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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

“A BÍBLIA – A PALAVRA DE DEUS”
INTRODUÇÃO:
Muitas pessoas têm um respeito vago e generalizado pela bíblia, mas poucos têm uma firme
convicção de que a bíblia é para ser a absoluta autoridade em matéria de religião e vida.

I.

A BÍBLIA – SUA INSPIRAÇÃO

2 Timóteo 3.16,17
 Útil porque funciona. Ela ensina -- sobre o casamento, sobre pais e filhos, salvação, igreja, uma vida feliz,
etc. Ela corrige -- lendo a Bíblia eu vejo onde estou errado, o que eu preciso mudar, etc. Ela educa -- a
Bíblia me mostra a melhor maneira de viver, o caminho certo nesta vida.
2 Pedro 1.16-21
 Eles não inventaram e nem estavam se referindo a nenhuma invenção quando escreveram. Então se
basearam em que para escrever? Ele exemplifica especificando um evento (v.17, 18).
 Quanto das Escrituras vem de homens? Veja versículos 20 e 21.
 Da mesma maneira que os profetas, os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo naquilo que
escreveram – João 14.25-26; 16.12-15.
 Deus / Jesus ► Espírito Santo ► Homens (Profetas e Apóstolos) ► A Palavra.
 A definição bíblica de inspiração é, em termos simples, “Deus foi a causa ou é o autor da Bíblia”.
 A Bíblia é a Palavra de Deus no sentido que se originou com Ele, embora falada por homens.

II.

A BÍBLIA – SUA EFICÁCIA

1 Tessalonicenses 2.13
 Para que a palavra de Deus faça alguma diferença e seja eficaz em sua vida, você precisa crer nela.
Hebreus 4.12
 A Bíblia corta, em que sentido? Numa comparação entre um “bisturi” e a palavra, os dois cortam para tirar
o mal. O médico corta para tirar um tumor e a Bíblia corta para tirar o pecado de nossas vidas.
 Há resultados visíveis na vida espiritual das pessoas que da Bíblia se apropriam.
 Nenhum livro humano fez mais do que a Bíblia tem feito na transformação de indivíduos, leis, sociedades e
do mundo.

III. A BÍBLIA – CONHECÊ-LA E SEGUI-LA É ESSENCIAL

Malaquias 2.7-9; Oséias 4.6; Provérbios 29.18
 A palavra de Deus protege o povo, abençoa as pessoas, Isto não só no passado, mas ainda hoje,
concedendo as pessoas um alto padrão moral de comportamento.
 E a sociedade pode ser melhorada com o estudo, com a leitura, com o ensino da Palavra de Deus, desde
que este ensino seja fiel ao que está escrito.
João 8.31-32
 Ao falar sobre o discípulo verdadeiro, Jesus indica, implicitamente, a existência do “discípulo não
verdadeiro”. Quem é o discípulo verdadeiro? Jesus diz. É aquele que PERMANECE firme NA PALAVRA de
Jesus.
Colossenses 1.9-10
 Paulo pediu a Deus em oração que os cristãos tivessem mais conhecimento e sabedoria espiritual “a fim
de viver de modo digno do Senhor, para Seu agrado”.
 Ninguém vai poder viver de modo digno, agradável a Deus sem conhecer a vontade de Deus revelada
na bíblia.
 Não há outro livro no mundo inteiro que nos revele a vontade de Deus, a não ser a bíblia.
 E por isto é necessário ler e estudar a bíblia.
João 12.47-48
 No dia do juízo final este livro será usado para avaliar as pessoas aprovando-as ou reprovando-as.
 Nós temos que estudar a bíblia, é muito importante.
 Estude este livro e procure praticá-lo para ser aprovado.

IV.

A BÍBLIA – EU POSSO ENTENDÊ-LA

Efésios 3.4-5
 Os apóstolos não escreveram para ocultar, mas para revelar. Portanto, é possível entender a bíblia.

CONCLUSÃO:






A bíblia é inspirada por Deus.
A bíblia é útil e eficaz.
Conhecer e seguir a bíblia é essencial.
Eu posso entender a bíblia
Portanto, DEIXEMOS A BÍBLIA FALAR, abrindo-a e lendo-a!

