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“Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e, luz para os 

meus caminhos” (Sl 119:105). 
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Composta de 66 livros e escrita ao longo de 1.500 anos em três continentes 

(Ásia, África e Europa), por mais de quarenta autores, a Bíblia é singular.  
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E não é de admirar, pois ela é a Palavra de Deus. Há mais de 24.600 

manuscritos do Novo Testamento sobreviventes dos primeiros quatro séculos 

depois de Cristo. Dos manuscritos originais de Platão, existem sete; dos de 

Heródoto, oito, e a Ilíada, de Homero, tem um pouco mais: 263 cópias.  

A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro publicado na 

imprensa no Ocidente e o primeiro a ser distribuído em tantas línguas a ponto de 

poder ser lido por 95% da população da Terra hoje. 

Você confia na Palavra de Deus? 

 

1 A PALAVRA VIVA DE DEUS 

 

Moisés, o escritor dos cinco primeiros livros fundamentais da Bíblia, 

entoou um cântico para o povo pouco antes de sua morte (Dt 31:30–32:43). 

Ao ordenar que aplicassem o coração a todas as palavras que Deus lhes 

havia falado por seu intermédio, Moisés desejava enfatizar que o foco dos israelitas 

deveria permanecer em Deus e em Sua vontade para a vida deles. Eles não 

deveriam escolher as palavras, mas obedecer a “todas as palavras desta lei” (Dt 

32:46). 

No final da História da Terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel a 

todas as Escrituras, o que significa guardar os mandamentos de Deus e ter a fé 

de Jesus (Ap 12:17; 14:12).  

Jesus é o foco e objetivo de todas as Escrituras. 

Para ser feliz é necessário obedecer a Lei de Deus. 

 

2 QUEM ESCREVEU A BÍBLIA E ONDE ELA FOI ESCRITA? 

 

A variedade de autores bíblicos, que viveram em diferentes locais e tiveram 

históricos diversos, apresenta um testemunho singular de que Deus trabalha 

para comunicar a História e a Sua mensagem a pessoas. 

Alguns escreveram em palácios, outros em prisões, alguns no exílio e outros 

ainda durante suas viagens missionárias para compartilhar o evangelho. Esses 

homens tinham formações e ocupações diferentes. 
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Alguns eram muito jovens, e outros, muito idosos. Apesar dessas diferenças, 

todos eles tinham algo em comum: foram chamados por Deus e inspirados pelo 

Espírito Santo para escrever mensagens ao Seu povo, não importando quando 

nem onde viveram. 

Todas as partes da Bíblia são inspiradas (2Tm 3:16). Essa é a razão pela qual 

Paulo afirmou que “tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, 

a fim de que, [...] pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança” (Rm 

15:4). 

Como não crer na Bíblia? 

 

3 A BÍBLIA COMO PROFECIA 

 

Bíblia é singular entre outras obras religiosas conhecidas porque até 30% de 

seu conteúdo é composto por profecias e literatura profética. A Bíblia não é apenas 

a Palavra viva, ou a Palavra histórica, ela é a Palavra profética. 

Há pelo menos 65 predições messiânicas diretas no Antigo Testamento. 

Além dessas, há muitas outras se acrescentarmos a tipologia (o estudo de como os 

rituais do Antigo Testamento, tais como os sacrifícios, eram pequenas profecias 

sobre Jesus). 

O fato de que essas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com 

precisão. 

Quais são as razões para nossa crença em Jesus e em Sua morte por nós? 

 

4 A BÍBLIA COMO HISTÓRIA 

 

Bíblia é singular quando comparada a outros livros “sagrados” porque é 

constituída na História. Isso significa que a Bíblia não apresenta meramente os 

pensamentos filosóficos de um ser humano. 

Testemunhas oculares que colocaram Jesus no túmulo e posteriormente 

não O encontraram ali. Testemunhas tocaram Jesus, e Ele partilhou refeição com 

elas. Maria Madalena, Maria (a mãe de Jesus) e outras mulheres O viram como o 

Cristo ressuscitado. Os discípulos falaram com Ele na estrada para Emaús. Cristo 

apareceu a eles para apresentar a grande comissão do evangelho. Paulo escreveu 
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que, se o testemunho das Escrituras é rejeitado, nossa pregação e fé são vãs (1Co 

15:14). 

Por que a promessa da ressurreição é tão central à nossa fé? 

 

5 O PODER TRANSFORMADOR DA PALAVRA 

 

Em 621 a.C., quando Josias tinha cerca de 25 anos, Hilquias, o sumo 

sacerdote, descobriu “o livro da Lei”, que pode ter sido os cinco primeiros livros de 

Moisés ou, especificamente, o livro de Deuteronômio. Durante o reinado de seu pai, 

Amom, e de seu avô mais perverso, Manassés, esse livro havia se perdido em meio 

à adoração a Baal, Astarote e “todo o exército dos céus” (2Rs 21:3-9). Ao ouvir as 

condições da aliança, Josias rasgou as vestes em absoluta aflição, pois percebeu o 

quanto ele e seu povo se haviam distanciado da adoração ao verdadeiro Deus. 

A descoberta da Palavra de Deus leva à convicção do pecado, ao 

arrependimento e ao poder para mudar. Não há outro livro como esse em nenhum 

lugar do mundo. 

Em suma, temos quatro elementos da Bíblia: (1) a Bíblia é composta de até 

30% de profecia e literatura profética; (2) é fundamentada na História, isto é, fala 

de um Deus que atua na História; (3) seus eventos estão dispostos em uma 

dimensão espacial de locais geográficos reais; e (4) ela tem o poder de transformar 

vidas por causa do Deus que nos fala através de Sua Palavra viva. 

A leitura da Bíblia tem o poder de reescrever a sua história. 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1. (____) A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro publicado na 

imprensa no Ocidente e o primeiro a ser distribuído em tantas línguas a 

ponto de poder ser lido por 99% da população da Terra hoje. 

2. (____) No final da História da Terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel 

em partes das Escrituras, o que significa guardar os mandamentos de Deus 

e ter a fé de Jesus. 
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3. (____) A Bíblia não foi escrita por pessoas de origens muito diferentes e em 

várias circunstâncias. 

4. (____) A Bíblia é singular entre outras obras religiosas conhecidas porque até 

40% de seu conteúdo é composto por profecias e literatura profética. 

5. (____) Os discípulos declararam: “O Senhor ressuscitou” (Lc 24:34). O termo 

grego ontos se refere a algo que não aconteceu.  

6. (____) O rei, então, começou uma reforma em todo o país, derrubando os 

lugares altos em que era praticada a idolatria, mas não destruiu imagens de 

deuses estrangeiros. 

7. (____) “Em Sua Palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento 

necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como 

revelação autorizada e infalível de Sua vontade. Elas não são a norma do 

caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa” 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
https://mais.cpb.com.br/licao-adultos/
http://www.cpb.com.br/

