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No domingo passado falamos sobre o cuidado de Deus por aqueles que O servem 
por amor. 
 
Naturalmente Deus cuida de Seus servos para que continuemos a servi-lo mais e 
mais e com eficácia. 
 
No entanto, não basta apenas sermos cuidados e protegidos, temos que estar 
preparados para fazer a boa obra. 
 
O crente que serve a Deus deve estar sempre bem alimentado, fortalecido pela Sua 
Palavra. 

 
A Palavra Que Nos Alimenta 

 
Mateus 4.3,4 

“Chegando, então, o tentador, disse-lhe: Se tu és Filho de Deus manda que 
estas pedras se tornem em pães. 4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: 

Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de 
Deus.” 

 
É muito comum hoje em dia desistirmos de muitas coisas que são essenciais para 
nós e para muitas pessoas. Só por que contrariam nossas ideias, nossas 
expectativas ou nosso ponto de vista, que, aliás, na maioria das vezes não tem 
embasamento algum. 
 
Fazemos isso por que nos alimentamos das coisas erradas e não do pão do céu 
que é a palavra de DEUS. A palavra de DEUS expressa a vontade de DEUS, e 
quando desconhecemos essa vontade, sofremos! 
 
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus 
(vs4) 
 
Acredito que quando o diabo tentou o Senhor, ele sabia quem era JESUS e qual 
seria Sua missão. Por isso ele se aproximou de JESUS na hora de maior fraqueza.  
 
Após o jejum de quarentas dias, pensou o diabo: “JESUS deve estar se sentindo o 
mais espiritual dos homens”. E é nesse momento, de sentimento que provem da 
fragilidade do homem, que o diabo ataca testando sua verdadeira espiritualidade, 
de onde ela vem. Da vontade humana de se sentir forte e mais próximo de DEUS, 
de agradar alguém, ou da motivação espiritual real que provem do Espírito de 
DEUS.  
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É muito comum, quando jejuamos, nos sentirmos assim, super-homens, ou super-
mulheres, imbatíveis, inatingíveis, espirituais e intocáveis. E é exatamente nesse 
momento que o diabo (tentador) aparece, para testar a nossa fé e a nossa 
motivação.  
 
Lembre-se que o maior aliado do diabo é a carne. Por isso Jesus disse que a carne 
é fraca e o espírito é forte, logo o espírito sempre vai vencer a carne! Mas 
geralmente quem vence é a carne com seus prazeres passageiros e mortais. 
 
Com Jesus, a motivação era exatamente do espírito, Mateus 4.1 diz que ELE foi 
levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, testado, para daí 
começar o seu ministério com a motivação correta: O Amor - com os meios 
corretos: as pessoas - com o método certo: dependente da palavra de DEUS. 
 

a. Satanás sabia quem era JESUS? Claro que sim! Ele foi criado por ele no 
céu, quantas vezes ele teve que se prostrar diante DELE.  
 
Porém agora, ele estava na forma humana, e satanás queria que ele 
usasse seus poderes divinos para mudar o Seu propósito, mudando assim 
o cumprimento da palavra de DEUS, que falava de como Ele seria, o que 
Ele faria e de como morreria. 

 
1. Satanás sabia que como filho de DEUS, ele poderia ordenar que a 

pedra se transformasse em pão e isso aconteceria. O poder da vida e 
da morte está na língua. Porém o que Jesus queria não era fazer a 
sua vontade, nem a vontade do diabo, nem a vontade dos homens e 
sim a vontade de DEUS. Por isso ele respondeu usando a Palavra. 
 

2. Somente a palavra de DEUS é o verdadeiro alimento, não o que o 
diabo ou o que o homem dizem. Muitas pessoas se alimentam da 
palavra do diabo e do homem e não da palavra de DEUS. 

 
b. Jesus conhecia-se a si próprio! Jesus não buscou o conhecimento de 

quem Ele era, da forma errada, através da filosofia, ele buscou na fonte, na 
palavra de DEUS. Por muitas vezes ele afirmou o que as escrituras 
falavam dEle: 

1. Ele usou a palavra de DEUS, para responder a Satanás. 
2. Ele colocou a vontade DEUS na vida dele, antes de atender os seus 

desejos. 
3. Ele buscou agradar a DEUS, e não fazer sinais maravilhosos para 

agradar as pessoas e ao diabo. 
 
Qual palavra sai da boca de DEUS a seu respeito? Você sabe? 
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Será que após jejuar quarenta dias e quarenta noites, se você estiver vivo e 
satanás lhe tentar dizendo assim: Tenho um canal de televisão pra você, uma 
Hylux, um iate e mais um milhão de reais todos os meses durante toda sua vida,  
 
Você não seria tentado a achar que isso era o propósito de DEUS pra sua vida e 
resposta de suas orações? 
 
O nosso grande problema é que só queremos ouvir palavras boas, não palavras 
que precisamos, mas palavras que afaguem o nosso ego. 
 
O problema é que palavras de efeito psicológico imediato, nunca produzem uma 
mudança eficaz, por que não vem da boca de DEUS. 
 
Palavras do Senhor a nosso respeito: 
 
 
Você está em dúvida quanto ao que é certo ou errado? 
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus – Romanos 12:2 
 
Você está passando por tribulações? 
Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis 
tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo - João 16.33. 
 
E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações; sabendo 
que a tribulação produz a perseverança, 4 e a perseverança a experiência, e a 
experiência a esperança; 5 e a esperança não desaponta, porquanto o amor 
de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado – Romanos 5:3-5. 
 

Você não compreende certas circunstâncias que se abatem sobre sua vida? 
E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito – Romanos 
8:28. 

 

Você está correndo perigo de morte? 
Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo; 
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37 Mas em todas estas 
coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou – Romanos 
8:36-37. 

 

O diabo tem tentado lhe derrotar usando muitos meios e estratégias? 
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Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é aquele 
que está em vós do que aquele que está no mundo – I João 4:4. 

 

Você tem dúvidas quanto a quem você é e qual sua missão? 
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 
adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz - I Pedro 2:9. 

 

Você acha que está sozinho(a) ou abondonado(a) fazendo a obra de Deus? 
Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis 
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos – 
Mateus 28:20b  
 
Observe que tem muitas palavras de bênçãos e vitórias, mas sempre antes das 
vitórias, vêm as lutas. Isso acontece para que possamos ser moldados a vontade 
de DEUS.  
 
Sem lutas: sem vitórias, sem razão pra viver, sem desafios a serem conquistados 
e naturalmente sem fé. E sem fé é impossível agradar a DEUS. 
 
Conclusão: 
 
Feche as portas de entrada de alimentos do diabo e dos homens que tem 
contaminado seu coração. 
 
Decida hoje fazer da Palavra de Deus o único alimento da sua alma. 


