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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 A espada do Espírito em Efésios 6:17 é a Palavra falada 

de Deus. 

 Uma palavra falada e inspirada por Deus, dada com 

autoridade e com o poder do louvor gerará milagres. 

 Jesus falou com todo o poder e autoridade, dando-os 

aos seus discípulos e a nós também. 

 

 

Quando uma pessoa cheia do Espírito de Deus fala com a 

autoridade de Deus em uma atmosfera de louvor, coisas 

acontecem! Milagres ocorrem, demônios são expulsos e 

pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Vamos 

examinar sobre isso nas escrituras. 

“Se permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e 

vos será concedido.” (João 15:7, KJA). 

“Tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará 

constantemente em teus caminhos.” (Jó 22:28, KJA). 

“Assim também acontece com a Palavra que sai da minha 

boca: Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a 

obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.” 

(Isaías 55:11, KJA). 

O mundo foi criado pela ordem falada! 

Há duas palavras primárias no grego que descrevem 

escritura, as quais são traduzidas ao português como "palavra" 

no Novo Testamento. 

1. Logos  - refere-se principalmente à totalidade da Palavra 

de Deus e a Jesus, que é a Palavra viva. Logos é 

encontrada em João 1:1, Filipenses 2:16, Hebreus 4:12 

entre outro versos. 

2. Rhema - refere-se à palavra falada. Rhema significa 

literalmente uma expressão ou uma "palavra inspirada" 

e é usada quando esta é inspirada por Deus. Podemos 

ver exemplos em Lucas 1:38; 3:2; 5:5, e Atos 11:16. 



  Plantar & Crescer  Global  Página 2 
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NOTAS: 
Logos é frequentemente referida como a Palavra de Deus, e 

rhema como a boca de Deus. 

“Como conseqüência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e 

as boas novas vêm pela Palavra de Cristo” (Romanos 10:17, 

KJA). 

 A "palavra" em Romanos 10:17 significa rhema, e não 

logos. 

 Logos tem mais a ver com um plano ou pensamento. 

Portanto, quando a palavra é falada com a unção do 

Espírito, ela se torna uma rhema, uma expressão 

inspirada da boca de Deus. 

2 Coríntios 10:3;5 (KJA), Porquanto, embora vivendo como 

seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste 

mundo. Pois as  armas da nossa guerra não são terrenas, mas 

poderosas em Deus para destruir fortalezas! Destruímos vãs 

filosofias e a  arrogância que tentam levar as pessoas para 

longe do conhecimento de Deus, e dominamos todos o 

pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo..” 

 O que a escritura quis dizer quando falou sobre "armas" 

(no plural)? Queremos saber mais sobre estas armas, 

para que possamos usá-las. 

 Por que o Senhor falou no plural ao invés de falar no 

singular? Existem muitas armas para guerras espirituais 

encontradas a Bíblia, mas vamos começar com um 

versículo que fala sobre uma arma disponível para o 

povo de Deus. 

Tomai também o capacete da salvação, e a espada do 

Espírito, que é a Palavra de Deus ". (Efésios 6:17). 

 Neste verso, "palavra" em grego é rhema, a palavra 

falada. Mesmo se a pessoa não falar grego, ela pode 

descobrir através da leitura das seguintes passagens: 

“Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda 

petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com 

toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do 

mesmo modo por mim para que quando eu falar, seja-me 

concedido o poder da mensagem, a fim de que, 

destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo 

qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, 

permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar , como me 

cumpre fazê-lo.” (Efésios 6:18-20, KJA). 
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NOTAS:  Aqui vemos que existe uma arma, a espada do Espírito, 

que é a Palavra (rhema) de Deus. 

 O que mais podemos usar com a espada do Espírito em 

nossas guerras espirituais? 

 Vamos dar uma olhada em outra passagem da escritura 

que se refere a uma arma que os crentes têm disponível 

para si. 

Salmo 149:5;9 (KJA), “Regozijem-se nessa glória os fiéis e 

cantem; jubilosos o dia todo e ao deitar! 

Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios; 

em suas mãos, a espada de dois gumes: 

para exercer vindicação entre as nações,  

e castigo para os pagãos; 

para prender seus reis com grilhões, 

e com algemas de ferro, seus nobres; 

para executar contra eles a sentença escrita. 

E assim, em esplendor e felicidade louvá-lo-ão todos os seus 

devotos: 

Louvado seja o Eterno!” 

 Este salmo fala sobre os santos dando altos louvores a 

Deus e que em suas bocas está junto a espada. 

 Sabemos que a espada do Espírito é uma Palavra 

inspirada de Deus. É falada com autoridade. 

 Nós sabemos que Altos louvores equivale ao poder de 

milagres. Deus habita nos louvores. 

 Precisamos ter tanto  a Palavra quando o Poder, o poder 

do louvor vai junto com a Palavra falada! Verdade e 

Espírito! Isso é o que verdadeiramente faz do rhema 

uma palavra ungida que pode afastar o inimigo. 

Pense em grandes encontros onde centenas ou milhares de 

pessoas estão buscando o Espírito Santo. A pregação e a 

Palavra continuam e as seguintes instruções são dadas: 

"Quando a Palavra de Fé for falada, então louvem ao Senhor!" 

Como resultado, muitas pessoas recebem o batismo com o 

Espírito Santo. 

A maneira como Deus opera é simples assim. Quando você 

oferece um louvor a Deus de coração, você começa a ficar 

animado. Você sente o Espírito Santo dentro de você se animar. 

E Deus te dá palavras para falar, você começa a sentir 

humildade para falar a Palavra de Deus com autoridade. E 

milagres acontecem! 
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NOTAS: 
Ninguém nunca falou como Jesus falou, pois com  autoridade 

Ele lançou fora espíritos e curou pessoas. 

 Marcos 1:27b (KJA), “vejam quanta autoridade! Aos 

espíritos imundos Ele dá ordens, e eles prontamente lhe 

obedecem!” 

o A palavra "autoridade" (no grego exousia significa 

com força, jurisdição ou domínio sobre um certo 

aspecto, direito, privilégio ou habilidade. 

 Lucas 4:36 (KJA), “Todas as pessoas ficaram 

maravilhadas e diziam umas as outras: "Que Palavra é 

esta?" Pois até os espíritos demoníacos Ele dá ordens 

com autoridade e poder, e eles se vão?" 

o A palavra "poder" (em grego  dunamis) indica 

poder milagroso. 

Jesus deu este poder e autoridade aos Seus discípulos. 

 Lucas 9:1 (KJA), "Havendo Jesus convocado os Doze, 

concedeu-lhes poder e completa autoridade para 

expulsar demônios, assim como para realizarem curas". 

Jesus nos deu este poder e autoridade para que nós 

fôssemos capazes de cumprir a Grande Comissão, ir para todo 

o mundo e pregar o evangelho! 

 Atos 1:8 "Contudo, recebereis poder quando o Espírito 

Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, 

tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, 

e até os confins da terra!"(KJA). 

Você recebeu poder com o propósito de ser uma 

testemunha de Jesus. 

Nós precisamos descobrir o que Deus está fazendo e o que 

Ele quer fazer. Precisamos obter uma Palavra Dele e falar com 

autoridade e com louvor. Aqui é onde milagres acontecem. 

 

 

 

GABARITO:   C, B, A, D, C  
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Introdução  

A. Rhema em grego refere-se a palavra falada, e 

literalmente significa uma expressão ou palavra 

inspirada. É usada nas escrituras quando uma palavra é 

inspirada por Deus (Lucas 1:38; 3:2;5:5, Atos 11:16; 

Romanos 10:17) 

B. Logos em Grego se refere à Palavra total de Deus e a 

Jesus, que é a Palavra Viva (João 1:1; Lucas 8:11; 

Filipenses 2:16; Hebreus 4:12; etc.) 

II. As Armas da nossa guerra (2 Coríntios 10:3-5). 

A. A Espada do Espírito (Efésios 6:17) é rhema, a Palavra 

Falada de Deus. 

B. O louvor (Salmo 149:5-9) provê o poder que vai com a 

Palavra falada. 

III. Poder e Autoridade 

A. Autoridade -  Exousia (com força, jurisdição ou domínio 

sobre um certo aspecto, direito, privilégio ou habilidade). 

B. Poder – Dunamis (poder milagroso) 

C. Jesus falou com poder e autoridade (Marcos 1:27b, 

Lucas 4:36). 

D. Jesus deu poder e autoridade aos Seus discípulos 

(Lucas 9:1). 

E. Jesus nos deu este poder e autoridade por sermos suas 

testemunhas e para cumprir a Grande Comissão (Atos 

1:8). 

IV. Onde os milagres acontecem?  

A. O que nós precisamos fazer para ver um milagre de 

Deus? 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. O que é a espada do Espírito em Efésios 6:17 ? 

a. Logos, a Palavra escrita de Deus, Jesus a Palavra 

viva. 

b. Exousia, autoridade, jurisdição ou domínio sobre um 

certo aspecto, direito, privilégio ou habilidade. 

c. Rhema, a palavra falada, inspirada por Deus. 

d. Agape, o amor perfeito de Deus. 

 

2. Quais são as duas armas de nossa guerra indicada em 

Salmo 149:5-9 e Efésios 6:17-29? 

a. Anjos e carruagens de fogo. 

b. Altos louvores e a Palavra falada. 

c. Autoridade apostólica e habilidade 

d. Oração/Jejum e adoração. 

 

3. Jesus falou sobre poder e autoridade (dunamis). Que tipo 

de poder é a  dunamis? 

a. Poder milagroso. 

b. Poder de julgamento. 

c. Poder físico. 

d. Poder carismático e de influência. 

 

4. De acordo com as Escrituras, quem são os que têm o poder 

de milagres disponível para si? 

a. Os doze discípulos. 

b. Todo aquele que recebe o Espírito Santo. 

c. Jesus. 

d. Todas as alternativas. 

 

5. Onde os milagres acontecem? 

a. No meio da adoração. 

b. Nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. 

c. Em um lugar onde uma palavra inspirada por Deus é 

falada com autoridade combinada com 

louvor/adoração. 

d. Em um ministério construído em auto-suficiência e 

vontade. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


