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Antes de se converter, como você definia a Bíblia? Que impressão você tinha dela?
E hoje, como você define a Bíblia?

“Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e 
para formar na justiça.” 2 Timóteo 3.16

Quando pensamos na definição da Bíblia, o que ela é e para o que ela serve, podemos 
pontuar diversas coisas. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens, em um 
período de 1600 anos. Sabemos que é um livro onde há registros históricos, poemas, hinos, 
provérbios, cartas, parábolas, entre outras coisas. Isso seria uma descrição bem breve
e “técnica” da Bíblia. Mas por que esse conjunto de escritos significa tanto para nós?

Quando pensamos em Bíblia, devemos entender antes de tudo que: 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus...”

Isso muda completamente a forma de lidarmos com ela. Cremos que a Bíblia tem autoridade 
máxima visto que é a revelação de Deus para nós.
Sendo assim, a Bíblia é:

“... útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça.”

É através dela que aprendemos os princípios do Reino de Deus, ou seja, da vontade do nosso 
Pai. Ela nos apresenta o único caminho da Salvação (Jesus Cristo) e nos corrige
de tudo aquilo que está em desacordo com a justiça de Deus. 

Tudo que ensinamos e usamos para edificar nossa vida como cristãos, além de avaliar
como está nossa conduta, deve estar baseado na Bíblia.

A Palavra de Deus é viva e permanece para sempre - 1 Pedro 1.23-25

Embora ela tenha sido escrita há anos, isso não significa que ficou ultrapassada ou tenha 
perdido sua validade. Aquilo que Deus declarou nela ainda permanece e será assim
eternamente. 

Entender isso é importantíssimo! Em um mundo onde cada vez mais princípios e valores 
tentam ser abafados por uma cultura com discursos como “isso está muito ultrapassado”, 
“hoje em dia não é bem assim”, devemos como jovens nos manter firmes no que
aprendemos nas Escrituras, ainda que o mundo diga o contrário.

A Bíblia é toda inspirada por Deus. Ela deve ser mantida como nossa regra de fé apesar
dos anos e das culturas. E é a base que temos para aprender e ensinar a respeito de Deus.
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BOLETIM #011

Falamos muito em ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Ele e obedecermos a sua vontade. 
Será que temos buscado isso em Sua Palavra?

Quanto tempo temos dedicado em conhecer a Bíblia? Já entendemos de fato que ela
é a revelação do próprio Deus para nós?

Nos dias 19 e 26/05, pela manhã, teremos nosso encontro Vida Vitoriosa! Esse ano 
ele acontecerá em duas partes. Identifique na sua célula quem deseja se batizar 
ou veio por transferência de outra igreja. Inscrições no balcão de informações. 
Será uma bênção!

REFLETIR

Temos diante de nós uma aplicação muito simples: Nos empenhar em estudar as Escrituras! 
Mais do que conhecer a Bíblia, devemos decidir praticar o que aprendemos. 

A continuação do texto que lemos diz: “Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeita-
mente instruído para toda a boa obra.” 2 Timóteo 3.17

APLICAR

Orem para que todos tenham um forte desejo de conhecer a Palavra de Deus e recebam do 
Espírito Santo a capacidade de entendê-la e praticá-la.
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aprender

sentir


