Série de Lições

A Bíblia

O propósito da Palavra de Deus

Lição de 20 a 25 de fevereiro de 2017

LIÇÃO 3:

O PROPÓSITO DA PALAVRA DE DEUS
INTRODUÇÃO:

Na lição de hoje, veremos que a Bíblia é um livro que nos apresenta propósitos! Sabendo disso,
precisamos lê-la e estudá-la com essa visão, porque a Bíblia não é um livro comum, ela é o Livro dos
Livros!
1. Já vimos que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. Você já parou para pensar
sobre o significado da palavra “testamento”?
2. Do que você se lembra quando você pensa na palavra testamento?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Leitura bíblica:
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. João 3.16 (NVI)
O amor de Deus por nós foi o grande motivo para que Ele enviasse seu Filho Jesus para nos salvar. O propósito da Palavra de Deus é nos fazer conhecer sobre Seu amor, Sua Salvação e a herança
que deixou para nós, que somos Seus filhos! Podemos considerar o versículo acima como o resumo da
Bíblia. Decore-o!
1. ProPósito de ensinar

A Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por 40 homens de diferentes épocas. Eles ocupavam diferentes funções ou profissões (reis, profetas, pastores, pescadores, médico...), e foram cheios do Espírito
Santo para registrar fatos históricos e acontecimentos espirituais que Deus desejou que soubéssemos
(Dt 29.29). A Palavra de Deus tem o propósito de nos ensinar (Vamos ler 2 Tm 3.15,16 2 2 Pe 1.3,4).
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2. Propósito de Mostrar o Poder de Deus

Você confiaria em um Deus que não tivesse poder? Claro que não! Por isso, Deus deixa registrado em
Sua Palavra que Ele é um Deus Todo-Poderoso. Também através da Bíblia conhecemos sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Esses atributos fazem parte do Seu poder; poder de
conhecer tudo, de realizar tudo e de estar em todos os lugares! Podemos “testemunhar” sobre o poder de
Deus em diversas passagens do AT e do NT.
Exemplos:
• Em Gênesis lemos sobre a criação de Deus. O Poder de Sua Palavra criando tudo o que existe!
(Gn 1; Jo 1.1-3)
• Em Êxodo o poder de Deus se manifesta para libertar Seu povo do Egito. (Ex 3)
• Poder de ressuscitar mortos. (1 Co 6.14)
• Poder para salvar. (Sf 3.17)
Leia Sl 62.11, Jó 9.4, Mt 19.26, Jr 10,12,
3. Propósito de Promover Esperança

A Palavra de Deus é um canal de comunicação sobre o que Deus nos reserva para o futuro: a vida
eterna! Em Romanos está escrito:
Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e
do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15.4
Se não houvesse um futuro de bênçãos, não haveria esperança para nós! (Leia Rm 15.13, Hb 10.23 e
Tt 2.13)

CONCLUSÃO:
Quando lemos um livro temos sempre um propósito. Mas ao lermos a Bíblia, é Deus quem tem propósitos para nós. Quando nós abrimos nossa Bíblia precisamos lê-la com expectativa de aprender algo
da parte de Deus, de conhecer e experimentar o poder de Deus e de nos alegrarmos na esperança da
Volta de Cristo e da Vida Eterna!

DESAFIOS:
1. Você sabe o que é propósito? Pense a respeito.
2. Você já conseguiu identificar algum propósito de Deus para a sua vida lendo a Bíblia? Qual?
3 Anote em seu caderno situações onde o poder de Deus se manifestou na Bíblia.
4. Você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Quer compartilhar essa experiência?
5. Você já compartilhou a esperança revelada nas Escrituras com alguém? Experimente!
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