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INTEGRIDADE NA PALAVRA - Esdras 7.10 
 
Objetivo: Quero que os ouvintes busquem a integridade em relação à Palavra de Deus. 
 
INTRODUÇÃO 
- Não tenho dúvidas de que estou falando a um grupo formado por pessoas que desejam 
ser íntegras em relação à Palavra de Deus. Afinal, nós, como evangélicos históricos, 
declaramos que a Bíblia, a Palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. 
- Como pastores, em especial, todos passamos por concílios e fomos ordenados ao 
Ministério da Palavra. Assim, nossas vidas estão intimamente ligadas à Palavra. 
- Não creio que eu possa trazer muitas novidades nesta palestra. Mas, quem sabe, mais 
um lembrete, pois no corre corre do ministério pastoral, muitas vezes nos esquecemos 
da importância que devemos dar à integridade na Palavra. 
- Com Esdras como exemplo, e algumas aplicações para a atualidade, quero lembrar-
lhes de como deve agir aquele que deseja ser íntegro na Palavra, e levantar algumas 
questões a respeito de como temos agido em relação à ela. 
 
1. PROCURA CONHECER TODA A PALAVRA 
1.1. Aquele que deseja ser íntegro na Palavra procura conhecer toda a Palavra. 
1.2. A versão Bíblica conhecida como RA diz que Esdras "tinha disposto o coração para 
buscar a Lei do SENHOR". A NTLH, fugindo da figura de linguagem, mas 
apresentando o significado do texto verte: "Esdras havia dedicado a sua vida a 
estudar..."; e na NVI diz que Esdras "tinha decidido". Na língua original, no hebraico, 
foi utilizado um verbo no grau Hifil, que é causativo, e mostra o esforço empreendido 
por Esdras. A busca pela Palavra não foi algo natural, ele fez com que sua mente 
(coração) buscasse o conhecimento da Palavra de Deus.  
1.3. Em outras palavras, Esdras fez um grande esforço para conhecer a Palavra em sua 
integridade (totalidade). 
1.4. Se Esdras que tinha apenas a Lei (O Pentateuco), teve que fazer esforço, quanto 
mais nós que temos a Bíblia toda como Palavra de Deus. 
1.5. Não são poucos os que desanimam com a tarefa. Na verdade, poucos têm feito 
força para alcançar este objetivo. (Ilustração: Contar da estatística da SBB- apenas 51% 
dos pastores brasileiros já leram a Bíblia - Imaginem quantos têm estudado. Em nosso 
meio batista, 50% dos candidatos à missões ainda não leram a Bíblia). 
1.6. Como ministros da Palavra sabemos que devemos conhecer bem a Palavra. 
(Sugestões: Leitura capa à capa; Leitura acompanhada de bons comentários; Não fugir 
de livros como Levítico, apocalipse e outros.  
1.7. Então, para meditarmos juntos pergunto: 1) Estamos nos esforçando para 
conhecermos toda a Palavra? 2) No meio de tanto trabalho, no ministério pastoral, que 
estratégias podemos utilizar para buscarmos a integridade no conhecimento da Palavra? 
 
2. PROCURA PRATICAR TODA A PALAVRA 
2.1. Aquele que deseja ser íntegro na Palavra procura praticar toda a Palavra. 
2.2. Esdras não decidiu apenas conhecer a palavra, mas coerentemente, buscando a 
integridade na Palavra, decidiu praticá-la, seguir à risca os seus ensinamentos. 
2.3. Não creio que ele tenha conseguido, assim como nós não conseguimos, pois não 
somos perfeitos. Do contrário seríamos salvos pela guarda da Lei. Mas concordo 
plenamente com a intenção dele. É claro que nós, Ministros da Palavra, devemos ser os 
exemplos na prática da Palavra. 



2.4. Conhecer já não é fácil, mas viver é muito mais difícil. Contudo é o desafio que nos 
aguarda. Assim como Esdras, devemos forçar a nós mesmos, à prática da Palavra. 
2.5. Gostamos de praticar algumas partes, mas outras são muito difíceis. Por exemplo: 
1) Como é fácil entender o texto que manda que demos a outra face, mas como é difícil 
de dar a outra face (É muito mais fácil dar na outra face); 2) Como é fácil entender que 
devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas como é difícil amar o próximo 
desta maneira (Lembrar do Dr. da Lei que perguntou a Jesus "quem é o meu próximo", 
em Lucas 10.25-37; 3) Como é fácil entender que devemos orar pelos nossos inimigos, 
mas como é difícil fazer isto (Podem ser citados muitos outros exemplos). 
2.6. Se desejamos a busca da integridade na Palavra, devemos lutar contra a nossa 
tendência de fazer a nossa vontade e nos colocarmos à disposição da vontade de Deus. 
2.7. Devemos em toda e qualquer situação perguntar: Como discípulos de Cristo, 
homens e mulheres de Deus, como devemos agir, ou reagir, à luz da Palavra em cada 
situação? 
2.8. Para meditarmos em conjunto: 1) Sabemos que não temos praticado todo o ensino 
da Palavra de Deus, pois não somos perfeitos, mas temos nos esforçado, seriamente, em 
prol disto, ou já desistimos por causa da grandiosidade do alvo? 2) O que podemos fazer 
para praticarmos mais a Palavra de Deus?   
 
3. PROCURA ENSINAR TODA A PALAVRA 
3.1. Aquele que deseja ser íntegro na Palavra procura ensinar toda a Palavra. 
3.2. Esdras tomou uma decisão forte não só para estudar e praticar a Palavra, mas em 
busca da integridade, e por obediência à própria Palavra, decidiu ensiná-la. 
3.3. Não há nada no texto que mostre que sua decisão dizia respeito a, apenas, partes da 
Palavra. Não, ele decidiu, e fez força, para ensinar a Palavra. Os ensinos de Deus em 
sua totalidade. 
3.4. Ensinar na íntegra também não é fácil, pois primeiro temos que conhecer, depois 
temos que viver, para então ensinarmos com autoridade, e sem hipocrisia. 
3.5. Também nem todos estão dispostos a ouvir todo o conselho de Deus e nós corremos 
o risco de ensinar somente aquilo que é agradável aos nossos ouvintes. 
3.6. É claro que não devemos viver batendo em nossos ouvintes, desde o púlpito, mas 
devemos bater quando for preciso bater, animar quando preciso animar, consolar, 
quando o consolo for necessário. 
3.6. Estejamos atentos, pois políticos profissionais e falsos profetas é que falam só o que 
o povo quer ouvir. Como Ministros da Palavra, nós devemos falar o que o povo precisa 
ouvir, quer goste, quer não goste, quer gostemos ou não gostemos (Sugestão: Pregar e 
ensinar em todos os livros; Pregar livro todo). 
3.7. Para nossa meditação: 1) Temos pregado todo o conselho de Deus ou temos 
escolhido ensinamentos que agradem nossos ouvintes? Como podemos ensinar de tal 
maneira que escapemos de ser seletivos em relação à Palavra? 
 
CONCLUSÃO 
- Como podemos ver a tarefa não é fácil, mas necessária. Como Ministros da Palavra 
devemos, sim, buscar a integridade na Palavra. 
- Estudemos o máximo, pratiquemos o máximo, e ensinemos o máximo, em toda hora e 
todo lugar. 
- Esdras fez isto e o resultado foi que a Boa Mão de Deus estava sempre sobre ele e seu 
povo (Esdras 7.6,9,27; 8.18,22 e 31), para o abençoar, proteger, livrar, e dar vitórias. 
- Não vejo razões para que Deus haja de forma diferente para com os seus ministros da 
atualidade, que se esforçarem para aprender, viver e ensinar sua Palavra na íntegra. 


