


INTRODUÇÃO







A Bíblia• O livro mais lido, mais traduzido 
e mais vendido!
• Palavra grega βιβλίον (bíblion) – 
rolo, livro.!
• Estilos literários diferentes!
• Escritos em três diferentes 
continentes!



• Em três línguas!
• Mais de 40 autores!
• Escrita nas mais diversas 
situações!
• Mais de 35 gerações 
cobrindo cerca de 1600 anos!

!

A Bíblia



MISSÃO - IBCU
Servir e Honrar a Deus, e para 
isso...
• Buscar compreender e obedecer 

à Sua Palavra.
• Ensinar as Escrituras para 

transformá-los à semelhança de 
Cristo.



Tome as Escrituras 
como revelação 

do Senhor, 
autoridade e 

suficiente para 
orientar o homem.

Visão de futuro



Visão de futuro
Estude as 

Escrituras de 
forma profunda 
e consistente.



Ensine as 
Escrituras de 

forma fiel, 
didática, criativa 

e prática. 

Visão de futuro



Denuncie e 
esclareça os 

enganos teológicos 
e ideológicos 

propagados em seu 
tempo.

Visão de futuro



Desenvolva 
materiais de ensino 
aplicáveis à vida e 

ministério, que sejam 
úteis às demais 

igrejas.

Visão de futuro



A visão correta e o valor 
dado às Escrituras servirão 

de base para que se 
desenvolva com a mesma 
uma relação que resultará 
em crescimento, edificação 

e transformação.



ESTABELECENDO 
AS BASES



Base 1

A 
revelação 

das 
Escrituras



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

repreensão, para a correção 
e para a instrução na justiça,

2 Timóteo 3:16



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



Base 2

A 
autoridade 

das 
Escrituras



Santifica-os na 
verdade; a tua 
palavra é a 
verdade.

 João 17:17



A verdade é a essência 
da tua palavra, e todas as 
tuas justas ordenanças 

são eternas.
Salmos 119:160



O céu e a terra 
passarão, mas as 
minhas palavras 

jamais passarão".
Mateus 24:35



“ A Bíblia é mais 
atual do que o 
jornal que irá 

circular amanhã.”
Billy Graham



Base 3

A 
suficiência 

das 
Escrituras



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



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

testemunhos do Senhor são 
dignos de confiança, e 

tornam sábios os 
inexperientes.

Salmos 19:7



Os preceitos do Senhor são 
justos, e dão alegria ao 
coração. Os mandamentos 
do Senhor são límpidos, 
e trazem luz aos olhos.

Salmos 19:8



A visão correta e o valor 
dado às Escrituras servirão 

de base para que se 
desenvolva com a mesma 
uma relação que resultará 
em crescimento, edificação 

e transformação.



DESENVOLVENDO 
A RELAÇÃO



Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a Lei 
do Senhor e a praticá-la, e 
a ensinar os seus decretos 

e mandamentos aos 
israelitas.

Esdras 7:10



Relação 1

Estudo 
das 

Escrituras



Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a 
Lei do Senhor e a 

praticá-la, e a ensinar os seus 
decretos e mandamentos aos 

israelitas.
Esdras 7:10



A parábola do VCC



RAZÕES!



Jesus realizou na presença dos 
seus discípulos muitos outros 

sinais miraculosos...!
Mas estes foram escritos para 
que vocês creiam que Jesus é 

o Cristo, o Filho de Deus e, 
crendo, tenham vida em seu 

nome.!
João 20:30,31!



A tua palavra é lâmpada 
que ilumina os meus 

passos e luz que 
clareia o meu 

caminho.!
Salmos 119:105!



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 respondeu: "Vocês 
estão enganados! Pois 

não conhecem as 
Escrituras nem o poder 

de Deus!!
Marcos 12:24!



Eu te busco de todo o 
coração; não permitas que 

eu me desvie dos teus 
mandamentos.!

Guardei no coração a tua 
palavra para não pecar 

contra ti.!
Salmos 119:10,11!



O tentador aproximou-se dele e 
disse: "Se você é o Filho de Deus, 

mande que estas pedras se 
transformem em pães".!

Jesus respondeu: "Está escrito: 
‘Nem só de pão viverá o homem, 
mas de toda palavra que procede 

da boca de Deus’".!
Mateus 4:3,4!



ATITUDES!



Como é feliz aquele que não 
segue o conselho dos ímpios, não 

imita a conduta dos pecadores, 
nem se assenta na roda dos 

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

medita dia e noite.
Salmos 1:1,2



O temor do Senhor é puro, e dura 
para sempre. As ordenanças do 

Senhor são verdadeiras, são todas 
elas justas. 

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.

Salmos 19:9,10



...os irmãos enviaram Paulo e Silas 
para Beréia. Chegando ali, eles foram 

à sinagoga judaica. 
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.
Atos 17:10,11



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.!
Tiago 1:25!



Arquipélago de San Andrés e Providência - Colômbia!



Abre os meus 
olhos para que eu 

veja as maravilhas da 
tua lei.!

Salmos 119:18!



CONCLUSÃO













A visão correta e o valor 
dado às Escrituras servirão 

de base para que se 
desenvolva com a mesma 
uma relação que resultará 
em crescimento, edificação 

e transformação.




