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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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COMO FAZER QUE SUA 
BÍBLIA TENHA VIDA

Um homem muito sábio disse certa vez estas duas 
frases: “Aquilo que Deus ajuntou não separe o 
homem; poeira na Bíblia e seca no coração”.

Se você não conhece, ama, compreende, 
pratica e obedece a Palavra de Deus, posso dizer 
sem hesitar, gaguejar ou pedir desculpas, que você 
não é um cristão vitorioso.

Ao ler este livreto, quero que você aprenda a 
estudar sua Bíblia — como fazê-la incendiar em sua 
mão. Conhecimento é poder. Isso é verdade em 
qualquer área — seja nos negócios, em esportes 
ou teologia. Portanto, vamos olhar em como obter 
conhecimento a partir da Palavra de Deus. 

As pessoas hoje precisam da verdade. Alguém 
no Quênia certa vez escreveu esta oração: “Senhor, 
da covardia que não ousa enfrentar a nova verdade, 
da preguiça que está contente com a meia verdade, 
da arrogância que pensa que tem toda a verdade; 
bom Senhor, livra-me. Amém.”.

Espero que você não tenha covardia ou medo 
diante da verdade, que você não tenha preguiça e 
aceite meias-verdades, ou que tenha arrogância 
e pense que você não precisa da verdade. É o 
conhecimento, é a verdade, que transforma.

Esse livreto foi extraído da mensagem do 
Pastor Adrian Rogers How to Make Your 
Bible Come Alive (#2146), disponível em 

Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/how-to-make-your-bible-come-alive-2146

lwf.org /products/the-bible-the-book-of-the-ages-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/how-to-make-your-bible-come-alive-2146
https://www.lwf.org/products/the-bible-the-book-of-the-ages-series
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Havia um anúncio num comércio que dizia: 
“Nós não somos aquilo que pensamos ser; Aquilo 
que pensamos, somos”. Você entendeu isto? Você é 
o que você pensa. A Bíblia diz em Provérbios 23:7a: 
“Porque, como imaginou no seu coração, assim é 
ele.”.

Se isso é verdade, e se o conhecimento é 
poder, precisamos do conhecimento da Palavra 
de Deus para ter poder espiritual. Precisamos ser 
moldados, motivados e governados pela Palavra 
de Deus. No entanto, ainda para muitas pessoas, 
a Bíblia continua sendo um livro fechado, um livro 
misterioso. Eles realmente não a entendem.

Não há jeito fácil, não há maneira preguiçosa, 
e não há maneira mágica de entender a Bíblia. 
Mas entendê-la, não é impossível. Na verdade, é 
prazeroso e emocionante.

O Salmo 119 é de longe o Salmo mais longo 
da Bíblia. O escritor deste Salmo nos dá várias 
declarações sobre a Palavra de Deus. Na verdade, 
todo Salmo, em mais de 100 versículos lida com 
a Palavra de Deus — para nos ajudar a conhecer e 
compreender a Palavra de Deus.

Ao ler este livreto, quero que você tome nota 
de três coisas. Se você fizer estas três coisas, a 
Bíblia vai arder como brasas vivas em seu coração, 
em sua mente e em sua vida: aprecie as virtudes 
da Palavra de Deus, assimile a vitalidade da Palavra 
de Deus, e aproprie-se dos valores da Palavra de 
Deus.

 

APRECIE AS VIRTUDES DA 
PALAVRA DE DEUS

Se você não aprecia as virtudes da Palavra de Deus, 
você não terá nenhum desejo de aprender a Palavra 
ou conhecê-la. Muitas pessoas não entendem o 
grande valor e a virtude da Palavra de Deus. Você 
deve ter uma apreciação pela Palavra de Deus.

 A BÍBLIA É UM LIVRO ATEMPORAL

Salmo 119:89 diz: “Para sempre, ó SENHOR, a tua 
palavra permanece no céu.”.

A Bíblia não é o livro do mês ou o livro do ano. 
A Bíblia é o livro das eras. Ela é um livro imutável, 
atemporal, eterno.

O Salmo 119:152 registra: “Acerca dos teus 
testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu 
os fundaste para sempre.”.

Para sempre! Deus diz que está feito. Ela está 
estabelecida no céu. “A tua palavra é a verdade 
desde o princípio, e cada um dos juízos da tua 
justiça dura para sempre.” (Salmo 119:160)

Outros livros vêm e vão. A Bíblia está aqui 
para ficar. Milhares de anos se passaram desde 
que a Bíblia foi escrita. Impérios se levantaram 
e caíram. Civilizações se transformaram e se 
retransformaram. A ciência tem afastado para traz 
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e alargado as fronteiras do conhecimento. E, ainda 
assim, a Bíblia permanece em pé.

Houve imperadores que decretaram o 
extermínio da Bíblia, e houve ateus que protestaram 
contra a Bíblia. Os agnósticos tem cinicamente 
zombado da Bíblia, e os liberais mudado o céu e 
a terra para remover os milagres da Bíblia. Houve 
materialistas que simplesmente ignoraram a 
Bíblia. Mas a Bíblia permanece em pé. A Bíblia está 
estabelecida no céu.

Um ex-pastor da nossa igreja, o Dr. Robert G. 
Lee, tinha isto a dizer sobre a Bíblia:

 Todos os seus inimigos não fizeram um buraco 
em sua santa veste, nem tem roubado uma 
única flor de seu maravilhoso jardim, nem 
diluído uma gota de mel de sua abundante 
colmeia, nem quebrado uma corda de sua 
harpa de mil cordas, nem afogado uma palavra 
doce em tinta infiel.

O Dr. Lee estava simplesmente dizendo o que 
Deus diz sobre Si mesmo: “Para sempre, ó SENHOR, 
a tua palavra permanece no céu.”. (Salmos 119:89)
No Novo Testamento, 1 Pedro 1:25a declara: “Mas a 
palavra do Senhor permanece para sempre.”.

A Bíblia é atemporal, eterna. A Bíblia é definitiva 
e absoluta. A Bíblia é indestrutível.

 A BÍBLIA É UM LIVRO VERDADEIRO

O Salmo 119:142 diz: “A tua justiça é uma justiça 
eterna, e a tua lei é a verdade.”. O versículo 151 
deste mesmo salmo acrescenta: “Tu estás perto, 
ó Senhor, e todos os teus mandamentos são 
a verdade.”. E o versículo 160: “A tua palavra é a 
verdade desde o princípio, ...”.

 

No Evangelho de João, Pilatos perguntou a 
Jesus: “Que é a verdade?” (João 18:38). Jesus já havia 
respondido a essa pergunta em João 17:17 quando, 
falando ao Pai, Ele disse: “A tua palavra é a verdade”. 
Em um mundo que perdeu sua apreciação pela 
verdade, você pode dizer sem gaguejar, tremer ou 
vacilar que a Bíblia é a verdade.

Hoje, existem todos os tipos de ataques à 
verdade da Bíblia. Há o ataque frontal dos liberais 
que negam a verdade da Bíblia. Mas também há um 
ataque por de traz que talvez seja mais insidioso. 
Estas não são pessoas que negam a verdade da 
Bíblia. Estas são pessoas que colocam suas próprias 
experiências sobre a Palavra de Deus. Elas dizem: 
“Bem, eu sei muito bem o que sinto ou o que penso”. 
Às vezes, elas até discutem com você e dizem: “Eu 
não ligo para o que a Bíblia diz”. Deixe-me dizer 
sobre a experiência que tive.

Paulo teve que lidar com algumas dessas 
pessoas em Corinto. Ele disse a eles em 1 Coríntios 
14:37: “Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, 
reconheça que as coisas que vos escrevo são 
mandamentos do Senhor.”.

Aparentemente, havia algumas pessoas em 
Corinto que se aventuravam em farsas carismáticas 
e se enlouqueciam com línguas, profecias, visões e 
êxtases. Paulo tentou colocá-las em seu lugar, mas 
elas disseram: “Deixe-me dizer-lhe, irmão Paulo, 
que homem espiritual eu sou. E deixe-me dizer-
lhe, irmão Paulo, eu tenho o dom da profecia”.

Paulo disse: “Se você acha que você é um 
profeta ou se você acha que é espiritual, então você 
vai reconhecer o que eu digo é a Palavra de Deus”. 
Ele prosseguiu dizendo no versículo 38: “Mas, se 
alguém ignora isto, que ignore.”.

Há o ataque frontal contra a verdade da Bíblia 
por aqueles que se opõem a ela e a negam. Há um 
ataque por de traz daqueles que querem substituir 
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com a sua própria experiência a Palavra de Deus. 
E há um ataque pelas laterais. Essas pessoas não 
necessariamente negam a Bíblia, mas querem 
substituí-la ou apoiá-la em psicologia, filosofia e 
outras coisas — como se a própria Bíblia não fosse 
boa o suficiente. Mas, amigo, a Bíblia é verdadeira 
e suficiente. Se você está procurando a verdade, 
você pode encontrá-la na Bíblia.

Por quê? 2 Timóteo 3:16a diz: “Toda a Escritura 
é divinamente inspirada”. Essa palavra inspiração 
é usada apenas uma vez na Bíblia, mas que palavra 
magnífica é essa. Em grego, a palavra é theopneustis. 
A palavra significa literalmente “Deus soprou”. Theo 
significa Deus. Pneustis significa o sopro de Deus. 
A Bíblia diz que toda a Escritura é o sopro de Deus. 
É a respiração de Deus.

Em Mateus 4:4, Jesus disse: “... Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da 
boca de Deus.”.

Jesus estava falando sobre a Bíblia. Ele disse 
que toda palavra sai da boca de Deus. Não é 
simplesmente que Deus soprou nas Escrituras. 
Deus soprou as Escrituras. Sim, Ele usou homens 
como Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos e Paulo. 
Mas esses homens seguraram a caneta de Deus. 
Eles eram a voz de Deus enquanto Deus estava 
falando.

Portanto, a Bíblia é a verdade porque o Deus da 
verdade não pode falar erro. Se você ler o Antigo 
Testamento, encontrará frases como “a Palavra 
do Senhor” ou “a Palavra de Deus” ou “Deus falou” 
ou “o SENHOR disse” sendo usadas 3.808 vezes. 
E se a Bíblia não fosse a própria Palavra de Deus, 
então ela seria o maior agrupamento de mentiras 
já chegado ao planeta Terra. A Bíblia é a verdade, 
absolutamente.

A BÍBLIA É UM LIVRO PRECIOSO

Porque a Bíblia é um livro atemporal, eterno e 
um livro verdadeiro, deve, portanto, ser um livro 
entesourado. No Salmo 119:72, o salmista diz: 
“Melhor é para mim a lei da tua boca do que 
milhares de ouro ou prata.”.

Isso é uma verdade em você? Deus sabe que 
isso é absolutamente uma verdade em mim. Se 
você me pedisse para escolher entre uma enorme 
quantidade de ouro, prata, rubis, diamantes, ações 
e títulos de um lado, ou a Palavra de Deus de outro, 
eu não hesitaria em escolher a Palavra de Deus.

O versículo 103 do Salmo 119 declara: “Oh! Quão 
doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais 
doces do que o mel à minha boca.”. E, o versículo 
127: “Por isso amo os teus mandamentos mais do 
que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino.”.

A Bíblia é um livro para ser estimado como um 
valiosíssimo tesouro. Os santos e os heróis da nossa 
fé repousaram suas cabeças na Palavra de Deus 
ao caminharem pelas águas frias do rio da morte. 
Os mártires que morreram pelo testemunho de 
Jesus Cristo levaram a Bíblia no peito, enquanto 
rastejantes chamas vinham em direção aos seus 
pés.

Os membros da Igreja primitiva amaram 
a Palavra de Deus. Eles nunca a questionaram 
e argumentaram muito pouco a respeito dela. 
Eles dela pregaram, dela proclamaram, dela 
pronunciaram, e dela derramaram como lava 
quente branca. Eles a amaram, a viveram, a 
praticaram, nela confiaram e a obedeceram. Eles 
constantemente a professavam.

Você sabe por que a Bíblia é valorizada? Você 
já deve ter conhecimento disto há muito tempo: 
“Jesus me ama, disso eu sei, quando crente na 
Bíblia me tornei”. É isso. “Jesus me ama, disso eu 
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sei, quando crente na Bíblia me tornei”. Você nunca 
terá uma vida vitoriosa cristã se você não amar 
este livro.

A Bíblia é como um tesouro. Suponha que 
houvesse tesouros enterrados em seu quintal. 
Você iria até a loja de ferragens e pegaria uma pá 
se ainda não tivesse uma.

A Bíblia é o livro do tesouro de Deus, é um livro 
que transcende épocas. Ela é um livro verdadeiro. 
Portanto, você deve valorizar as virtudes da 
Palavra de Deus. Se você não valoriza as virtudes 
da Palavra de Deus, você não terá nenhum desejo 
de entendê-la.

ASSIMILAR A VITALIDADE 
DA PALAVRA DE DEUS

Não somente você deve apreciar as virtudes da 
Palavra de Deus, mas deve também assimilar a 
vitalidade da Palavra de Deus. A palavra vitalidade 
significa “viva”. A Bíblia é um livro vivo.

Hebreus 4:12a diz: “Porque a Palavra de Deus é 
viva e eficaz”. A palavra viva vem da palavra grega 
zaó que significa “que tem vida”. É a palavra da 
qual obtemos nossa palavra zoologia. E a palavra 
eficaz vem da palavra grega energés que significa 
“efetivo”. Esta é a palavra da qual obtemos nossa 
palavra energia. A Bíblia é viva. Ela é eficaz.

Jesus falou para um grupo de incrédulos e Seus 
discípulos em João 6:63, dizendo: “... as palavras 
que eu vos digo são espírito e vida”. A Bíblia pulsa 
com vida.

Por exemplo, você não apenas lê o livro de 
receitas. Você usa suas instruções para preparar 
uma refeição e depois a come. Se você não entender 
o livro, não importa o quanto possa gostar dele, 
que benefício ele vai lhe oferecer?

ORE PELA PALAVRA DE DEUS

Como você entende a Palavra de Deus? Número 
um, ore para que possa entendê-la. “Bendito és tu, 
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ó SENHOR; ensina-me os teus estatutos.” (Salmos 
119:12). Você já orou alguma vez por isso? “Senhor 
Deus, seja meu Professor. “Ore pela Palavra de 
Deus e peça para que Ele lhe ensine”.

Seus olhos serão abertos. Leia no Salmo 
119:18: “Abre tu os meus olhos, para que veja as 
maravilhas da tua lei.”.

Deus vai abrir seus olhos. Você pode ter uma 
visão 20/20, mas Deus tem que abrir seus olhos 
para que você veja as coisas maravilhosas em Sua 
Palavra.  

Depois da ressurreição, Jesus andou com dois 
discípulos na estrada para Emaús. A Bíblia diz que 
Ele começou a conversar com eles sobre o Antigo 
Testamento, a Lei e os Profetas. Então, Lucas 24:45 
registra: “Então abriu-lhes o entendimento para 
compreenderem as Escrituras.”. Você não gostaria 
que Deus fizesse isso por você?

Quando você ora pelo entendimento da Palavra 
de Deus, seus olhos não serão apenas abertos, 
mas seu coração será tocado. O Salmo 119:36 diz: 
“Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e 
não à cobiça.”.

Se você não tem um desejo pela Palavra de 
Deus, então ore: “Oh Deus, me ajude, incline meu 
coração. Mova meu coração, abra meus olhos, 
toque o meu coração”.

E então, quando seus olhos se abrem e seu 
coração é tocado, sua mente se ilumina. Veja o 
versículo 73 deste salmo. Ele diz: “As tuas mãos me 
fizeram e me formaram; dá-me inteligência para 
entender os teus mandamentos.”.

Quantas vezes na preparação de um sermão 
larguei meu lápis e abaixei a cabeça para dizer: “Oh 
meu Deus, ajude-me a entender isso. Deus, dê-me 
entendimento”.

Quando oramos, nossos olhos se abrem, nosso 
coração se move, e nossa mente é iluminada para 
entender a Palavra de Deus. 

 MEDITE A PALAVRA DE DEUS

O Salmo 119:15a diz: “Meditarei nos teus preceitos”, 
e o Versículo 147: “Antecipei o cair da noite, e 
clamei; esperei na tua palavra.”. Isto é, o salmista 
levantou-se cedo e confiou na Palavra de Deus. Em 
outras palavras, ele teve um tempo de silêncio e 
reflexão. Agora, olhe no versículo 148: “Os meus 
olhos anteciparam as vigílias da noite, para 
meditar na tua palavra.”.

Leva tempo para meditar na Palavra de Deus. 
Se você tiver que se levantar uma hora mais cedo, 
faça isso. Se você tiver que ficar acordado uma hora 
mais tarde, faça isso. Faça o que for preciso para 
que você possa meditar sobre a Palavra de Deus.

Gostaria de lhe sugerir que tenha um bloco e 
um lápis à mão ao meditar sobre a Palavra de Deus. 
Eu sempre leio a Bíblia com uma caneta ou lápis 
em minha mão. Por quê? Porque estou esperando 
receber algo. Se você não está fazendo isso, isso 
me diz que você não está esperando receber algo 
de Deus.

Se você está esperando receber algo, você 
deve estar pronto para anotar. Você diz: “Bem, eu 
vou lembrar isto.” Espero que sim. Mas, por mais 
fraca que seja a tinta, ela é melhor do que qualquer 
memória. É uma coisa tão simples pegar um bloco 
de anotações e um lápis quando você abre a Bíblia. 
Você ora pelo entendimento dela, você medita 
sobre ela, e então você se prepara para Deus falar 
com você.

E quando você ler a Bíblia use seu bom senso 
santificado. Não basta pular para o meio de um 
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capítulo ou cair no meio de algum livro da Bíblia 
— sem plano, rima ou razão. Em certos aspectos 
a Bíblia é como qualquer outro livro, pois contém 
várias formas diferentes de expressão e linguagem.

Você vê a poesia como poesia. Você vê a profecia 
como profecia. Você vê o preceito como preceito. 
Você vê promessa como promessa. Você vê o 
provérbio como provérbio. Por exemplo, se você 
tentar transformar os provérbios em promessas, 
você perderá sua religião. Os provérbios não são 
promessas. Eles são provérbios.

O que é um provérbio? Um provérbio é um 
princípio geral que, quando geralmente aplicado, 
traz um resultado geral. Por exemplo, no livro de 
Provérbios existem maneiras de ser saudável, rico 
e sábio. Mas, você pode fazer todas essas coisas e 
ser atropelado por um caminhão. E você não estará 
mais saudável e certamente também não estará 
rico — você deixou tudo. Se tivesse sido sensato, 
você teria olhado para os dois lados. Os provérbios 
são bons, mas não tente transformar os provérbios 
em promessas.

Olhe na Bíblia e considere o que você está 
lendo. Pergunte a si mesmo: “Isto é um preceito? 
Isto é uma profecia? Isto é poesia? Isto é prosa? Isto 
é um provérbio? Isto é uma promessa?”. Deus lhe 
deu uma mente. Mas Deus não te leva de repente 
ao conhecimento. Você tem a mente de Cristo. Use 
sua mente. Ao estudar a Bíblia, você deve refletir e 
meditar sobre ela.

Às vezes pessoas perguntam: “Bem, é a 
Bíblia para ser interpretada literalmente ou 
figuradamente?” Você quer saber a resposta? A 
resposta é “sim”. A Bíblia deve ser interpretada 
figuradamente e literalmente, tudo ao mesmo 
tempo.

A Bíblia, por exemplo, está cheia de símbolos. 
No livro de Apocalipse, o diabo é simbolizado 

como um enorme dragão. Ele tem uma cauda tão 
comprida que varre um terço das estrelas do céu. 
(Ap. 12:4)

Hoje, a tecnologia nos permite ver bilhões de 
anos-luz no espaço sideral. Agora você me diga se 
há um dragão com uma cauda longa o suficiente 
para varrer todas as estrelas do céu a alguns bilhões 
de anos-luz de distância da Terra. Isso seria um 
dragão muito enorme. Essa passagem está falando 
sobre o diabo. As estrelas são os anjos demoníacos 
que caíram. Isso é simbolismo.

Deixe-me lhe dar um exemplo da vida 
cotidiana. Quando você está dirigindo pela rodovia 
e você vê uns arcos amarelos, você sabe que você 
está se aproximando de um McDonald’s. Quando 
você vê esses arcos amarelos, você por acaso diz: 
“Oh, isso é apenas um símbolo. Não há restaurante 
do McDonald’s e não existe tal coisa chamada 
hambúrguer?”. Claro que não. Os arcos são um 
símbolo de uma realidade. Você descobre o que 
o símbolo representa, e então você literalmente o 
aplica.

Quando você vai para a Palavra de Deus; ore 
sobre ela, reflita sobre ela, e então pergunte a Deus 
para ensinar você. Aqui estão seis perguntas para 
serem feitas ao estudar a Palavra de Deus:

 
1 Há uma promessa para pedir?
2 Há uma lição para aprender?
3 Há uma bênção para tomar posse?
4 Há um mandamento para obedecer?
5 Há um pecado para evitar?
6  Há um novo pensamento para levar 

comigo?
 
Essas são ótimas perguntas iniciais quando 

se prepara uma aula da Escola Dominical ou um 
estudo bíblico. Você pode pegar qualquer passagem 
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da Escritura e fazer essas perguntas, e você terá 
sua lição! Eu lhe garanto! Somente pergunte essas 
seis perguntas simples na medida em que estudar 
a Palavra de Deus, e Deus lhe dará a lição que Ele 
quer que você aprenda.

 GUARDE A PALAVRA DE DEUS

Depois de orar e refletir sobre a Palavra de Deus, 
você deve reter a Palavra de Deus. O Salmo 119:11 
diz: “Escondi a tua palavra no meu coração, para 
eu não pecar contra ti.”. O versículo 16 desse 
mesmo salmo acrescenta: “Recrear-me-ei nos 
teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra.”.

Isso significa que você esconde a Palavra de 
Deus em seu coração. Você sabia que você pode 
lembrar muito mais do que você pensa que pode? 
Na verdade, nós funcionamos por memória. 
Memória vem com concentração, motivação, e uso. 
Sua mente é uma maravilha e você pode se lembrar 
de muito mais do que pensa que pode, enquanto 
retém a Palavra de Deus.

Minha esposa gosta de colecionar lindas 
caixinhas. Às vezes, as pessoas trazem suas 
caixas para ela de outros países. Elas são às vezes 
entrelaçadamente esculpidas ou cobertas de joias. 
Você vê uma e diz: “Que caixinha maravilhosa!”. 
Então, você abre para olhar dentro. Você sabe 
o que tem dentro daquela linda caixinha? Ela 
contém coisas como elásticos, clipes de pedras 
semipreciosas, palitos de dente ou um bom 
enxaguante bucal de menta. Sua mente é como 
aquela caixa. Deus lhe deu uma mente maravilhosa, 
e você tem todos esses itens sem valor nela.

Sua mente também pode ser comparada a um 
jardim. Você já notou o quanto é mais fácil cultivar 
ervas daninhas do que flores e vegetais? Quando 

Adão caiu, sua mente se tornou um jardim de ervas 
daninhas. Para que sua mente retenha a Palavra de 
Deus, você tem que cultivar sua mente. Você tem 
que limpar o seu jardim. Encha sua mente com a 
Palavra de Deus, então o que estiver dentro fluirá 
em bênção e honra a Deus.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS

Salmo 119:1-5 diz:

 Bem-aventurados os retos em seus 
caminhos, que andam na lei do SENHOR. 
Bem-aventurados os que guardam os seus 
testemunhos e que o buscam com todo 
o coração. E não praticam iniquidade, 
mas andam nos seus caminhos. Tu 
ordenaste os teus mandamentos, para 
que diligentemente os observássemos. 
Quem dera que os meus caminhos fossem 
dirigidos a observar os teus mandamentos.

Não é suficiente recitar as promessas sem 
obedecer aos mandamentos. Você quer aprender 
mais sobre a Palavra de Deus? Então, obedeça a 
parte que você já conhece. Isto é tão simples. A 
Bíblia diz: “Porque àquele que tem se dará, e terá 
em abundância; ...”. (Mateus 13:12a)

Quanto mais você obedecer, mais aprenderá. 
Você pode estar dizendo a si mesmo: “Bem, há 
muito da Bíblia que eu não compreendo”. Você sabe 
o que foi dito sobre o que Mark Twain teria falado? 
“Não é aquela parte da Bíblia que não entendo 
que me causa tantos problemas. É a parte que 
eu entendo.” (e não pratico). Retenha a palavra de 
Deus! (e pratique-a).

Pode haver mistérios e coisas que você não 
entenda como, por exemplo, o terceiro dedo do pé 
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esquerdo de uma besta no Apocalipse. Mas, eu lhe 
digo uma coisa que você pode entender: “Amem 
uns aos outros”. Você pode entender quando a 
Bíblia lhe dá mandamentos claros e simples. E se 
você começar a reter as coisas que você entende, a 
Palavra de Deus se torna real para você.

 PROCLAME A PALAVRA DE DEUS

O Salmo 119:13 declara: “Com os meus lábios 
declarei todos os juízos da tua boca.”. Agora, olhe 
no versículo 27: “Faze-me entender o caminho dos 
teus preceitos; assim falarei das tuas maravilhas.”. 
Então, no versículo 46: “Também falarei dos 
teus testemunhos perante os reis, e não me 
envergonharei.”. Finalmente, olhe no versículo 172: 
“A minha língua falará da tua palavra, pois todos 
os teus mandamentos são justiça.”.

Deixe a Palavra de Deus estar constantemente 
em sua boca. Guarde-a em seu coração, mostre-a 
em sua vida, semeie-a no mundo. Quanto mais da 
Palavra de Deus você compartilhar, mais dela vai 
ficar com você.

 

APROPRIE-SE DOS VALORES 
DA PALAVRA DE DEUS

Você deve apreciar as virtudes da Palavra de Deus. 
Você deve assimilar a vitalidade da Palavra de 
Deus. Então, você poderá se apropriar dos valores 
da Palavra de Deus. Quando você faz isso, este 
conhecimento vai transformar a sua vida.

UMA FONTE DE VITÓRIA

Salmo 119:45 diz: “E andarei em liberdade, pois 
busco os teus preceitos.”. Assim como Jesus se 
apropriou da Palavra de Deus para vencer Satanás 
no deserto, você também pode vencê-lo. A Palavra 
de Deus pode se tornar sua fonte de vitória.

UMA FONTE DE CRESCIMENTO

Nós lemos em Salmo 119:32 “Correrei pelos 
caminhos dos teus mandamentos, quando 
dilatares meu coração.”. 

Uma pessoa pode vir até mim e dizer: “Oh, 
pastor, estou tão fraco em minha saúde física. Eu 
mal posso sair da cama. Eu apenas não quero ir 
trabalhar. Eu estou tão fraco”.
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Então, eu poderia dizer: “Bem, qual é o 
problema”?

Você já foi ao médico? “Não”, diz ela
“Você tem uma doença?”, “Acho que não”
“Bem, o que você está comendo?”
Ela diz: “Bem, eu tenho esse restaurante que 

às vezes vou aos domingos, quando não está 
chovendo, e faço uma refeição lá. É tudo o que eu 
como.”

“Você quer dizer que é tudo que você come? 
Você apenas vai a este restaurante no domingo e 
come uma refeição lá quando não está chovendo? 
E isso é tudo o que você come?”

“Sim, eu estou tão fraco!”
Bem, não é à toa que ela esteja fraca. Amigo, um 

sermão no domingo é também planejado para abrir 
seu apetite. Se você não aprender a se alimentar 
da Palavra de Deus, você não vai crescer. A Bíblia 
diz: “Desejai afetuosamente, como meninos 
novamente nascidos, o leite racional, não 
falsificado, para que por ele cresçam;” (1 Pedro 2: 
2). A Palavra de Deus é sua fonte de crescimento.

UMA FONTE DE ALEGRIA

O Salmo 119:54 diz: “Os teus estatutos têm sido os 
meus cânticos na casa da minha peregrinação”. E o 
versículo 111 desse salmo diz: “Os teus testemunhos 
tenho eu tomado por herança para sempre, pois 
são o gozo do meu coração.”.

Em João 15:11, Jesus disse: “Tenho-vos dito 
isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e 
o vosso gozo seja completo.”. A Palavra de Deus é 
uma fonte de alegria.

UMA FONTE DE PODER

A Palavra de Deus é sua fonte de poder para a vida 
vitoriosa. “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz 
...”. (Hebreus 4:12a)

O Salmo 119:28 declara: “A minha alma 
consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a 
tua palavra.”. A Bíblia é nossa fonte de poder.

UMA FONTE DE ORIENTAÇÃO

O Salmo 119:105 diz: “Lâmpada para os meus pés é 
tua palavra, e luz para o meu caminho.”. Podemos 
encontrar o nosso caminho quando estudamos e 
meditamos sobre a Sua Palavra. Pode estar escuro, 
mas a Sua Palavra nos mostrará o caminho se 
confiarmos n’Ele.

Você quer vitória? Você quer crescimento? 
Você quer alegria? Você quer poder? Você quer 
orientação?

Amigo, a Palavra de Deus lhe dará todas essas 
coisas. Você pode se apropriar delas. Mas você só 
poderá se apropriar depois de assimilá-las. E você 
só poderá assimilá-las se você as apreciar.

Eu prometo a você que, se você fizer essas 
coisas, a Palavra de Deus transformará a sua vida.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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