
 

Memorize Toda Escritura que 
Você Puder!
Bob Jennings

 
illbehonest.com/portuguese

 
                                                                        
 

Outra coisa que nos ajudaria é tomar a Palavra de Deus em oração. Agora, admito, 
que não está no nosso texto ou no nosso contexto. Isto foi mencionado um pouco antes, 
creio que foi o irmao Bill que mencionou isso. Mas vou lhe dizer, do pouco que eu sei, eu sei 
que conhecer a Bíblia nos ajuda. Ajuda memorizar toda Escritura que você puder. Ajuda ter 
a espada do Espírito pronta, na ponta da língua. Ajuda ter munição para lançar nas batalhas 
celestiais. Ajuda conhecer a Palabra de Deus e tê-la de prontidão. Por que não conseguimos 
sustentar oração muito bem?? Vou lhe dizer algo que vai ajudar, e isso é conhecer, memorizar 
a Palavra de Deus. Ser rico nas Escrituras. Ser poderoso nas Escrituras como Apolo. Por 
quê não memorizar? Moços, moças, memorizem Efésios. Memorizem Romanos. Memorizem 
Hebreus. Entendam, assimilem, gravem no coração. Claro que é preciso investimento. É 
preciso trabalho. Mas as recompensas são tão grandes. Só é preciso um pouco de diligência. 
Sabe, não é interessante como você pode ser ido a um certo local várias vezes, você dirigiu 
nesse caminho várias vezes, contudo, quando você você vai explicar pra alguém como chegar 
lá você não consegue pensar em como explicar? E razão é porque você nunca fixou na sua 
mente. Do mesmo modo, ao ler a Bíblia, você já leu várias vezes, mas não consegue visualizar, 
não consegue repeti-la. porque você nunca a fixou na sua mente. Fixar passagens bíblicas no 
fundo do seu coração lhe ajudará. Assim, esconda-as no seu coração, as tenha prontas para 
usar contra as hostes das trevas. 
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