
 

RECEBENDO A PALAVRA  

 

–Kevin Stewart 

 

Vamos ler em João 7.40-53 

  O que queremos notar aqui são os versos 46-48 “Jamais alguém falou como este homem!” 

  Ora, naquela época tinha muitos escribas, muitos sacerdotes experientes,  muitos lideres que 

ensinavam nas sinagogas mas aqui temos uma exclamação muito interessante: “Jamais alguém 

falou como este homem!” 

  Talvez eles pensassem: Cada vez que tentamos enganá-lo ele acaba dizendo alguma coisa 

extraordinária Imagine o que estes líderes deveriam ter passado com o Senhor... 

  Eles responderam “Quem de nós, ou quais dos líderes reconhece a este homem? Acaso alguma 

escola rabínica reconhece a este homem? Qual dentre os fariseus, ou escribas? se há sequer um 

dentre os mais estritos de nossa religião? Acaso existe sequer um deles que pelo menos aceita os 

ensinos deste homem?”  

  Aqui temos as pessoas que sabem os que foram dotados e instruídos nas Escrituras Sagradas 

pelos mais renomados mestres. Por outro lado temos as pessoas ignorantes e sem estudos os 

pescadores os desprezados cobradores de impostos e o povo que segundo eles “Nada sabe da lei 

e é maldito”. 

Vejamos agora Atos 17.10-15 

  Existem duas cidades aqui Tessalônica e Beréia onde Paulo chegou proclamando que Jesus era 

o messias prometido pelas Escrituras  no antigo pacto. Na primeira cidade Paulo encontrou 

muita resistência dos Judeus que “movidos pela inveja alvoroçaram a cidade”.  Logo Paulo 



chegou a Beréia onde e como diz a passagem: “Eram mais nobres do que os de Tessalonica pois 

receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as 

coisas eram de fato assim”.  Faz pouco tempo um irmão interessado em nossos ensinos foi 

advertido por outro que discordava com essa mensagem que o irmão deveria ser como “estes de 

Beréia” Se tornou um dito popular “ser um Bereano” Isso porque o preconceito  que a maioria 

tem deste texto faz com que pense que ser como os de Beréia significa que uma pessoa deveria 

sempre andar com uma atitude de muita cautela , meio cético, sempre  questionando se tudo está 

certo ou não, sempre suspeitando de alguma falsa doutrina, estudando o tempo todo as 

Escrituras, comparando e verificando tudo direitinho para identificar qualquer heresia, 

duvidando e examinando sempre as Escrituras. 

 Mas lembre se que naquela época tinha muitas pessoas bem aprofundadas e estudiosas nas 

Escrituras e entre eles o discurso era quase o mesmo: “Examina e verás que de Galiléia não se 

levanta profeta... E cada um foi para sua casa.” em vez de seguirem a Cristo  foram para a casa 

para examinar as Escrituras. 

  Agora voltando aos Bereanos. A razão de porque eram mais nobres do que os Tessalonicenses 

não era principalmente o fato de terem examinado as Escrituras todos os dias senão pelo fato de 

eles terem recebido a mensagem “Com toda avidez” isto é, com um desejo veemente! O que 

eles receberem, o que eles desejaram veementemente foi nada mais confirmado quando 

procuraram verificar nas Escrituras o que já receberam com tão veemente desejo.  

  Lá os Fariseus estavam exortando a gente examinar as Escrituras, mas o que fez a distinção 

entre os Bereanos e os Tessalonicenses era o fato de terem recebido a palavra com avidez. 

 De fato podemos Examinar as escrituras. Mas temos que lembrar que existem inumeráveis 

grupos e igrejas que fazem isso com toda dedicação para sustentar todo tipo de doutrina 

estranha. Mas a pergunta mais importante é se eles estão recebendo a Palavra de Deus com toda 

avidez. 

Hoje quero tocar precisamente esse tema...  Recebendo a Palavra com toda avidez, ou 

examinando a letra que mata. 

2Tim2.14-22 

22 diz Segue a justiça , a fé, o amor e a paz com os que , de um coração puro invocam o Senhor. 

Não disse Segue termos gregos bem definidos e uma teologia sistemática bem detalhada. 

Hoje podemos observar como isso esta acontecendo. Esta se tornando muito difícil para muitos 

entrarem no reino de Deus pelo simples fato de terem coado um mosquito para engolir um 

camelo. Porque muitas pessoas não conseguem avançar  mais na verdade por causa das suas 

próprias definições predeterminadas (preconceituosas) das Escrituras e isso devido a fato de não 

considerem a totalidade das Escrituras. 

Mas ali estava Jesus do qual nunca ouvirem falar alguém semelhante a ele, nunca viram alguém 

fazer tais coisas, mas examinaram as Escrituras e concluíram que realmente não havia profeta 

nenhum que veio de Galileia!  E assim se resolve o assunto, acabou,  tudo mundo para casa.   

Mesmo quando Jesus estava na Cruz e um dos soldados preparou uma esponja com 

vinagre para oferecer a Jesus outro chegou dizendo: “Deixe e vejamos se Elias vem tirá-

lo.”  



Hoje os Judeus ainda estão esperando a vinda do Messias porque Cristo veio duma cidade 

errada! 

 

Existiam muitas razoes porque era impossível que Jesus fosse o Messias. Imagine, seu pai era 

um simples carpinteiro, havia rumores que nasceu de fornicação, não guardava os sábados. 

Então eles mesmos resolveram se fechar fora do reino de Deus. 

Mas tinha apenas algumas pessoas simples que dizia: Espera aí! Vamos ver se esse homem 

poderia ser o que tanto estávamos esperando.  

 Temos visto um pequeno exemplo de como isso funciona às vezes aqui mesmo... 

Jesus disse qualquer que deixar: “mulher ou filhos por causa do seu nome receberá uma grande 

recompensa.” E aqui temos um irmão numa posição de líder nessa igreja que perdeu sua esposa 

e filhos pelas decisões tomados para seguir a Cristo cumprindo assim o mesmo exemplo que 

Cristo destacou e elogiou aqui. Mas sempre chega alguém achando que a liderança aqui esta 

fora de ordem porque encontrou nos escritos de Paulo onde disse que e necessário que o bispo 

governe bem sua casa  criando seus filhos sob disciplina. Dizendo: Veja vocês tem um líder que 

foi desamparado de sua família... Não serve para ser um líder.  Chegam à conclusão de que 

Paulo esta dizendo isso Para logo desqualificar qualquer líder ou exemplo que perdeu seu lar 

por ser fiel a Cristo. 

Temos visto esse tipo de biblisismo estrito vez ou outra que as pessoas usam para desqualificar 

ou verificar as coisas, mas só acabam se desqualificando a eles mesmos do reino. Por serem tão 

apegados ao texto exato, por terem coado seu mosquito sua rede de teologia o camelo que 

engoliram está destruindo sua fé. 

Foi isso mesmo que o apostolo Paulo estava tratando quando disse “A letra mata, mas o Espírito 

da vida.” Isso não quer dizer que não existe lei nem requisitos como alguns afirmam, mas pelo 

contrario... Imaginamos que existissem dois príncipes cada um com um império dentro dum 

reino. Dentro desse reino existia um estatuto de requisitos para qualquer candidato cumprir se 

quiser se tornar rei deste reino. Dentro destes requisitos disse que o candidato deve  ter o seu 

castelo bem governado abaixo de seu controle. Aconteceu que cada um destes príncipes 

sofreram um ataque do inimigo. Um deles procurou salvar o seu castelo para não ser tomado 

pelas forças inimigas e conseguiu preservar seu castelo enquanto perdeu seu império. O outro se 

preocupo mais para seu império do qual conseguiu salvar ao custo de perder seu castelo. Quem 

deles será mais digno de governar o reino? Aquele que perdeu o reino por salvar a casa e 

cumprindo assim estritamente os requisitos ou aquele que perdeu a casa para salvar o reino e 

cumpriu o sentido total dos requisitos? Aquele que cumpriu a letra da lei ou aquele que cumpriu 

o espírito da lei?! 

E é isso mesmo que muitos estão fazendo para destruir a fé. Podemos pegar esse livro e acabar 

destruindo tudo quanto Jesus estabeleceu. Temos que ter uma disposição ávida de receber a 

Palavra de Deus. Podemos ser críticos bíblicos ou podemos ser discípulos, mas não podemos 

ser ambos.  

È interessante observar que os Cristãos na época dos apóstolos nem tinham um novo testamento 

acabado na mão, mas eles estavam VIVENDO o novo testamento! Suas vidas ditavam o novo 

testamento.  Embora se o tivesse a maioria deles nem sabiam ler. E mesmo sabendo ler existia 



poucos e caros manuscritos em circulação. Muitos aguardavam até as reuniões para ouvir a 

leitura duma porção delas.  

Temos que cultivar uma disposição de simplesmente ouvir a Palavra de Deus a fazer-lo não para 

ser um ingênuo que se deixa levar por qual quer coisa, mas para termos discernimento 

espiritual. 

Precisamos discernir entre 

1. A diferença entre os dois pactos, entendendo a diferença entre o reino de Cristo do novo 

testamento e o antigo pacto do reino de Israel. 

Isso foi destacado no livro dos hebreus 

2.  A diferença entre o que Cristo ensinou e o que achamos que o Apostolo Paulo queria 

dizer. 

Pedro advertiu sobre isso dizendo que algumas coisas que o apostolo Paulo disse são difíceis de 

entender.  Aliás  

3. Entre o que Jesus falou num texto e o que Jesus falou em outro texto.  

 

4. E também a diferença entre o que Paulo falou num texto e o que ele falou em outro 

texto. 

Quantos vão perder o reino porque se preocupou por um detalhe técnico que achava verdade 

absoluta. Jesus combateu o que eles julgavam de fato a verdade absoluta. 

2 Tes. 2.10 “ Não acolheram um amor pela A Bíblia nossa regra de fé e pratica... Não .. um 

amor pela verdade...  Não devemos amar a Bíblia? Claro que devemos amar a bíblia mas é mais 

importante amar a verdade. Espera ai a bíblia não é a verdade? Claro que é verdade mas a 

verdade existia antes que existia a Bíblia e havia pessoas que a amava. E a totalidade da verdade 

está no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu explicar... 

Quando você esta de viagem de carro você ama mais as mapas que dão a direções para o destino 

ou você ama mais o destino?  Muitos não vão chegar ao destino por amarem mais a mapa 

que o destino. Isso também acontece com a bíblia. 

A bíblia e um meio para um fim. Não estou de forma alguma minimizando a autoridade 

das Escrituras pelo contrario estou confirmando sua autoridade porque quero colocar o 

enfoque no Autor delas não nelas.  

Vamos a seguir o Senhor amando as pessoas que ele amaria aprovando as pessoas que ele 

aprovaria recusando os sistemas que ele recusaria pagando qual quer preço e sofrendo 

qual quer conseqüência pela decisão de seguir a Ele. Isso é o que significa ser um 

discípulo. 
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