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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 



“porque nunca jamais qualquer profecia 
foi dada por vontade humana; entretanto, 
homens santos falaram da parte de Deus, 
movidos pelo Espírito Santo” 



Conduzir a uma inteira confiança na Bíblia e 
despertar um profundo respeito e desejo de 
conhecê-la melhor. 



 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  



1 Toda a Escritura é inspirada por Deus 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino” 

2 Tm 3.16 



2 Homens falaram da parte de Deus 

“Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura 
provém de interpretação pessoal, 

pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens 
falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.” 

2 Pedro 1:20,21 



3 A espada do Espírito 

“Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus” 

Efésios 6:17 
 

“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada 
de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e 

medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.” 
Hebreus 4:12 



 Jesus endossou a autoridade da palavra 

 
Quem crer em mim, como diz a 

Escritura, do seu interior fluirão rios 

de água viva. 

João 7:38 

Ele lhe respondeu: "Minha mãe e 

meus irmãos são aqueles que ouvem 

a palavra de Deus e a praticam". 

Lucas 8:21 

Jesus respondeu: Vocês 

estão enganados porque 

não conhecem as 

Escrituras nem o poder de 

Deus! 

Mateus 22:29 

a Escritura não pode ser 

anulada 

João 10:35 



 O ministério de Jesus foi pautado nas Escrituras 
o O verbo: Jo 1.1,3 e 14 

 Com as Escrituras Jesus autenticou seu ministério: Jo 5.39 

 Usando as Escrituras Ele combateu falsos ensinos: Mt 5.31-32; 
Mc 7.9-13 

 Fortaleceu seus apóstolos: Mt 26.54 

 Abençoou seus discípulos: Jo 17.17 

 Se defendeu: Mt 4.4,7,10 

 



 Sabendo da inspiração divina da Bíblia, 
o como temos encarado as Escrituras? 

o até que ponto temos aceito os seus conselhos? 

 

 Seremos julgados segundo o uso, desobediência ou abuso que 
fizermos da Revelação 



Teoria do ditado 

•Deus teria ditado cada 
palavra literalmente 

•Escritores em transe, 
que simplesmente 
escreveriam o que 
receberam 

Teoria da acomodação 

•Deus teria se 
acomodado à 
limitação dos autores 
humanos 

•Por isso, nessa teoria, 
a Bíblia teria defeitos 
humanos 

Teoria da supervisão 

•Deus supervisionou e 
coordenou cada 
detalhe do ambiente, 
das circunstâncias e 
da formação de quem 
escolheu. 

•Mas a mensagem foi 
revelada por Deus, 
inspirada mediante 
uma obra do Espírito 
Santo. 

   



 A Bíblia não é um livro de ciência, de história nem de filosofia 

 

 Seu objetivo é apresentar a Deus e o seu plano de salvação do 
homem mediante Jesus Cristo 

 

 Não há outro livro que conceda tanta alegria, paz, segurança, 
orientação, poder e vitória! 



 

 O homem é o escrivão 

 

 Mas toda a iniciativa, iluminação, inspiração, revelação e 
supervisão são de Deus 



  
Não perca 



  
Escola Bíblica Dominical Bethel 



Fonte: https://bibliaportugues.com/interlinear/2_timothy/3-16.htm 


