
 

 

 

 

 

 

 

AMÉM 
No  NOVO TESTAMENTO 

 

 

 

 

1.     “Amém” nos EVANGELHOS SINÓTICOS =  
              “Em VERDADE (avmh.n) vos (te) digo”   ou  

              “EU GARANTO  a vocês” 

 

 

 

Mateus 5,18   Porque em verdade(avmh.n) vos digo: até que o céu e a 

terra passem, nem um i ou um til jamais passará da Lei, 

até que tudo se cumpra. 

 

 

Mt 5,18.26;  6,2. 5.16;  8,10;  10,15.23.42;  11,11;  13,17;  16,28;  

17,20;  18,3.13.18.19;  19,23.28;  21,21.31;  23,36;  24,2.34.47;  

25,12.40.45;  26,13.21.34; 

  

Mc 3,28;  8,12;  9,1.41;  10,15.29;  11,23;  12,43;  13,30;  

14,9.18.25.30;  

 

Lc 4,24;  12,37;  18,17.29;  21,32;  23,43;  
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2.   AS VERDADES DE JESUS  EM JOÃO  

 

João 1,51 E acrescentou: Em verdade, em verdade (avmh.n avmh.n)vos 

digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e 

descendo sobre o filho do Homem. 
 

 

2.1.      A VERDADE PARA OS APÓSTOLOS  
 
Jo 1,47-51 (1x) -  (para Natanael e grupo) (v. 51)   

51: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu 
aberto e os anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do Homem. 

Jo 12,20-33 (1x) - para Filipe e André ) (v. 24)   
24: Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, 

caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas, se 
morrer, produz muito fruto. 

Jo 21,15-19 (1x) - (Para Pedro) (v. 18) 
18: Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais 

moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde 
querias; quando, porém, fores velho, estenderás 
as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde 
não queres. 

 

7  VERDADES  NO  DISCURSO  SACERDOTAL   
PARA OS APÓSTOLOS 

 
Jo 13,12-38 (4x)-(Após o Lava-pés para os apóstolos) 
             (vv. 16.20.21.38)   

16: Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do 

que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que 

o enviou. 

20: Em verdade, em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu 

enviar, a mim me recebe; e quem me recebe recebe aquele 

que me enviou. 
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21: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em 

verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me 

trairá. 

38: Respondeu Jesus para Pedro: Darás a vida por mim? Em 

verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo 

antes que me negues três vezes. 

 

 Jo 14,08-14 (1x) - (v.12)   
12: Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim 

fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, 

porque eu vou para junto do Pai. 

 

 Jo 16,19-24 (2x) - (vv. 20.23)   
20 Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos 

lamentareis, e o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, 

mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 

23 Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade 

vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la 

concederá em meu nome. 

 

 

2.2.        A VERDADE PARA AS AUTORIDADES 
 
Jo 3,03-21 (3x) - (para Nicodemos)  (vv. 3.5.11) 

 

03: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de 

novo, não pode ver o reino de Deus. 

05: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e 

do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 

11: Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que 

sabemos e testificamos o que temos visto; contudo, não 

aceitais o nosso testemunho... 

 
Jo 5,19-30 (3x) -  (para as autoridades dos Judeus)  
                            (vv. 19.24.25) 

19: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer 

de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; 



 4 

porque tudo o que este fizer, o Filho também 

semelhantemente o faz. 

24: Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha 

palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, 

não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 

25: Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já 
chegou, em que os mortos ouvirão a voz do 
Filho de Deus; e os que a ouvirem viverão. 

 
Jo 8,31-59 (3x) - (para as autoridades dos Judeus) (vv. 

34.51.58)   
34: Em verdade, em verdade vos digo: todo o que comete 

pecado é escravo do pecado. 
51: Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a 

minha palavra, não verá a morte, eternamente. 
58: Em verdade, em verdade eu vos digo: antes que Abraão 

existisse, EU SOU. 
 

Jo 10,1-21 (2x)-para as autoridades dos Judeus, fariseus...)      
                (vv. 1.7)   

01: Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela 
porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por 
outra parte, esse é ladrão e salteador. 

07: Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. 

 

2.3.       A VERDADE PARA A MULTIDÃO 
 
Jo 6,26-58 (4x)    -  (para a multidão que procuravam Jesus 

após a  multiplicação dos pães)  (vv. 26.32.47.53) 
 

26: Em verdade, em verdade vos digo: vós me procurais, não 

porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos 

fartastes. 

32: Em verdade, em verdade vos digo: não foi Moisés quem vos 

deu o pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai 

quem vos dá. 
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47: Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a 

vida eterna. 

53: Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a 
carne do Filho do Homem e não beberdes o seu 
sangue, não tendes vida em vós mesmos. 

 
 

3.       “AMÉM” NAS CARTAS 

   amém da oração 

 

Rom 1,25;  9,5;  11,36;  15,33;  16,27;    
 

1Cor 14,16;    
 

2Cor 1,20;    
 

Gl 1,5; 6,18;   
 

Ef 3,21;   
 

Fl 4,20;   
 

1Tm 1,17;  6,16;    
 

2Tm 4,18;   
 

Hb 13,21;  
 

1Pd 4,11;  5,11;    
 

2Pd 3,18;    
 

Jd 1,25; 

 

Jd 1,25: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, 

Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes 

de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém! 

 

2Cor  1,19: De fato Jesus Cristo, o Filho de Deus, que eu, Silvano e 

Timóteo anunciamos a vocês, não foi “sim e não”, mas 

unicamente “sim”.   
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             20: Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim; 

por isso, é por  meio dele que dizemos “AMEM” a Deus, 

para a glória de Deus. 

 

1Cor 14,16:  De fato, se é apenas com o seu espírito que você bendiz, 

como poderá o ouvinte não iniciado dizer “amém” ao 

agradecimento que você fez, uma vez que ele não sabe o 

que você está dizendo? 

 

 

 

4.     “AMÉM” = 7 VEZES NO APOCALIPSE  

Ap 1,6;  1,7;  3,14;  5,14;  (7,12.12);  19,4;  22,20 

 

Ap 1,6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a 

glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! 

Ap 1,7 Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o 

traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão 

sobre ele. Certamente. Amém! 

Ap 3,14 Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas coisas diz o 

Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da 

criação de Deus. 

Ap 5,13-14 E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também 

os anciãos prostraram-se e adoraram. 

Ap 7,12 dizendo: Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as 

ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam 

ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!  

           (Os dois Amém são com abre e fecha aspas = a verdade plena) 

Ap 19,4 Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes 

prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado 

no trono, dizendo: Amém! Aleluia! 

Ap 22,20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz:  

                     “SIM!”   

                      “Venho muito em breve”  

                     “Amém! Vem, Senhor Jesus”! 
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5. CONCLUSÃO  

 

1.  A palavra AMÉM significa A VERDADE, a verdade que só 

Deus é e tem. Ao responder AMÉM, estaremos aprovando 

que aquilo que foi dito é a pura verdade e não há outra..  

Quando Jesus usa  “Em verdade vós digo”  duplicado em João 

“Em verdade, em verdade vos digo”  está reproduzindo o 

“Oráculo de Javé” na boca dos profetas;  está sublinhando 

não só que Ele é o enviado do Deus de verdade, mas que as 

suas palavras são verdadeiras. 

 

2. Jesus é o AMÉM do Pai! A testemunha fiel e verdadeira, o 

Princípio da criação de Deus: (Ap 3,14). Ele é a VERDADE 

de Deus, vive a verdade de Deus, diz a verdade de Deus e 

dá testemunho da verdade de Deus.  Só Ele tem a verdade 

completa. Só por ELE que vamos ao Pai. Ele é o único 

caminho que nos leva ao Pai. (Jo 14,6) 

Por ELE Deus realiza plenamente as suas promessas e mostra 

que Nele não há “sim” e “não”  mas apenas “SIM” e por 

meio Dele que dizemos “AMÉM”  a Deus para a glória de 

Deus! (2Cor 1, 19s). Ele disse SIM – AMÉM a Deus e 

obedeceu até a morte e morte na Cruz (Fl 2,8).  

Por isso que no batismo a voz do Pai  vindo do céu dizia: “Tu és 

o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado” (Mc 1,11) 

e na transfiguração a voz do Pai repete estas mesmas 

palavras acrescentando: “Escutem o que Ele diz”  (Mc 9, 7). 

É Ele que tem a verdade! 

 

3.  Nas cartas se vê claramente que o AMÉM  (esta é a verdade) só 

pode ser dito como resposta a Deus, Pai ou Filho ou Espírito 

Santo ou aos três como fechamento da oração. Isso porque só 

Deus é a plena verdade.  Quando nós respondemos AMÉM 

estamos afirmando como VERDADE o que foi dito. Ora só 

Deus é e tem a VERDADE total, completa.  

A palavra AMÉM, em hebraico tem como raiz Emuna = FÉ. 

Quando se diz AMÉM nas preces, é como se estivéssemos 
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dizendo: “Tenho fé naquilo que foi dito, eu acredito”, desta 

forma dando consentimento – assim seja – ou aprovando 

aquele dito específico: “Eu concordo, eu aceito!”. 

O AMÉM como aprovação só pode ser dito àquilo que foi 

compreendido, entendido e aprovado como verdade! Mas 

como pode dizer AMÉM reconhecendo como verdade  o que 

foi dito uma vez que não sabe o que foi dito? (1Cor 14,16) 

 

4. Até nas orações da Igreja, o AMÉM sempre é dito após uma 

declaração que se refere a Deus. Nunca a uma palavra da 

autoria ou pensamento de um padre, bispo, pastor, ministro, 

pregador ou qualquer que seja... Quando nós expressamos 

uma verdade sobre Deus ou de Deus nas nossas orações a 

assembléia diz AMÉM aprovando a verdade de Deus. 

 

5. Quando se diz uma palavra própria, expressa-se uma opinião, 

diz-se algum ensinamento segundo a própria opinião ou 

parecer, ou comunica que o que diz  é uma revelação não se 

pode responder com o AMÉM bíblico! Porque como vou 

aprovar como uma verdade  o que foi pensado ou dito por um 

ser humano?  Respondendo AMÉM ao pregador estou  

aprovando a sua locução como a VERDADE, e a 

VERDADE é só Deus e o que é DELE, não o que é nosso. O 

Amém só podemos dize-lo a Deus. Não se responde AMÈM 

Bíblico a pessoas! 

Exigir a palavra  AMÉM como resposta ao que estiver dizendo e 

ensinando, então se está se colocando no lugar de Deus como 

a VERDADE ou a expressão da VERDADE. Isto é usar o 

nome de Deus em vão! Ou está se fazendo passar por Deus!!   

Usar a palavra AMÉM como “chavão” ou “jargão” é desfocar 

completamente o seu sintido. 

 

Pe. Xavier Cutajar 

xacute@uol.com.br 

http://xacute1.com 
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