
                                                             A PALAVRA 
                                             (João 1:1-5; Deut. 8: 3; 30:14; 
                                                Heb. 4:12; I Pedro 1:25) 
 
No principio era o Verbo (YAHSHUA) e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus; Ele estava 
com Deus; todas as coisas foram feitas por Ele e  sem Ele nada do que fora feito se fez (João 1: 
1-4). 
 
A PALAVRA COMO O CRIADOR 
 
Antes de tudo ser criado, antes que o mundo tomasse sua forma, antes do começo de tudo, 
existiu a Palavra.  Esta Palavra não é como qualquer palavra que sai da boca; esta Palavra tem 
substancia, poder e sabedoria; Ele estava com Deus, criando os céus e a terra e tudo que há 
neles. Ele deu forma a terra e pelo poder da Sua Palavra o mundo foi criado. Ele disse haja luzes 
para governarem o dia e a noite e assim foi. Ele criou o firmamento e o chamou céu; Ele 
organizou as aguas sob os céus e criou os mares e assim aconteceu com tudo  que Ele criou. No 
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 
 
 A PALAVRA COMO MENSAGEIRO DE DEUS 
 
Muitos anos, antes do Verbo ser encarnado, Ele apareceu a Josué na cidade de Jericó como 
Capitão do Exército de Deus, com a mensagem de julgamento para aquela cidade; Ele também 
apareceu a Abraão com uma mensagem de julgamento contra Sodoma e Gomorra; O Verbo 
apareceu ao profeta Daniel com uma mensagem concernente o fim dos dias para o seu povo 
Israel. Daniel assim O descreve: E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de 
linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz; e o Seu corpo era como turquesa, e o 
Seu rosto parecia um relâmpago, e os Seus olhos como tochas de fogo e os Seus braços e os 
Seus pés como cor de bronze açacalado; e a voz das Suas palavras como a voz duma multidão 
(Daniel 10:5,6). Depois da Sua ascensão Ele apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos com 
uma mensagem de aviso e julgamento, desta vez, para as igrejas de todas as épocas, e para o 
mundo. João O descreve como um homem semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés 
com um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro; Sua cabeça e cabelos 
eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo; Seus pés 
semelhantes a latão reluzente, como se  tivessem sido refinados numa fornalha, e a Sua foz 
como a voz de muitas águas (Apoc.1:13-15). 
 
A PALAVRA ENCARNADA 
 
Seu nome, YAHSHUA, é  o nome que mostra a sua identidade com o nome do Seu Pai, YAHWEH 
e não Jesus. A Palavra tomou a forma humana não para condenar o homem, mas para salva-lo, 
mesmo que o homem não O aceitasse como o Filho de YAHWEH. Ele veio para dar vida e luz ao 
homem. Quando encarnado, Ele habitou entre os homens, como João testemunhou sobre Ele: 
Este é Aquele que veio após mim  que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a 
correia da alparca. Este é Aquele de Quem eu disse, Aquele Quem vem antes de mim tem 



prioridade sobre mim, porque Ele existiu antes de mim. Porque da Sua plenitude temos 
recebido graça sobre graça, porque a Lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram 
através de YAHSHUA Messias (João 1:1-17). A Palavra encarnada trouxe salvação para todo 
aquele que O recebesse, dando-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. 
 
A PALAVRA COMO  O CORDEIRO SACRIFICADO 
 
 
Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens; porém Ele foi ferido por causa das nossas 
transgressões; Ele foi machucado pelas nossas culpas e iniquidades; Ele tomou o castigo do 
homem e deu-lhe paz; Ele foi oprimido e afligido, Ele foi submisso e não abriu a Sua boca como 
um cordeiro que é levado ao matadouro, Ele não abriu a Sua boca (Isaias 53). 
No jardim do Getsemane bem antes da Sua provação, Ele confessou aos Seus discípulos, Minha 
alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui e velai comigo. Momentos depois o traidor 
veio com soldados para leva-Lo com espadas e varapaus enviados pelos príncipes dos 
sacerdotes e os anciãos do povo. Diante do Sumo Sacerdote Ele permaneceu silencioso até  que 
o Sumo Sacerdote disse, Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se Tu és o Messias, o Filho de 
Deus. Então respondeu YAHSHUA, Digo-vos, porem que vereis em breve o Filho do homem 
assentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Com esta resposta eles cuspiram-
lhe no rosto e lhe deram punhadas e outros o esbofetearam (Mateus 26).  Eles O levaram a 
Pilatos, e Pilatos contra a sua vontade  O mandou para ser crucificado, depois de tê-lo açoitado 
ao ponto da Sua  forma  ser irreconhecível. Como o Cordeiro, ele tomou nosso lugar e se 
rendeu para o sacrifício no madeiro, onde eles  O pregaram por três horas; no fim das três 
horas, Ele entregou o Seu Espirito a Deus e o plano de salvação foi consumado para o mundo. 
 
Como o Cordeiro tendo completado o plano do Pai, Ele seria o único digno de abrir o livro e 
desatar os seus sete selos com os julgamentos de Deus sobre a terra no fim de tudo. E havendo 
tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, 
tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E 
cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos porque 
foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, povo e 
nação. João ouviu vozes de muitos anjos ao redor do trono, das criaturas e dos anciãos e era o 
número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, Digno é 
o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas e sabedoria e  honra e glória e ações 
de graças  (Apoc. 5). 
 
A PALAVRA COMO O NOIVO 
 
Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe gloria; porque vindas são as Bodas do Cordeiro, e 
já a sua noiva se aprontou; e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente 
porque o linho fino são as justiças dos santos (Apoc. 19:7,8 ). 
 
 
 



A PALAVRA COMO JUIZ E REI DOS REIS 
 
Depois disto vi o céu aberto e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-
se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça; e os Seus olhos eram como chama de fogo e 
na Sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele 
mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a 
Palavra de Deus. E de sua boca saia uma espada aguda para ferir com ela as nações; e Ele as 
regerá com vara de ferro; e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus 
Todo Poderoso. E no  vestido e na Sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR 
DOS SENHORES  (Apoc, 19). Levantai ó portas as vossas cabeças; levantai-vos ó entradas 
eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória  O Senhor dos exércitos; Ele é o Rei 
da Glória (Salmos 24:7-10). Por Mim mesmo tenho jurado; saiu da minha boca a Palavra de 
justiça e não tornará atrás; que diante de Mim se dobrará todo o joelho e por Mim jurará toda a 
língua  
(Isaias 44: 23). 
 
O poder da Palavra de Deus é  suficiente para satisfazer a alma faminta; Ela satisfaz até mesmo 
a necessidade física, como aconteceu com os Israelitas no deserto, porque a Palavra de Deus é 
o pão da vida. A Palavra de Deus está muito perto de nós, ela está na nossa boca; na nossa 
mente e no nosso coração  para agir (Deut. 8:3; 30:14). A Palavra de Deus é viva e é cheia de 
poder; Ela é mais aguda do que a espada de dois gumes penetrando à divisão da alma e do 
espirito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração 
(Hebreus 4:12). A Palavra de Deus dura para sempre! 
 
Quando a Palavra de Deus toma a  forma de uma semente e plantada no coração do homem, 
Ela o transforma; Muitos frutos para a glória de Deus são produzidos. YAHSHUA, a Palavra de 
Deus, é como fogo que queima e consume o mau do coração humano; Ela é como um martelo 
que quebra em pedaços as pedras duras do coração (Jeremias 23: 29). A Palavra de Deus no 
coração do homem o protege contra o pecado; ela reaviva a alma e dar vida ao aflito; a Palavra 
de Deus é a fonte da esperança; Ela é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho; Ela dar 
entendimento e discernimento; tudo nesta terra passará, mas a Sua Palavra permanece para 
sempre; A Palavra de Deus faz bem aquele que anda justamente (Salmos 
119:11,50,81,105,130,140; Isaias 40:8).  
 
A Palavra é o Filho de Deus; Ele formou e deu vida a terra; Ele deu vida  eterna ao homem; Ele 
existiu, Ele existe e sempre existirá; Ele é sem começo e sem fim; Ele é o começo e é o fim. A 
Palavra é o Rei dos reis, Ele é o Juiz da terra, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Pão da vida, Ele é 
o nosso Salvador e Senhor, YAHSHUA é o Seu nome! 


