




105 Lâmpada para os 
meus pés é a tua Palavra 

e luz para os meus 
caminhos.  

Sl 119,105 



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, para que o homem de 
Deus seja apto e plenamente 

preparado para toda boa obra.  
2 Tm 3.16 



44 Mas eu lhes digo: 
Amem os seus inimigos e 
orem por aqueles que os 

perseguem...  
Mt 5.44 



29 Não saia da vossa boca 
nenhuma palavra torpe, e sim 
unicamente a que for boa para 

edificação, conforme a 
necessidade, e, assim, transmita 

graça aos que ouvem.  
Ef 4.29 



21  pois jamais a profecia 
teve origem na vontade 
humana, mas homens 

falaram da parte de Deus, 
impelidos pelo Espírito 

Santo. 2 Pe 1.21 



12  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. Hb 4.12 



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, para que o homem de 
Deus seja apto e plenamente 

preparado para toda boa obra.  
2 Tm 3.16 



7 A lei do SENHOR é perfeita e 
restaura a alma; os 

testemunhos do SENHOR são 
dignos de confiança e tornam 

sábios os inexperientes.  
 Sl 19.7 



7 A lei do SENHOR é perfeita e 
restaura a alma; os 

testemunhos do SENHOR são 
dignos de confiança e tornam 

sábios os inexperientes.  
 Sl 19.7 



21 Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse 
é o que me ama; e aquele que 
me ama será amado por meu 

Pai, e eu também o amarei e me 
manifestarei a ele.  

 Jo 14.21 



• Palavra para quem tem dúvidas; 

• Palavra para cristãos novos na fé; 

• Palavra para cristãos antigos; 

 

CONCLUSÃO 

 


