
Discernimento – referências Bíblicas dos slides  

Referências Bíblicas:  

 

I Coríntios 2, 6-16  

6 Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo, falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste 
mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem. 7 Falamos da misteriosa 
sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que, desde a eternidade, Deus destinou para nossa glória. 8 
Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o 
Senhor da glória. 9 Mas, como está escrito, “o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos 
jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu”. 10 A nós, Deus revelou esse 
mistério por meio do Espírito. Pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. 11 Quem dentre as 
pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, 
ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12 Nós não recebemos o espírito do mundo, 
mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. 13 Desses 
dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo 
Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. 14 O homem não-espiritual não aceita o 
que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser 
avaliado pelo Espírito. 15 Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por 
ninguém. 16 Pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho? Nós, 
todavia, temos o pensamento de Cristo. 

 

João 12, 35-36a 

35 Jesus então respondeu: “Por pouco tempo a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para 
que as trevas não vos dominem. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. 36 Enquanto tendes a luz, 
crede na luz, para que vos torneis filhos da luz”. 

 

Efésios 5,19-20 

19 entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais; cantai e salmodiai ao Senhor, de todo o coração; 20 
sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. 

 

Tiago 1,5 

5 Se a alguém de vós falta sabedoria, peça-a a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor 
condições; e ela lhe será dada. 

 

Gálatas 5,22-26 

22 O fruto do Espírito, porém, é: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, 23 mansidão, 
domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. 24 Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne 
com suas paixões e seus desejos. 25 Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. 
26 Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. 

 

Jeremias 3,15 

15 Pois aí eu vou lhes dar pastores de acordo com o meu coração, e eles guiarão vocês com ciência e sensatez. 


