, o Antigo Testamento é 
normativo por colocar Jesus e Seu evangelho na perspectiva histórica. 

 
E, diante desses fatos é importante considerarmos três verdades: 
 
1) É importante para o cristão conhecer tanto o conteúdo do Novo 

como do Antigo Testamento. Tendo aceitado o senhorio de 
Jesus, é necessário procurar não somente o significado literal 
das suas palavras, mas compreender também os princípios 
subjacentes ao texto. E essa “compreensão” exige que nós o 
ensinemos e o preguemos. 
 

2) É também importante evitar dois extremos: ver o Antigo 
Testamento como um simples condutor irrelevante à fé do 
Novo Testamento; ou vê-lo como tendo essencialmente o 
mesmo conteúdo do Novo Testamento. Que existe uma 
diferença radical entre um e outro podemos constatar através 
das próprias palavras do autor (cf. Hb 8:8-12) onde ele cita o 
novo pacto, profetizado por Jeremias (cf. 31:31-34). 

 

3) Porém, é importante afirmarmos e aceitarmos a abordagem 
tradicional quando reconhece tanto o Antigo Testamento como 
o Novo Testamento como Escritura inspirada, a verdadeira 
Palavra de Deus. Juntos, eles formam uma revelação única, 
mesmo que tenham diferenças. 
 

A relação entre os dois é especial: Os dois são iguais, mas também 
desiguais. Ambos falam de Cristo, mas falam de maneiras diferentes. Um 
promete a sua vinda; e o outro relata uma vinda já acontecida e antecipa a sua 
volta. Nem um nem o outro se entende sozinho, e por isso, nessa palavra 
dirigida aos que queriam retornar, o autor apela que seus leitores e nós também 
consideremos os exemplos registrados no Antigo Testamento, mas desafia-os e 
a nós também que consideremos com grande atenção a revelação final, vinda 
em Jesus Cristo, expressa claramente nas páginas do Novo Testamento.  

 
Quando consideramos a Palavra de Deus como um todo somos 

tremendamente beneficiados. E, por isso, o desafio do texto para nós pode ser 
visto nessa frase: 

 

TODO CRISTÃO É DESAFIADO A VALORIZAR AO MÁXIMO A 
PALAVRA DE DEUS, POIS ELA NOS PREPARA PARA PRESTARMOS 
CONTAS A ELE. 
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Nestes dois versos encontramos sete benefícios que a Palavra de 
Deus nos concede preparando-nos para a prestação de contas. Vamos ler esses 
dois versos para nos basearmos apenas na genuína Palavra de Deus: 

 

12. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo 
em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus 
detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. 
13. Ele sabe de cada um, em cada lugar. Cada coisa a respeito de 
nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso 
Deus vivente; nada pode se esconder dele, a quem devemos 
prestar contas de tudo o que fizemos. Hebreus 4:12-13 

 
Muito bem, podemos agora detalhar os sete benefícios que a 

Palavra de Deus nos concede: 
 
O 1º benefício que a Palavra de Deus nos concede é ser viva, 

vs. 12: 
 

12. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo 
em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus 
detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. 

 
Temos que nos lembrar, que no passado éramos incrédulos. 

Vivíamos no curso desse mundo. Éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo 
da ira de Deus. Mas o que aconteceu? A Palavra nos vivificou! É ... é isso mesmo! 
Fomos regenerados, fomos gerados de novo! O que isto quer dizer? Quer dizer 
que recebemos o perdão de Jesus Cristo!  

 
Agora somos pessoas que vivem para Cristo. E recebemos essa vida 

através da palavra de Deus, que é viva. O evangelho de Jesus Cristo é vivo. A 
Palavra de Deus semente incorruptível. 

 
Essa palavra permanece para sempre (cf. 1Pe 1.22-25). Ela é a 

revelação, ela é a apresentação do Filho de Deus. O evangelho é o poder de 
Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É exatamente por esse 
motivo que o apóstolo Pedro diz que temos que desejar ardentemente por essa 
palavra maravilhosa. Devemos sempre nos alimentar da viva palavra de Deus 
(1Pe 2.1-2). 

 
O 2º benefício que a Palavra de Deus nos concede é ser eficaz, 

vs. 12: 
 

12. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo 
em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus 
detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. 
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Essa palavra maravilhosa nos leva para Cristo. E, ficando dentro 
do contexto do capítulo, essa Palavra viva é eficaz por nos prometer e nos levar 
ao verdadeiro descanso que só encontramos em Deus.  

 
A Palavra de Deus é eficaz e poderosa a tal ponto de nos 

transformar, fazendo-nos refletir sobre o mau exemplo do passado e chamando 
nossa atenção para crermos e sermos obedientes no presente.  

 
A Palavra eficaz nos mostra o caminho para abandonarmos de vez 

as imposições da velha aliança, nos mostra o caminho para voltarmos, mas 
voltarmos para Deus e, ela é eficaz em nos conceder cada vez mais fé, quando 
nos dedicamos ao seu estudo (cf. Rm 10.16-17).  

 
Ela nos revela o Senhor Jesus como o único caminho para o 

descanso celeste. Ela é eficaz para mostrar que Jesus é o único que pode nos 
salvar. 

 
O 3º benefício que a Palavra de Deus nos concede é ser 

penetrante, vs. 12: 
 

12. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo 
em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus 
detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. 

 
A Palavra de Deus atinge o nosso interior mais profundo, 

revelando-nos o caminho a seguir. 
 
Temos a revelação do sacrifício de Jesus Cristo para nos dar o 

descanso verdadeiro, para nos dar o perdão dos pecados. Esse conhecimento 
nos é revelado por meio dessa abençoada Palavra.  

 
Aprouve a Deus dar-nos sua palavra para que possamos conhecer 

seu plano de salvação. O povo de Israel ansiava pelo descanso e pelo Messias, 
esperando o dia da chegada de ambos. Eles viviam com essa esperança, 
confiando na promessa de que Deus os enviaria.  

 
Eles ansiavam por ver o Salvador de Israel, mas infelizmente não 

creram, não obedeceram e não o reconheceram. Porque a Palavra é verdade 
que penetra no fundo do nosso ser, através da crença, temos a revelação de 
Deus de que o Messias veio e nos dá o verdadeiro descanso. Ele nasceu, cresceu, 
sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu onde está sentado à direita de 
Deus como cabeça de Sua Igreja e governando tudo em nome de Seu Pai. 

 
O 4º benefício que a Palavra de Deus nos concede é dividir o 

indivisível, vs. 12: 
 

12. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo 
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em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus 
detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. 

 
Cortante e penetrante, a palavra de Deus faz distinções difíceis e 

precisas. As Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e 
suficientemente ensina tudo o que o homem deve saber para se posicionar na 
vida para agradar a Deus.  

 
Ela é apta para discernir, pois julga os motivos e pensamentos dos 

homens. A reação de cada pessoa à palavra revelada revela de que tipo de 
“solo” é feito seu coração (cf. Lc 8:4-15; Tg 1:23-25). 

 
O 5º benefício que a Palavra de Deus nos concede é discernir 

pensamentos e propósitos, vs. 12: 
 

12. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo 
em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus 
detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. 

 
Porque “toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” 
(2 Tm 3.16-17).  

 
Esses são motivos para desejarmos a Palavra de Deus. Ela deve 

estar perto de nós. Porque é pela palavra de Deus que crescemos na fé. Ela nos 
orienta, dando-nos tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Por isso 
temos que ter um desejo imenso pela palavra de Deus. Para obtermos 
conhecimento da vontade de Deus. Para crescermos espiritualmente na sua 
palavra. 

 
O 6º benefício que a Palavra de Deus nos concede é revelar a 

tudo e a todos, vs. 13: 
 

13. Ele sabe de cada um, em cada lugar. Cada coisa a respeito de 
nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso 
Deus vivente; nada pode se esconder dele, a quem devemos 
prestar contas de tudo o que fizemos. 

 
Jesus revelou qual é o segredo para o cristão ter uma vida de 

atuante processo de santificação. O segredo da santificação, é “permanecer” 
em Jesus (Jo 15.4-5). Logo, santificação não é um ato isolado na vida, um ato 
casual. É um processo de imersão e permanência em Jesus Cristo.  

 
Quando estamos em Jesus e ele em nós ele que é a Palavra viva 

nos lê e nos revela áreas que necessitamos acertar para mantermos uma 
saudável relação com Deus. 
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O 7º benefício que a Palavra de Deus nos concede é nos levar a 
prestar contas, vs. 13: 

 

13. Ele sabe de cada um, em cada lugar. Cada coisa a respeito de 
nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso 
Deus vivente; nada pode se esconder dele, a quem devemos 
prestar contas de tudo o que fizemos. 

 
O julgamento de Deus é justo e profundo. Tudo é visível a Deus. 

Portanto, seremos julgados pelo Deus que vê tudo (cf. 2 Co 5:10).  
 
A Palavra de Deus nos prepara para prestarmos contas a Deus 

porque ela:  
 

✓ É poderosa contra o pecado (Salmos 119:11; Lucas 7:48);  
✓ É poderosa para, através dos irmãos nos instruir e 

aconselhar em toda sabedoria (Cl 3:16);  
✓ É poderosa contra Satanás e os demônios (Mateus 4:1-10; 

Marcos 9:25; Efésios 6.17). 
 

CONCLUSÃO 

 
Querido amigo, Deus pode operar de muitas maneiras. Ele pode 

agir por meio do seu Espírito e das coisas que Ele criou. Em muitas tem se 
utilizado do maravilhoso poder da Sua Palavra escrita.  

 
Jesus, os Apóstolos e os primeiros discípulos não pregavam 

tradições, filosofias ou religião, mas somente a Palavra de Deus (Lucas 5:1; Atos 
4:31; 8:14; 13:7) como ainda hoje fazem os verdadeiros cristãos. 

 
Ao concluirmos nossa reflexão voltamos a afirmar que:  
 

✓ Jesus é a Palavra que se fez carne (João 1:1); 
✓ Jesus é o Verbo (Palavra) da vida (I João 1:1);  
✓ Jesus, como Palavra viva e eterna nos dá vida e a vida é a 

luz dos homens (João 1:4); 
✓ Jesus, como a Palavra de Deus é a única solução eficaz para 

os problemas da alma e do espírito.  
✓ Ele satisfaz plenamente.  

 
Por Deus ser Espírito, a própria Bíblia, reforça a sua existência 

através das coisas criadas, em Romanos, o apóstolo Paulo disse que somos 
indesculpáveis quanto a crer na existência divina ao observarmos a criação (Rm 
1:17-21). 

 
Mas, além disso, temos uma prova concreta da existência de Deus, 

na Sua Palavra. Como Deus não pode ser visto, a nossa relação com Ele, 
basicamente é verbal.  
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Por esse fator, Deus valoriza a Sua Palavra (Sl 19.7-11). Ela é 
perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos símplices, alegram o coração, 
ilumina os olhos e permanece para sempre! 

 
Peço a Deus que você valorize a Palavra de Deus em sua vida. 
 
Um forte abraço. Deus te abençoe. Até o próximo programa! 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-beneficios-da-palavra-de-deus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-beneficios-da-palavra-de-deus/

