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A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS 

A Bíblia não é a palavra do homem, dos santos ou dos anjos, mas a Palavra de Deus. – Provas: 

I – Sua franqueza e fidelidade. 

l. A literatura – biografias e romances – exalta as boas qualidades mas não menciona os erros e as 

fraquezas de seus personagens. – Exemplos.  

2. A Bíblia, porém, fala das virtudes e das faltas de seus personagens. – Exemplos. 

II – Satisfaz as exigências da vida humana. 

A humanidade acha nela o auxílio precioso em quaisquer circunstâncias da vida. 

III – Sua unidade maravilhosa. 

Escrita por cerca de 40 homens, separados uns dos outros por tempo, posição geográfica, educação, 

cultura, língua, posição social, profissão etc., é, contudo, harmoniosa! 

IV – Superior a todos os dentais livros. 

1. Universalmente lido. - Traduzido já em 1.181 línguas e dialetos! (SBB – 24-4-62).  

2. O mais antigo e o mais moderno. – Sempre novo. 

V – Sua  preservação. 

1. Livros famosos desapareceram ou perderam sua influência.  

2. A Bíblia apesar de atacada pela incredulidade e perseguição, é sempre vitoriosa. 

VI – Sua influência no mundo. 

1. Nações onde não é conhecida e vice-versa.  

2. Abençoa os lares; exalta a mulher; santifica o berço; regenera o homem. Seus frutos. 

VII – Não evolui. 

1. Religiões e doutrinas "progressivas". – Livros de ciência mudados.  

2. A Bíblia não progride. – Não evolui. Não sofre mutação. É sempre a mesma. O Evangelho, sempre o 

mesmo.  

VIII – O homem por si não a escreveria. 

1. Como um simples homem não podia ter feito a rosa ou o pôr-do-sol, não podia, igualmente, ter 

escrito a Bíblia.  

2. Suas ciência moral, poesia, revelações, profecias etc. 

 

IX – Sua profundidade. 



Inesgotável. – Insondável.  

X – Revela o plano de Salvação. 

1. Responde à pergunta mais importante: "Que farei para me salvar?"  

2. Trata dos assuntos mais importantes de maneira a satisfazer o ignorante ou o erudito.  

3. Seus temas, os mais exaltados: Deus, Cristo, o Espírito Santo, o homem, o pecado, a justiça, a 

salvação. 

A AUTENTICIDADE DAS ESCRITIJRAS 

"A Tua palavra é a verdade." - João 17:17. 

Prova-se por duas espécies de evidências – externa e interna – a autenticidade da Palavra de Deus. 

I – Evidência externa. 

l. Sua antiguidade e resistência vencedora dos ataques dos inimigos em todos os tempos.  

2. O bom caráter dos sagrados escritores. – Os milagres narrados que confirmam seu cunho de Palavra 

de Deus.  

3. O cumprimento exato de suas profecias e predições.  

4. Os eleitos produzidos por ela onde quer que seja conhecida.  

5. O fato de ser prezada e estimada como tal pelos melhores homens. 

II – Evidência interna. 

1. Todo o seu conteúdo em nada contradiz a natureza ou a sã razão.  

2. A Escritura revela muitas verdades importantíssimas que não poderiam ser reconhecidas pela 

natureza ou pela razão.  

3. A pureza de suas doutrinas e preceitos.  

4. A harmonia de suas partes.  

5. A adaptação às condições dos homens.  

6. A plena e perfeita descoberta que ela fez do único caminho da salvação.  

7. A majestade do seu estilo.  

8. Seu poder eficiente em convencer e despertar a consciência, converter e mudar o coração, vivificar 

os homens da morte espiritual, alegrá-los e confortá-los nos mais profundos infortúnios.  

9. O escopo e o desígnio de glorificar a Deus e humilhar o pecador.  

10. A experiência que sua verdade traz aos genuínos cristãos. 

 



A INFALIBILIDADE DA BÍBLIA - JOSUÉ 23:14-16 

A confiança de um povo do passado na Palavra, a ponto de entregar as suas vidas etc. – Qual o motivo 

que o levou a tanto? 

Estaria certo ou errado? 

I – O cumprimento do que Deus dissera de Israel. - V. 14. 

1. Enquanto andava nos caminhos de Deus, tudo corria bem a Israel. - V. 15.  

2. Desviando-se, vinha o mal. - V. 16.  

3. Mas Israel apostatou e o resultado foi a sua rejeição e dispersão entre as nações. - Deut. 28:64. 

II – O cumprimento das Escrituras à luz da história. 

l. O sonho de Nabucodonosor e os quatro reinos ou monarquias universais. - Dan. 2:1; 26-44. 

III – O cumprimento das profecias de Cristo - Mat. 24. 

1. A destruição de Jerusalém - Vs. 1, 2 - no ano 70 A.D.  

2. A grande tribulação. - V. 9. Refere-se à inquisição durante os séculos passados - Espanha, Portugal 

etc. Morreram 50 milhões.  

3. Guerras. - Vs. 6 e 7. 

a) As guerras de hoje não são de conquista, mas de extermínio aterrador. 

4. Fomes – assolam todo o mundo.  

5. Pestes – nos homens, animais e vegetais.  

6. Sinais no mundo social. - II Tim. 3:1-5 pp. 

IV – Tudo passa, a palavra permanece infalível. 

1. O cumprimento exato das profecias é um desafio que Deus lança à incredulidade.  

2. A PALAVRA é uma luz nas trevas. - II Ped 1:19. 

3. É uma bússola segura que aponta para o céu. 

4. Quem se deixar guiar por Ela terá a vida eterna. - Apoc. 3:20. 

 

 

 

 

 



A BÍBLIA, SUA INSPIRAÇÃO E SEU VALOR 

A linguagem hebraica foi a dos hebreus, ou israelitas, durante o tempo de sua independência. – Este 

povo era conhecido por Hebreu ou Judeu, e não pelo nome de Israelita. – Com a queda de Samaria, em 722 

A.C., extinguiu-se a língua falada e foi substituída pela aramaica – de Aram. 

O aramaico, como o hebraico, é de origem semítica – Babilônia, Assíria; foi a linguagem falada por 

Cristo e seus discípulos. 

I – O que a Bíblia diz de si mesma. 

1. Diz ser a Palavra de Deus. - II Sam. 23:2; Jer. 1:9; Ez. 3:4. 

2. Diz ser a verdade. - João 17:17; 10:35. 

3. O Espírito Santo dirigiu a mente dos homens de Deus para escrevê-la. - I Cor. 2:13; II Ped. 1:20,21; 

Heb. 1:1,2. 

II – Ela é uma palavra viva. - I Ped. 1:23; Heb. 4:12. 

1. Dá vida. - João 11. - A criação. - João 1:1-4. 

a) Aparentemente não há vida no grão de milho ou feijão.  

Assim é com a Palavra. 

2. É continuamente nova. Outros livros ficam velhos mas Ela é sempre nova.  

3. Não se pode destruir. – As perseguições e fogueiras. Os martelos e a bigorna. Voltaire. 

4. É fácil de se adaptar. - Sal. 119:130. 

5. Cresce. – Mat. 13:1-13; Atos 6:7.  

6. Transforma a vida - Madalena. 

7. Transforma nações - Inglaterra, China etc. 

III – Como deve ser lida. 

1. Dedicar-lhe um tempo certo cada dia.  

2. Estudá-la com reverência - João 8:47; Luc. 8:47 - e pedir sempre o auxilio do Espírito Santo para 

podermos compreendê-la. - João 14:26.  

3. Lê-la com um lápis na mão.  

4. Procurar tirar um proveito pessoal da leitura.  

 

 

 



UMA TRÍPLICE BÊNÇÃO - APOC. 1:3 

O lugar, quem escreveu e sob que circunstâncias. 

I – Bem-aventurado o que lê. 

1. Há diferença entre ler e ler.  

a) Há muitos que lêem e nada compreendem.  

b) Outros lêem e não assimilam. 

2. Os que assimilam, aprendem a temer a Deus. - Deut. 17:18, 19; Jer. 15:16.  

3. Devemos examinar e entender as Escrituras. - Atos 8:30; João 5:35. 

a) O exame sincero produz luz e entendimento. - Sal. 119:130. 

4. Não examinando, estamos sujeitos ao erro, - Mat. 22:29. 

a) Os judeus rejeitaram a Jesus por não lerem as Escrituras. - Luc. 24 :25-27. 

II – Bem-aventurado o que ouve. 

1. Há diferença entre ouvir e ouvir. 

a) Há pessoas que ouvem só com os olhos. 

b) Outras ouvem, mas não procuram entender o que ouvem. 

e) Estes são inconstantes. - Tia. 1:22-25. 

2. A fé vem pelo ouvir. - Rom. 10 :17. 

3. Será bem-aventurado o que ouve e compreende. - Prov. 8:34; Mat. 13:23. 

III – Bem-aventurado o que guarda. 

1. Pouco adiantará se lermos e ouvirmos mas não guardarmos. Tiago 1:22-24.  

2. Deus requer obediência restrita à Sua Palavra. - I Sam. 15:22; Rom. 2:13. 

3. Guardando Sua Palavra, somos abençoados. - Ex. 19:5; Tia 1:25. 

a) O que disse Jesus aos mariólatras. - Luc. 11:27, 28. 

4. Os que guardam a Palavra do Senhor estão edificados sobre a Rocha dos Séculos. - Mat. 7:24; Ecl. 

12:13. 

 

 

 

 



A QUÁDRUPLA UTILIDADE DAS ESCRITURAS - 2 TIM. 3:16 

Quatro palavras consecutivas encerram todo o domínio do aproveitamento da Escritura. A ordem é 

parte da inspiração. 

I – Doutrina. 

A palavra significa ensino. Como um professor, Ele: 

1. Corrige nossos erros. - Mat. 5:21-48. 

2. Confirma nossas convicções retas. 

3. Revela verdades. 

II – Repreensão. 

Esta palavra parece referir-se à obra sobre a consciência, como a precedente explanação tem que ver 

com entendimento. 

1. Leva à consciência do pecado e da culpa.  

2. Traz-nos ante a corte da consciência. - Rom. 2:15.  

3. Constrange a uma nova retidão. 

III – Correção. 

Esta palavra não é uma palavra fácil de traduzir. Parece trazer idéia de reconstrução – erguendo o 

homem caído sobre seus pés, restaurando-o. 

1. Descobrindo o único verdadeiro fundamento. - Luc. 6:48. 

2. Construindo o caráter e a conduta com material bom. 

3. Fora das ruínas, construindo um templo de Deus. 

IV – Instrução. 

Instrução em justiça. Isso é ensinado como o primeiro, porém pertence não ao inicial, mas ao 

adiantado grau. É o ensino que plenamente equipa para o dever e serviço. 

1. É o conhecimento dos mistérios de Deus. 

2. É o conhecimento dos segredos de poder espiritual. 

3. É o pleno abastecimento para o serviço. 

 

 

 

 



PODEMOS CRER NA BÍBLIA? 

I – A maravilha de sua unidade. 

1. Escritores diversos: ireis, sacerdotes, estadistas, pastores, lavradores e pescadores.  

2. Períodos distintos, desde 1500 A.C. até 100 A.D.  

3. Diferentes países, desde a Babilônia até Roma. Entretanto, é um livro sem contradições. Suas 

verdades formam uma harmonia admirável. 

II – A maravilha de seu ensino. 

1. Deus é Justo e Salvador. - Isa. 45:21. 

2. O homem é terrestre e espiritual.  

3. O pecado é uma ofensa a Deus e que necessita de expiação. 

III – A maravilha de suas profecias. 

1. A profecia de Noé. - Gên. 9:24-27. 

2. A história dos judeus. - Lev. 26. 

3. A vinda do Salvador. - Isa. 53. 

IV – A maravilha de seu poder. 

1. Onde a Bíblia penetra logo aparecem transformações maravilhosas. 

a) A Bíblia regenera. - I Ped. 1:23; Rom. 10:17. 

2. É o poder de Deus. Rom. 1:16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A BÍBLIA 

O que a Bíblia é para homens e mulheres: 

I – Luz. - Sal. 119:105. 

a) Mostra o bom caminho. - Jer. 16:16. 

II – Espelho. Tia, 1:23. 

a) Revela o que somos diante de Deus. - Rom. 3:10-23. 

b) A lei descobre o que realmente somos. - Rom. 7:8. 

III – Espada. Efés. 6:18; Heb. 4:12. 

a) Faz separação entre o carnal e o espiritual, fazendo-nos sentir o olho perscrutador de Deus. - Heb. 

4:13. 

IV – Riqueza imperecível. Sal. 119:72. 

a) Não devemos pôr nosso alvo e esperança nas riquezas deste mundo. - I Tim. 6:9. 

b) Eis a maior riqueza. - I Cor. 8:9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ESTUDO DA BÍBLIA 

I – O estudo da Bíblia é mandamento divino: 

1. ''Buscai no Livro do Senhor e lede." - Isa. 34:16. 

2. "Examinai as Escrituras." - João 5:39. 

3. ''Bem-aventurados os que lêem..." - Apoc. 1:3. 

4. ''Bem-aventurados os que ouvem a Palavra de Deus e a guardam." - Luc. 11:28. 

II – O que a Escritura é: 

1. Um livro determinado – "O livro desta lei."  

2. Uma ordem clara – "Não se aparte."  

3. Um método eficaz – "Medita nele."  

4. Um tempo definido – "De dia e de noite." 

5. Um propósito certo – "Para que tenhas cuidado de fazer..."  

6. Um resultado infalível – "Farás prosperar teu caminho."  

7. Uma bênção desejável – "Prudentemente te conduzirás." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMES DAS ESCRITURAS 

1. A Palavra. - Tia. 1:21-23; 1 Ped. 2:2. 

2. A Palavra de Deus. - Lucas 11 :28; Heb. 4:12. 

3. A Palavra de Cristo. - Col. 3:1G. 

4. A Palavra da Verdade. - Tia. 1:18. 

5. As Santas Escrituras. - Rom. 1:2. 

6. As Sagradas Letras. - Tim. 3:15. 

7. Escritura da Verdade. - Dan. 10:21. 

8. O livro. - Sal. 39:8; Apoc. 22:19. 

9. O livro do Senhor. - Is. 34:16. 

10. O livro da Lei. - Nee. 8:3; Gál. 3:10. 

11. A Lei do Senhor. - Sal. 1:2; Is. 30:9. 

12. A Espada do Espírito. - Ef. G:17. 

13. Oráculos de Deus. - Rom. 3:2. 

14. Palavra de Deus. - I Ped. 4:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A BÍBLIA SAGRADA 

I – Como nos foi dada. 

1. Pela revelação de Jesus. - Gál. 1:11-12. 

2. Pela inspiração do Espírito Santo. - II Tim. 3:16; João 14:26. 

3. Pela sabedoria dada mor Deus aos Seus servos. - II Ped. 3:14-16. 

II – Como devemos considerá-la. 

1. Como a Palavra de Deus. - I Tes. 2:13. 

2. Como as Sagradas Letras ou Sagradas Escrituras.  

- II Tim. 3:14-15a.  

3. Como a Palavra da Verdade. - II Tim. 2:15. 

4. Como Mandamento do Senhor. - I Cor. 14:37-38. 

5. Como a Carta de Deus aos homens. 

6. Como a Única Regra de Fé. - I Cor. 2:16. 

 

III – Para que fim foi dada. 

l. Para nos ensinar o meio de salvação. - II Tim. 3:15. 

2. Para nos ensinar nossos deveres para com Deus e os homens.  

II Tim. 3:16a. 

3. Para redargüir-nos e corrigir-nos dos nossos erros.  

- II Tim. 3:16b. 

4. Para nos instruir em tudo quanto é justo e reto.  

- II Tim. 3:16c-17. 

5. Para termos o conjunto da doutrina ou fé pela qual trabalhamos.  

- Judas v. 3. 

 

 

 

 



O QUE É A BÍBLIA PARA O CRENTE 

1. Luz – que ilumina. - Sal. 119:105. 

2. Espelho – que revela. - Tia. 1:23. 

3. Espada – que penetra. - Heb. 4:12. 

4. Fogo – que purifica. - Jer. 23:29. 

5. Martelo – que quebranta. - Jer. 23 :29. 

6. Chuva – que vivifica. - Is. 55:10. 

7. Semente – que dá fruto. - Luc. 8:11. 

8. Tesouro – que enriquece. - Sal. 119 :72. 

9. Mel – que deleita. - Sal. 119:103. 

10. Pão – que alimenta. - Deut. 8:3. 

11. Água – que sacia. - Efés. 5:26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LEITURA DA BÍBLIA 

A leitura do Livro de Deus produz os mais extraordinários efeitos na vida dos homens, não só de crentes 

como também de não crentes: 

1. Regenera. - Tia. 1:18. 

2. Vivifica. - Sal. 119:50. 

3. Ilumina. - Sal. 119:130. 

4. Purifica. - Sal. 119:9. 

5. Dá sabedoria. - Sal. 119:98. 

6. Santifica. - João 17:17. 

7. Produz fé. - João 20:31. 

8. Produz esperança. 

9. Limpa o coração. - João 15:3; Ef. 5:26. 

10. Endireita os caminhos. - Sal. 119:104. 

11. Desvia-nos dos caminhos perigosos. - Sal. 119:101. 

12. Mantém a vida. 

13. Promove o aumento da graça. 

14. Edifica na fé. - At. 20:32. 

15. Admoesta. - Sal. 18:12. 

16. Conforta. - Sal. 118:9. 

17. Livra-nos do pecado. - Sal. 118:9. 

 

 

 

 

A BÍBLIA E A VIDA CRISTÃ - PROV. 6:22 

1. DIREÇÃO – Ela "te guiará". - Caminho certo. Vereda da justiça e de verdade.  

2. PROTEÇÃO – Ela "te guardará". - Livrará do mal, pelos seus conselhos e ensinos. Sal. 23:4.  

3. COMPANHIA – Ela "falará contigo". - Na oração falamos com Deus, e pela leitura da Bíblia Deus fala 

conosco. (David Livingstone, "O Livro que Fala"). 



A BÍBLIA - ISA. 34:16 

I – Suas profecias cumpridas são o selo da divindade sobre suas páginas. 

l. Um desafio aos duvidosos. - Isa. 41:22-26. 

2. A pá, as escavações e a história do mundo confirmam os seus direitos. 

II – A exatidão e a fidelidade da Bíblia confirmam a sua origem divina. 

1. Criação. Comparar teorias pagãs sobre a criação com o relatório resumido em Gênesis 1 e 2. 

a) As descobertas modernas. - Sal. 33:6, 9. 

2. Dilúvio. - Gên. 6-8; II Ped. 3:1-6. 

a) Excavações, óleo e carvão. 

3. Jesus Cristo.  

a) Seu nascimento. - Isa. 7:14; Mat. 1:23. 

b) Seu lugar de nascimento. - Miq. 5:2. 

c) Sua vida, ensinos e crucifixão. - Dan. 9:23-25. 

III – Singular unidade da Bíblia. 

1. Escrita por profetas, reis, sacerdotes, pastores e pescadores num período de 1.500 anos. - Isa. 34:16-

17; II Ped. 3:1-3; 1:19-21.  

2. Sua mensagem toca a qualquer necessidade humana, em qualquer idade. - II Tim. 3:15-17. 

3. Pode ser compreendida por todos. - Isa. 35:8. 

IV – Finalmente, sua elevada moral é prova incontestável de sua divindade. 

l. Ensina a mais perfeita moralidade. 

a) A lei áurea. - Mat. 7:12. 

b) A lei moral. - Ex. 20:1-17. 

c) Admoestação de Paulo. - Fil. 4:8. 

2. Dá o mais elevado conceito de Deus (Ex. 34:6); do homem (Gên. 1:26-27).  

3. Eleva o crente na vida e na utilidade como nenhum outro poder o poderia lazer. - II Tim. 3:16-17; Jo. 

7:38. 

 

 

 



O GUIA INFALÍVEL E FIEL PARA O NOSSO DESTINO ETERNO - JOÃO 18:38 

I – A humanidade, desnorteada na sua rota, procura ansiosamente uma bússola fiel e verdadeira. 

1. O homem não é um ser e irracional, cuja existência termina no túmulo, não! Daí o motivo da 

ansiedade universal sobre o "além". 

2. Verdade – o que é? 

a) A pergunta de Pilatos: "Que é a  verdade?"  

3. A humanidade ainda hoje faz a mesma pergunta. 

a) Procura a solução nos credos religiosos e ouve a cada passo: "Aqui é que está a verdade!"  

4. Diante de tantas variantes, a verdade torna-se de difícil alcance. 

II – Por que é tão difícil achar a verdade, o guia infalível e fiel para o destino eterno? 

1. Porque o caminho é escuro. - Isa. 60:2; 59:9-10.  

2. Porque a humanidade é muito crédula e não investigadora, daí ser enganada pelos falsos 

ensinadores, falsas luzes. - Ez. 22:26; II Cor. 11:13-15.  

3. Porque o caminho é escabroso. - Mat. 7:14. 

 

III – Como podemos achar a verdade, o guia infalível, que nos mostre o caminho seguro? 

l. Como se acha um caminho em noite escura? – Lanterna. 

2. Assim é na pesquisa religiosa. 

a) A Palavra de Deus é uma Luz e Lanterna. - II Ped, 1:19; Salmos 119:105. 

3. O conselho divino: 

a) Não confiar nos homens. - Sal. 146:3; Jer, 17:5 e 7.  

b) Examinar as Escrituras. - Rom. 10:17; João 5:39; 10:35; 17:17. 

4. Hoje em dia muitos vão atrás do que diz o homem e das filosofias vãs, e desprezam as Escrituras, 

achando-as sem valor e arcaicas. 

IV – O que faz a verdade para aqueles que a acham? 

1. Liberta-os da confusão e dos vícios. - João 8:30-32. 

2. Transforma radicalmente a vida. 

a) Madalena. 

3. Transforma as nações. - Inglaterra, China. 

4. Satisfaz os anelos da alma e do coração. - Sal. 19:7,8. 



5. É o guia infalível e fiel que seguramente nos aponta o destino eterno. - II Ped. 2:19. 

6. É a rocha da Salvação. - Mat. 7:24-25. Tia. 1:21. 

O LIVRO MAIS NOBRE –  A BÍBLIA 

I – A composição da Bíblia. 

1. Sessenta e seis livros com uma mensagem definida, escritos por 40 autores, em várias épocas e 

lugares. 

a) Reis, prisioneiros, coletores, pastores, sacerdotes, estadistas, médicos, profetas e pescadores; na 

Palestina, Egito, Babilônia, Ásia Menor, Grécia, Roma etc.  

b) Em tais condições, só se vê harmonia e unidade.  

c) É uma enciclopédia completa. 

II – O que a Bíblia revela. 

1. Revela ordem e seqüência – um princípio e um fim. 

a) Os primeiros dois capítulos falam de um mundo feito novo.  

b) O terceiro capítulo fala da entrada do pecado e o começo do grande conflito entre o bem e o 

mal; seu antepenúltimo capítulo dá-nos a terminação do pecado e o fim da luta entre Jesus e 

Satanás.  

c) A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade.  

d) Começa com uma manhã seguida pela noite e termina com um dia que não será mais precedido 

de noite.  

e) Começa o terceiro capítulo com o homem fora do Éden, com suas portas fechadas; ao fim termina 

com o homem no paraíso restaurado. 

2. O tema principal da Bíblia é Jesus. 

a) Jesus, o Salvador para a humanidade. 

III – Um livro para todos. 

1. Sua linguagem é universal e não provincial. - II Ped. 1:21. 

2. Na mensagem do livro ninguém é esquecido: 

a) Às crianças: "Deixai vir a mim os meninos."  

b) Aos amantes dos prazeres: "Não ameis o mundo."  

e) Aos velhos traz alegria: "Até na velhice eu serei contigo."  

d) Aos cegos: "Quero, sê curado."  

e) Aos órfãos e viúvas: "Eu sou o juiz dos órfãos."  



i) Aos sofredores: "Vinde a Mim." 

IV – É um livro irresistível. 

1. Repreende ao monarca. 

2. Não pode ser desfeita sua influência. - Voltaire, Rússia, Roma são malhos quebrados. 

3. Apesar de centenas de anos de uso, é o livro mais lido. 

a) Nos dias de Voltaire em 50 línguas; hoje em 1181 línguas e dialetos. 

4. É a carta de Deus aos homens. - João 5:39. 

5. A palavra produz luz. - Sal. 119:105, 100.                         

TRÊS ARCAS DA BÍBLIA 

I – A Arca de Noé - Gen. 6:14; I Ped. 3:20; Heb. 11:7. 

a) Foi feita conforme Deus mandou, Ele determinou sua forma, dimensões e qualidade de madeira a 

ser empregada. Foi o primeiro navio de que há conhecimento na história do mundo. Sua construção 

foi uma aventura de fé em Deus da parte de Noé, que a edificou em terra seca.  

b) A arca de Noé foi o refúgio dos homens em face do juízo de Deus pelo dilúvio.  

c) A arca de Noé é uma figura de Cristo. O Senhor Jesus é nosso Refúgio do Juízo futuro. Os que foram 

salvos do dilúvio tiveram de entrar na arca. Não lhes foi suficiente saber que ela existia. Mesmo que 

tivessem religião e vida moralizada fora da arca, nada disso lhes adiantava. Não é suficiente saber 

algo a respeito de Jesus. É necessário exercer fé nEle, fé ativa e obediente. 

II – A Arca de Moisés - Êx. 2:3. 

a) O faraó ordenara que todos os meninos de pais hebreus fossem atirados ao rio. Mas Deus tinha 

planos a respeito de Moisés. Sua mãe, Joquebede (Núm. 26:59), o escondeu por três meses (Êx. 

2:2). Depois, inspirada por Deus, fez uma arca de juncos (Isa. 18:2).  

b) A arca de Joquebede, para resguardar seu filhinho, era uma espécie de berço flutuante. Foi nela que 

Deus preservou o futuro libertador de Seu povo.  

c) Mais tarde um outro Libertador, o Salvador do mundo, também começou Sua carreira num humilde 

berço – a manjedoura de Belém. 

III – A Arca da Aliança - Êx. 25:10, 22. 

a) Com relação a esta arca, também Deus determinou-lhe a forma, as dimensões e a qualidade de 

madeira a empregar.  

b) A madeira, símbolo da humanidade do Senhor Jesus, foi coberta de ouro, símbolo de Sua divindade. 

- Heb. 9:4.  

No interior dela havia um vaso que continha o maná, a vara de Aarão, que florescera, e as tábuas 

da Lei dos Dez Mandamentos. À vista desta arca as águas do Jordão foram divididas e as muralhas 



de Jericó caíram. Seu lugar no tabernáculo era o Santo dos Santos, e por cima dela estavam os 

querubins, que cobriam o propiciatório. Era o ponto de contato entre Deus e Seu povo, por 

intermédio do Sumo Sacerdote. Era o lugar de revelação, onde Deus manifestava Sua vontade. Tudo 

isto vemos no Senhor Jesus, a revelação do amor, da justiça e da vontade de Deus. É Ele também o 

Mediador único. - João 14:6; I. Tim. 2:5. 

AS ESCRITURAS 

1. Inspiradas por Deus. - II Tim. 3:16.  

2. Inspiradas pelo Espírito Santo. - At. 1:16: Heb. 3:7; II Ped. 1:21. 

3. Cristo sancionou-as, apelando para elas. - Mat. 4:4. Mar. 12:10; João 7:42. 

4. Jesus serviu-Se delas para ensinar. - S. Luc. 24 :27. 

5. Contêm as promessas do Evangelho. - Rom. 1:2. 

6. Revelam as leis, os estatutos e os castigos divinos. - Deut. 4:5, 14 e Êx. 24:3,4. 

7. Recordam as profecias divinas. - II Ped. 1:19-21. 

8 . Dão testemunho de Cristo. João 5:39; At. 10:43; 18:28; I Cor. 15:3.  

9. São completas e suficientes. - Luc. 16:29, 31. 

10. São guia infalível. - Prov. 6:23; II Ped. 1:19.  

11. Instruem-nos para a salvação mediante a fé em Jesus. - II Tim. 3:15.  

12. São úteis como doutrina e prática. - II Tim. 3:16,17. 

OS ÍMPIOS E AS ESCRITURAS 

1. Falsificam-nas. - II Cor. 2:17. 

2. Nulificam-nas com suas tradições. - Mar. 7:9-13. 

3. Rejeitam-nas. - Jer. 8:9. 

4. Tropeçam nelas. - I Ped. 2:8. 

5. Não lhes obedecem. - Sal. 119:158. 

6. Adulteram-nas para sua própria perdição. - II Ped. 3:16. 

7. Acrescentam ou diminuem suas palavras. - Apoc. 22:18-19. 

8. Seus detratores serão castigados. - Jer. 36:29-31. 

 

 

 



TORRES DA BÍBLIA 

Nossa vida está cheia de obstáculos e perigos, porém Jesus Cristo é a torre que nos protege e defende. 

- Prov, 18:10. Definição de torre. 

1. Uma torre que devemos evitar. - Gen. 11. - Esta é a torre da nossa própria vontade.  

2. Uma torre maravilhosa. - Prov. 18:10. - Esta é a torre da salvação e temos necessidade de conhecê-

la.  

3. Uma torre de gozo. - II Sam. 22:3. – Esta é a torre em que encontramos proteção.  

4. Uma torre de glória. - Sal. 18:2; 144:2. – Esta é a torre do testemunho.  

5. Uma torre do atalaia. - Hab. 2:1. – Esta é a torre da esperança, 

A PALAVRA DE DEUS - JOÃO 6: 63; MAT. 4:4; LUC, 12:13-21 

I – Algumas Maravilhas do Livro. 

1. I Ped. 1:23. – Palavra viva. 

2. Luc. 8:11. – Vida. Comparação entre a Palavra e a semente. 

3. Atos 2:37. – O resultado da semente semeada por Pedro – convicção.  

4. Jonas 3:1-5. – Efeito maravilhoso desta semente.  

5. Rom, 10:17. – Exemplo: O ateu que leu a Bíblia para combatê-la, mas ficou convicto de seu erro. 

6. Sal. 119:130. – Pecado é treva; se vivermos em pecado, estamos em trevas. Quando aceitamos a 

Palavra, a luz entra e podemos ver quão horrível é o pecado.  

7. I Ped. 1:23. – Às vezes as sementes apodrecem e morrem, mas tal não acontece com a Palavra.  

8. II Ped. 1:4. – Introduz a vida divina.  

9. Sal. 119:9. – Purifica a vida.  

10. Sal, 119 :11. – É uma salvaguarda.  

11. Atos 20:32. – É esta Palavra que produz o crescimento na vida do cristão.  

12. Jer. 15:16. – Produz gozo e alegria.  

a) A fonte de gozo da vida do cristão é a palavra.  

13. Sal. 126:5-6. – É a Palavra de Deus a única que nos habilita para ganhar almas. 

 

 

 

 



O LUGAR PARA A PALAVRA - JOÃO 8:37 

Onde a Palavra de Jesus deve ser recebida de uma vez, é muitas vezes rejeitada. Os judeus eram da 

semente de Abraão, mas eles não tinham a fé de Abraão. 

Jesus sabe onde sua Palavra é recebida, e onde ela não tem lugar. A Palavra deveria estar nos corações 

dos da semente de Abraão, mas eles, planejavam matar a Jesus. 

I – Que lugar a palavra deve ter nos corações? 

1. Um lugar inferior. Nos pensamentos, na memória, na consciência, nas afeições. - Sal. 119:11; Jer. 

15:16; Col. 3:16.  

2. Um lugar de honra. Ela deve receber atenção, reverência, fé e obediência. - Jo. 8:47; Luc. 6:46; Mat. 

7:24,25.  

3. Um lugar de confiança. Devemos, em todas as coisas, confiar na segura Palavra da promessa. Deus 

não mente! - Isa. 7:9; 1 Sam, 15:29; Tito 1:2.  

4. Um lugar de governo. A Palavra de Jesus é a lei e bússola do cristão. - Sal. 119:130; II Ped. 1:19.  

5. Um lugar de amor. Ela deve ser apreciada sobre o alimento diário, e defendida com nossa vida. - Jó 

23:12; Judas 3: 

II – Por que não tem ela lugar em muitos corações? 

1. Estão muito ocupados e não podem admiti-la. 

a) Estais muito ocupados para serdes salvos? 

2. "Ela não vem com novidades." É velha etc. 

a) Estais aborrecidos da velha história? Estais aborrecidos do pão? do ar? da água? da vida? 

3. Outras coisas ocupam o lugar que a Palavra de Jesus deveria ter: 

a) Preferem palavras de homens de superstições e de ceticismo.  

b) É esta uma preferência sábia? 

4. "Tem um conforto muito frio e vago."  

a) Isto mostra que a tua vida está depravada. 

5. Muitos são demasiado sábios para renderem-se ao governo de Deus. - João 5:44; Rom. 1:22. 

III – Quem não tiver lugar para a palavra, ela o condenará no último dia. - João 12:48; Apoc. 3:20. 

 

 

 

 



COMO A BÍBLIA INFLUI DIRETAMENTE  

NA VIDA DE UMA NAÇÃO 

Ensinando: 

Aos pais a instruírem seus filhos. - Prov. 22:6. 

Aos soldados a estarem contentes com seu soldo. - Lucas 3:14. 

Aos empregados a trabalharem honestamente. -1 Tim. 6:1. 

Aos industriais e comerciantes a pagarem devidamente as taxas impostas por Lei. - Rom. 13:6-7. 

Ao povo, em geral, que honre e obedeça as Autoridades. - Rom. 13:1-5. 

... que colabore com o Governo, orando por ele para que Deus lhe dê uma administração sábia e 

segura. - I Tim. 2:1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATORZE MOTIVOS POR QUE DEVEMOS ESPALHAR A BÍBLIA 

Porque... 

1 - É inspirada por Deus. - II Tim. 3:16. 

2 - É a Espada do Espírito. - Ele. 6:17. 

3 - É como um martelo que esmiúça a rocha. - Jer. 23:29. 

4 - As palavras do Senhor são palavras puras, como pirata refinada em forno de barro, purificada sete 

vezes. Sal, 12:6.  

5 - É a Palavra de Deus que opera nos corações dos que crêem.  

- I Tess. 2:13.  

6 - As Palavras do Senhor nunca hão de passar. - Mat. 24:35.  

7 - É a verdade. - João 17:17.  

8 - É leite, para as crianças na fé. - I Ped. 2:2.  

9 - Executa os propósitos de Deus. - Isa. 55:11.  

10 - Dá luz. - Sal. 119:130.  

11 - Purifica-nos. - Sal. 119:9.  

12 - Faz-nos sábios para a salvação. - II Tim. 3:15.  

13 - É lâmpada para os nossos pés. - Sal. 119:105.  

14 - É a semente incorruptível, pela qual nós somos gerados de novo. - I Ped. 1:23. 

 


