


4 - Conforme a Tua Palavra



Todo Reino tem suas leis 

O Reino de Deus é governado pela 
Palavra de Deus



Palavra, na bíblia
•LOGOS: geralmente usado para a palavra de Deus, falada ou escrita; 

•RHEMA: geralmente usado para a palavra falada ou direcionada a 
uma pessoa ou grupo de pessoas, que é revelada ou avivada num 
determinado tempo e lugar. — Veio a Palavra de Deus a João Batista, 
no deserto - Lc 3:2. É a palavra fresca, revelada, de Deus para você! 

•Rhema e Logos são diferentes expressões da Palavra de Deus, 
portanto elas sempre CONCORDARÃO. O rhema nunca contradiz o 
logos. O rhema sempre se baseia no logos.



Duas palavras “rhema"

•Lucas 1: 5-20 — palavra para Zacarias 

•Lucas 1:26-38 — Palavra para Maria



Lucas capítulo 1 

26 No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma 
cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em 
casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi.  

28 Gabriel apareceu a ela e lhe disse: “Alegre-se, mulher favorecida! O Senhor 
está com você!”. 

29 Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer.  

30 “Não tenha medo, Maria”, disse o anjo, “pois você encontrou favor diante de 
Deus.  



Lucas 1:31-37 

31 Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. 32 Ele será grande, e será 
chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, 33 e 
ele reinará sobre Israel para sempre; seu reino jamais terá fim!” 

34 Maria perguntou ao anjo: “Como isso acontecerá? Eu sou virgem!”. 

35 O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá 
com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus.  

36 Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que 
ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação.  

37 Pois nada é impossível para Deus”.



O Espírito Santo revela a Jesus
•O Espírito vem sobre Maria, revela a Jesus 

•O Espírito vem sobre a Palavra de Deus, e revela a 
Jesus 

•O Espírito vem sobre um cristão, e revela a Jesus 

•O Espírito Santo vem sobre o natural para revelar o 
que é sobrenatural e eterno. 



Quando o Espírito Santo vem sobre 
nós, ele quer revelar as coisas 

maravilhosas e IMPOSSÍVEIS que 
Deus quer fazer através de nós. 



“Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e 
mente nenhuma imaginou o que Deus 
preparou para aqueles que o amam”.  

Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas 
por seu Espírito. 

 
1 Coríntios 2:9-11



O favor (graça) de Deus
•Ela iria ficar grávida, mas não do seu marido 

•Seu marido iria tentar deixá-la secretamente 

•Ela e seu marido seriam mal vistos na comunidade judaica em que viviam 

•Escândalo de ser mãe de um filho ilegítimo 

•Herodes iria tentar matar seu filho 

•Todas as crianças com menos de 3 anos que nasceram no mesmo 
período que seu filho seriam mortas



O favor de Deus traz:

•Bençãos 

•Alegria 
•Desafios 

•Oposição



Porque para Deus não haverá 
impossíveis em todas as suas 

promessas (rhema).  

Lucas 1:37



Porque nenhuma palavra de Deus 
jamais falhará. - Lc 1:37 NIV 

Porque com Deus nada será 
impossível. - Lc 1:37 NKJ



Nenhum rhema de Deus jamais 
deixará de se cumprir! 



A palavra fresca de Deus para 
você (rhema) já contém nela  
O PODER DE SE CUMPRIR!  



A palavra é a semente.  
Ela precisa de um solo, o meu coração.  

Eu posso DUVIDAR  
(solo duro, pedregoso, cheio de espinhos) 

  
Eu posso me RENDER  

(solo macio, arado, fofo)



Maria disse: “Sou serva do Senhor. 
Que aconteça comigo tudo que foi 
dito a meu respeito”. E o anjo a 
deixou.  

Lucas 1:38



 Então, disse Maria: Aqui está a serva 
do Senhor; que se cumpra em mim 
conforme a tua palavra. E o anjo se 
ausentou dela.  

 Lucas 1:38 (RA)



O poder não está em mim, mas 
na PALAVRA que eu recebo. 

Seja feito em mim de acordo com a Tua Palavra!



Toda provisão necessária para que a 
palavra se cumpra já foi feita por Jesus, 

em sua morte e ressurreição.

Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e 
esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o 
castigo para que fôssemos restaurados e recebeu 
açoites para que fôssemos curados. - Isaías 53:5



Venha o teu reino 
Seja feita a tua vontade

•Esta vontade começa com a minha vida 

•Há algo impossível de Deus para mim, que certamente se cumprirá.  

•Eu vou me render à sua vontade e perseverar? 
Vou permitir que SE CUMPRA toda a boa, perfeita e agradável 
vontade de Deus em minha vida?




