
  

Assembleia de Deus Bethel 

Águas Claras 

Assembleia de Deus Bethel 

Escola Bíblica Dominical – 03 de fevereiro de 2019 



 Hoje vamos começar o primeiro curso da Escola Bíblica 
Dominical da AD Bethel em 2019 

“Examinai as Escrituras” 
 Será um curso de introdução ao conhecimento da Bíblia 

Sagrada 

 Teremos lições muito importantes para hoje e que 
renovarão nossa confiança na autoridade da Palavra de 
Deus 



1. A biblioteca de Deus 

2. Como Deus se faz conhecer 

3. Quem escreveu a Bíblia 

4. Como interpretar a Bíblia – 
Parte 1 

5. Como interpretar a Bíblia – 
Parte 2 

6. A unidade da Bíblia 

7. O que Jesus fez com a Bíblia 
dele 

8. Como se deve ler a Bíblia 

9. A Bíblia como alimentação 

10. Símbolos da Bíblia 

11. Dificuldades na Bíblia 

12. Meu tempo diário com a Bíblia 

13. A necessidade de conhecer a 
Bíblia 

14. A necessidade de viver a Bíblia 

15. A necessidade de proclamar a 
Bíblia 

16. O livro de meditação do cristão 

17. A Bíblia e o comportamento do 
cristão 



 Revista 

“Examinai as Escrituras” 

Editora Cristã Evangélica 

 

 À venda na Igreja 

 

 R$ 10,00 



 Site da igreja www.adbethel.com.br – Área “Escola” 



 Faça agora mesmo sua matrícula 

 Basta preencher o formulário circulando na sala 

 Matrícula grátis 

 Controle de frequência – chamada no início de cada aula 

 Ao final do curso, reconhecimento dos alunos com maior 

frequência e Certificado para os que participarem em no 

mínimo 75% das aulas (12 domingos) 

 



  
Curso Examinai as Escrituras – Lição 1 



1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor! 

2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam! 

3. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. 

4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. 

5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. 

6. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. 

7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. 

8. Obedecerei aos teus decretos; nunca me abandones. 

9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. 

10. Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. 

11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. 

12. Bendito sejas, Senhor! Ensina-me os teus decretos. 

13. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. 

14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. 

15. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. 

16. Tenho prazer nos teus decretos; não me esqueço da tua palavra. 

Nova Versão Internacional 



“Pois tudo o que foi escrito no passado, 

foi escrito para nos ensinar, de forma 

que, por meio da perseverança e do bom 

ânimo procedentes das Escrituras, 

mantenhamos a nossa esperança.” 

Nova Versão Internacional 



Apresentar uma visão panorâmica das 

Escrituras, sua origem, sua estrutura e sua 

veracidade, fortalecendo um senso de 

confiança no único livro que pode, de fato, 

transformar a nossa vida. 



Imperfeita 

Temporária 

Variável de acordo 
com circunstâncias 

e ambiente 

Perfeita 

Permanente 

Imutável 



 Voltaire, filósofo francês do 
século 18, disse: “A Bíblia é uma 
obra morta, e em menos de 100 
anos cairá no esquecimento” 

 

 Menos de 100 anos depois, sua 
residência passou a ser a sede 
da Sociedade Bíblica de língua 
francesa 

 

 Hoje, a Bíblia é o livro mais lido 
do mundo 



 Que livro é esse que tanto fascina a humanidade? 

 Como pode uma obra tão antiga manter-se tão atual e 

relevante? 

 Como explicar que o livro mais lido e estudado na história 

tenha ainda tantas coisas novas a ensinar? 

 Quem a escreveu? 

 Quando foi escrito? 

 Como chegou até nós? 



 Cerca de 40 homens 

 Entre 1.500 a.C. e 95 d.C. – 1.600 anos 

 Diversas culturas, profissões, classes sociais etc 

 Poucos se conheceram 

 Nem todos leram o que o outro escreveu 

 Mas tudo o que foi escrito apresenta harmonia e unidade 

 Inspiração divina expressa na linguagem humana – 2 Pe 
2.21  



 O que Deus falou aos escritores 

Moisés 

•“Disse o 
Senhor a 
Moisés: 
escreve isto 
para memória 
num livro” (Ex 
17.14) 

Samuel 

•“Disse o 
Senhor a 
Samuel” (1 Sm 
3.11) 

Davi 

•“O Espírito do 
Senhor fala por 
meu 
intermédio” (2 
Sm 23.2) 

Jeremias 

•“Veio a mim a 
palavra do 
Senhor, 
dizendo” (Jr 
16.1,5,9,14) 

Isaías 

•“Palavra que, 
em visão, veio 
a Isaías;... 
escreve-o num 
livro” (Is 
2.1;30.8) 

Ezequiel 

•“Veio 
expressamente 
a palavra do 
Senhor a 
Ezequiel... 
escreve isto na 
sua presença” 
(Ez 1.3;43.11) 

João 

•“Revelação de 
Jesus Cristo... 
para mostrar as 
coisas que em 
breve devem 
acontecer” (Ap 
1.1) 



Bíblia 

66 livros 

Velho 
Testamento 

39 livros 

Lei Históricos Poéticos 
Profetas 
maiores 

Profetas 
menores 

Novo 
Testamento 

27 livros 

Evangelhos Histórico 
Epístolas 
paulinas 

Epístolas 
gerais 

Profético 

Gênesis a 

Deuteronômio 

Josué a Ester Jó a Cantares Isaías a 

Daniel 

Oséias a 

Malaquias 

Mateus a 

João 

Atos dos 

Apóstolos 

Romanos a 

Filemom 

Hebreus a 

Judas 

Apocalipse 

Escrito em hebraico. Exemplo Gênesis 1.1 

ֵאת  ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ֶרץבְּ אָּ הָּ  

Escrito em grego. Exemplo Mateus 1.1 
βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααμ 



 Cânon = “medida exata” 

 A definição do cânon bíblico deu-se ao longo da histórica 

conforme o atesto da autoridade dos escritos 

Autoridade 
divina 

•O escritor fala 
em nome de 
Deus e O 
revela 

Autoridade 
profética 

•O escritor é 
reconhecido 
como homem 
de Deus 

Autoridade 
confiável 

•Os fatos e as 
afirmações 
teológicas se 
sustentam 
quando 
comparados 
aos dos outros 
livros 

Autoridade 
dinâmica 

•O escrito 
transformou 
seus leitores e 
ouvintes (2 Tm 
3.16-17) 

Autoridade 
reconhecida 

•Seus 
destinatários 
reconheceram 
e acolheram 
as orientações 
do escrito 

Autoridade 
preservacional 

•Houve 
preocupação 
em 
providenciar 
cópias e em 
fazê-las 
circular 



 Ao longo dos séculos, Deus tem preservado sua palavra 

 Deus também quer esta palavra preservada em nós 

o Nós lemos a Bíblia com qual frequência? 

o Nós meditamos na Bíblia? 

o Ela tem sido guia para nossas atitudes, respostas, ideias, 
convicções? 

 Só conseguiremos crescer na graça quando tivermos uma 
vida de crescimento no conhecimento de Deus pela sua 
palavra 

 



  
Não perca 



  
Escola Bíblica Dominical Bethel 


