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Introdução



Como Deus fala?
1 Há muito tempo Deus 
falou muitas vezes e de 

várias maneiras aos 
nossos antepassados por 

meio dos profetas,
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Como Deus fala?
2 mas nestes últimos dias 

falou-nos por meio do Filho, a 
quem constituiu herdeiro de 

todas as coisas e por meio de 
quem fez o universo.

Hb 1



I 
Ela é a palavra de Deus



Foi inspirada por Deus
20 Antes de mais nada, 
saibam que nenhuma 
profecia da Escritura 

provém de interpretação 
pessoal, 
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Foi inspirada por Deus
21 pois jamais a profecia teve 
origem na vontade humana, 

mas homens falaram da 
parte de Deus, impelidos 

pelo Espírito Santo.

2 Pe 1



Foi inspirada por DeusDigo-lhes a verdade: Enquanto 
existirem céus e terra, de forma 
alguma desaparecerá da Lei a 
menor letra ou o menor traço, 

até que tudo se cumpra.

Mt 5.18



Ela é viva e energizada12 Pois a palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais afiada que qualquer 
espada de dois gumes; ela penetra 

até o ponto de dividir alma e 
espírito, juntas e medulas, e julga 
os pensamentos e intenções do 

coração. 
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Ela é viva e energizada
13 Nada, em toda a criação, está 
oculto aos olhos de Deus. Tudo 

está descoberto e exposto 
diante dos olhos daquele a 
quem havemos de prestar 

contas.
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II
Seu conteúdo



7 A lei do Senhor é perfeita, e 
revigora a alma. Os 

testemunhos do Senhor são 
dignos de confiança, e tornam 

sábios os inexperientes. 
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8 Os preceitos do Senhor 
são justos, e dão alegria ao 
coração. Os mandamentos 
do Senhor são límpidos, e 

trazem luz aos olhos. 
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9 O temor do Senhor é puro, 
e dura para sempre. As 

ordenanças do Senhor são 
verdadeiras, são todas elas 

justas. 
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10 São mais desejáveis do 
que o ouro, do que muito 

ouro puro; são mais doces 
do que o mel,do que as 

gotas do favo. 
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11Por elas o teu servo 
é advertido; há 

grande recompensa 
em obedecer-lhes
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Temor
24 Pois “toda a humanidade 
é como a relva, e toda a sua 
glória, como a flor da relva; 
a relva murcha e cai a sua 

flor,

1 Pe 1



Temor
25 mas a palavra do 

Senhor permanece para 
sempre”. Essa é a palavra 

que lhes foi anunciada.

1 Pe 1



III
Qual o valor 
deste livro?



Suas conseqüências

Santifica-os na 
verdade; a tua 

palavra é a 
verdade.        

Jo 17.17



Suas conseqüências
16 Toda a Escritura é 

inspirada por Deus e útil para 
o ensino, para a repreensão, 

para a correção e para a 
instrução na justiça, 
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Suas conseqüências
17 para que o homem de 

Deus seja apto e 
plenamente 

preparado para toda 
boa obra.

2 Tm 3



Conclusão



Uma outra atitudeComo crianças recém-
nascidas, desejem de 

coração o leite espiritual 
puro, para que por meio dele 

cresçam para a salvação,

1 Pe 2.2



Uma outra atitudeConfio em Deus, cuja 
palavra louvo, no 

Senhor, cuja palavra 
louvo,

Sl 56.10



Uma outra atitudeVoltado para o teu santo templo 
eu me prostrarei e renderei graças 

ao teu nome, por causa do teu 
amor e da tua fidelidade; pois 
exaltaste acima de todas as 

coisas o teu nome e a tua palavra.

Sl 138.2



Pegue isto!Conseqüentemente, a fé 
vem por se ouvir a 

mensagem, e a mensagem 
é ouvida mediante a palavra 

de Cristo.

Rm 10.17



Pegue isto!

Feliz aquele que lê as 
palavras desta profecia e 

felizes aqueles que ouvem e 
guardam ao que nela está 

escrito, porque o tempo está 
próximo.

Ap 1.3



Pegue isto!Os bereanos eram mais nobres 
do que os tessalonicenses, pois 

receberam a mensagem com 
grande interesse, examinando 

todos os dias as Escrituras, para 
ver se tudo era assim mesmo.

At 17.11



Pegue isto!Ao contrário, sua 
satisfação está na lei 
do Senhor, e nessa 

lei medita dia e noite.

Sl 1.2



Pegue isto!Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita, que 

traz a liberdade, e persevera na 
prática dessa lei, não esquecendo 

o que ouviu mas praticando-o, 
será feliz naquilo que fizer.

Tg 1.25


