
A PALAVRA DE DEUS É VIVA E EFICAZ 
 
Texto: Hb 4.12 
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 
dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é 
apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 
 
INTRODUÇÃO 
A Palavra de Deus tem autoridade porque é viva e eficaz. Quando é confessada em fé, 
produz vida. 
 
1. A SEMENTE É A PALAVRA 
Estão associados a ela dois conceitos do idioma grego: logos e rhema. 
Logos: Logos se refere à parte meramente conceitual da palavra. É a mensagem escrita. 
Se compararmos a Palavra de Deus a uma semente, assim como falou Jesus na parábola 
do semeador (Mt 13.1-23), a semente não semeada seria o logos. 
Uma pessoa pode ouvir a Palavra de Deus e considerar que não é para ela, pois vê esse 
processo como uma oportunidade para adquirir cultura ou conhecer dados históricos 
muito interessantes, nada mais. A pessoa que age assim decidiu ficar com o logos, isto 
é, apenas com o conceito da Palavra de Deus. Portanto, essa é uma semente não 
semeada, pois chega à mente humana, mas não alcança o coração e não é frutífera nessa 
vida. 
Rhema: Equivale à parte prática da Palavra. É o passo do conceito à ação. 
Voltando ao exemplo da semente, quando falamos de rhema, estamos falando da 
mesma semente que, pela fé, é semeada no coração e produz vida abundante. 
 
2. SEMEAR A PALAVRA 
Pensemos em um fazendeiro dono de um vasto campo, que não tem o que comer, 
porque não há colheita em sua terra. Entretanto, ao entrar em seu celeiro, descobre 
abundantes sementes. Então ele dobra seus joelhos e ora ao Senhor: “Faça um milagre, 
faça com que meus campos deem fruto abundante”. Certamente você pensa que o 
correto é que passe a semear a semente para obter o fruto nos próximos meses. 
Como esse homem, muitos fazem o mesmo com a Palavra de Deus: ajoelham-se com a 
Bíblia nas mãos e a abrem em um de seus Salmos favoritos, e oram ao Senhor: “Faça 
com que minha vida frutifique conforme a Tua Palavra”. Porém, suas vidas continuam 
estéreis, pois não permitem que a semente seja semeada em seus corações. 
 
CONCLUSÃO 
Enquanto a pessoa permanecer no entorno conceitual da Palavra de Deus, não dará 
fruto. É preciso passar do logos à dimensão do rhema, isto e, entrar na experiência da 
Palavra de Deus. 
 
 
Fonte: COM12 


