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A BÍBLIA A PALAVRA DE DEUS
Texto básico: Salmos 19. 1-14
Versículo para decorar: Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para a correção, para a
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.” 2 Tm
3.16,17
Ø

Todos nós, como navegantes no mar imenso da vida, necessitamos de uma bússola.

E para o pecador, a bússola é a Palavra de Deus– a Bíblia –que lhe ponta o caminho.

I – A bíblia é a palavra inspirada
§

Quando dizemos que a bíblia é inspirada por Deus, estamos afirmando que foi o próprio Deus quem a produziu pelo
seu Espírito Santo.

“Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens(santos) falaram da parte de Deus,
movidos pelo Espírito Santo.” 2 Pe 1.21
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II – Pela bíblia Deus nos fala
A bíblia é Deus falando conosco.
§

Por isso, temos que lê-la, com o intuito de ouvir o que o Senhor nos quer falar.

“Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo
filho...” Hb 1.1,2a

III – A Bíblia e suas divisões
A Bíblia tem sido chamado ao mesmo tempo de livro e biblioteca (a palavra Bíblia significa “coleção de livros”).
1.O TESTAMENTO DE DEUS COM OS HOMENS- A Bíblia está dividida em duas partes ou dois testamentos:
Antigo ou velho testamento e Novo testamento

Velho testamento
Deus fez um pacto com o povo de
Israel, através do sangue de animais.
Êxodo 24.8.
Ø

Contém 39 livros e foi
escrito no Hebraico, exceto
pequenas partes escritas
em Aramaico.

Novo testamento
Deus fez um pacto com todo aquele
que aceitar a seu Filho, Jesus. Mateus
26.26-28.
Ø

Contém 27 livros e foi
produzido na língua Grega

A bíblia foi escrita por cerca de quarenta homens, de diversas formações e culturas, num espaço de mais ou menos um mil e
quinhentos anos.
2. OS LIVROS: Cada livro estão divididos por:
Ø

Capítulos e Versículos.

Ø

O maior livro da Bíblia é o de Salmos.

Ø

O maior capítulo é o Salmo 119.
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Ø

O menor é o de Salmo 117. Todas essas divisões foram feitas para ajudar o manuseio.

IV – Um grande plano
Apesar de tantos autores, de tão variadas formações, a Bíblia desenvolve um único e grande tema:
O PLANO DE RENDENÇÃO DA HUMANIDADE.
Esse plano é desenvolvido após a queda do homem no jardim do Éden, e depois de Deus ter anunciado que haveria salvação
para o homem. Leia Gn 3.15
§

Esse plano é desenvolvido em três etapas:

1ª) O ANÚNCIO, feito no velho testamento; Deus prometeu que não escreveria a lei em pedras, mas na mente e no coração do
homem. Jr 31.31-33
2ª) A REALIZAÇÃO do plano, através de Jesus Cristo, que nasceu como homem, morreu e ressuscitou para realizar a salvação.
3ª) A PROCLAMAÇÃO.
Ø

Esta fase vai permanecer até o fim.

Ø

Ela dura até a volta do Senhor Jesus.

V – Pela palavra de Deus vem a fé
Ø

Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que receber a Jesus.

Ø

Para isso, ela deve dar ouvidos à palavra de Deus.
É por ela que vem a fé:
“E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.” Rm 10.17
VOCÊ QUER TER FÉ?
Então: Ouça, leia, estude, medite= Na palavra de Deus= A BÍBLIA SAGRADA.

VI – Conclusão
Ø

No começo da leitura da Bíblia você pode ter alguma dificuldade.

Ø

Mas, à medida que for se familiarizando com ela, tudo se tornará mais fácil.
Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele, como autor da Bíblia, irá esclarecer as dúvidas, seja pela própria leitura da
Palavra de Deus, seja através de pessoas mais experientes.

VII Aplicação
O que a Bíblia tem representado em sua vida?
O que você precisa corrigir para servir a Deus?
Faça um propósito de separar quinze minutos diários para ler e meditar na Bíblia Decore o versículo.

