Série de Lições

A Bíblia

Conhecendo a Palavra de Deus

Lição de 6 a 11 de fevereiro de 2017

“

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 Timóteo 3.16,17 (NVI)

A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ela consistentemente vende mais do que qualquer outro
livro. Contudo, milhões de pessoas nunca a leram.
A Bíblia já foi traduzida em mais línguas do que qualquer outro livro do mundo. Ela foi originariamente escrita em três línguas – hebraico, aramaico e grego. Ela foi escrita por pessoas dedicadas a fim de
que você possa saber sobre Alguém que Se importa tanto com você que deu a a própria vida para a sua
salvação.
Esse Alguém que o ama tanto tem um plano especial para você e para a sua nação. Esta Pessoa é o
Deus-Criador do Céu, que criou o mundo, a lua, os planetas, o sol, as estrelas e tudo quanto está sobre
eles. Esse Livro (a Bíblia) explica como você pode conhecê-Lo e ser abençoado. Explica também como
você pode abençoar a sua nação e outras nações.
A prática do que esse Livro diz e o ensino dessas palavras aos outros pode tornar as nações prósperas,
progressivas e lugares maravilhosos de se morar. Se você ensinar aos outros o que se encontra nesse Livro,
todos serão bem cuidados em seu país.
A pobreza será substituída pela prosperidade. A fome será substituída pela abundância de alimentos.
As enfermidades serão substituídas pela saúde. O pecado será substituído pela retidão. A cobiça, a concupiscência e o orgulho serão substituídos pela generosidade, pela consideração e pela humildade.
Esses fatos fazem da Bíblia o livro mais importante jamais escrito.
Igreja Vida Triunfante
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LIÇÃO 1:

De 6 a 11/02/2017

Conhecendo a Palavra de Deus
INTRODUÇÃO:

Para dar início a esta lição, vamos refletir sobre as seguintes questões:
1. Qual foi sua primeira experiência com a Bíblia? Você se lembra?
2. Você acredita que tudo o que está escrito na Bíblia é verdade?
3. O que você sente ao ler a Bíblia? Expresse seus sentimentos.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Leitura bíblica:
Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2.15
Conhecer a Palavra de Deus é conhecer sua vontade, suas instruções e promessas para a nossa vida em
todas as áreas. Aquele que conhece a Bíblia sabe exatamente o que deve fazer e como deve viver. Para isso,
é preciso manusear bem a Palavra de Deus, a Bíblia.
1. A Bíbia é a Palavra de Deus

A Palavra de Deus – a Bíblia Sagrada – é o Livro especial de Deus. Ela não é como os outros livros,
mas é um Livro sobrenatural. Foi escrita por muitas pessoas diferentes, as quais escreveram através da
inspiração do Espírito Santo de Deus (veja 2 Timóteo 3.16).
A Bíblia é o Livro mais vendido do mundo. Ela consistentemente vende mais do que qualquer outro
livro. A Bíblia já foi traduzida mais do que qualquer outro livro do mundo. Foi originariamente escrita
em três línguas – hebraico, aramaico e grego. A Bíblia que você tem foi traduzida por pessoas dedicadas,
a fim de que você possa ter as palavras, os pensamentos e os planos de Deus.
A Bíblia é também um dos livros mais antigos do mundo. Os trechos mais antigos da Bíblia remontam há quase 4.000 anos. No entanto, ela ainda é o livro mais moderno do mundo hoje em dia, pois nela
encontramos as respostas às mais importantes perguntas da vida:
• “De onde eu vim?”
• “Por que estou aqui?”
• “Para onde irei?”
2. A Bíblia Apresenta/Revela o Grande Plano de Deus

Muito embora a Bíblia seja constituída de 66 livros menores, ela tem apenas um único tema central: o
plano amoroso de Deus para resgatar a humanidade.
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
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3. Manuseando Bem a Palavra de Deus

No início da Bíblia você encontra uma lista dos 66 livros que nela podem ser encontrados.
A Bíblia é dividida em duas partes:
• O Antigo Testamento e
• O Novo Testamento.
O Antigo Testamento nos fala sobre a obra de Deus com o Seu povo antes do nascimento de Jesus.
O Novo Testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus, a Sua vida, o Seu grande ministério de curas
e perdão para os enfermos e pecadores, a Sua morte numa cruz, a Sua ressurreição dos mortos, e a Sua
ascensão (retorno ao Céu).
Ele também nos fala sobre a continuação do Seu ministério de cura e perdão através dos que O viram
após a Sua ressurreição.
Os que seguem os ensinos de Jesus executam muitas obras milagrosas, exatamente como Ele disse que
fariam (veja João 14.12).
Os ensinos dos que O viram depois que Ele ressuscitou dos mortos estão contidos nas Epístolas (Cartas). Eles foram escritos nos primeiros cinquenta anos após a ressurreição de Jesus e compõem cerca da
metade do Novo Testamento.

CONCLUSÃO:
Como conheceremos a vontade de Deus se não tivermos acesso ao que Ele deseja para nós? O melhor é que toda a instrução de Deus para as nossas vidas está em sua Palavra e todos podem ter acesso a
ela. Todas as promessas e todos as instruções para que tenhamos uma vida abençoada e de acordo com
o que Ele deseja para nós. Por isso, leia a Bíblia. Medite nela. Viva conforme seus ensinamentos (leia
Salmos 1).

DESAFIOS:
1. Escolha dois versículos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Decore-os e veja em
qual área de sua vida eles podem ser aplicados. (Não se esqueça que a Palavra de Deus é viva!)
2. Troque experiência com alguém de sua célula sobre a Palavra de Deus. Vocês falarão qual é a passagem da Bíblia que foi marcante em suas vidas e por qual motivo.
3. Em seu caderno de atividades, faça anotações ao analisar a sua Bíblia: veja quem é o tradutor (escreva seu nome), qual a versão (NVI, NTLH, VIVA, ARA, ARC...), qual o editor (SBB, SBTB...). Na
próxima lição falaremos mais sobre estas questões.
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