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Aula 03 

1.9 A Bíblia é a Palavra de Deus 
 

. Como já vimos, o Autor da Bíblia é o Espírito Santo e dependemos Dele para 
aprendermos. 

. Devemos saber manejar bem a Palavra da Verdade  II Timóteo 2:15 

. A Palavra de Deus opera com eficiência  I Tessalonicenses2:13 

. Na prática vemos os homens falando pelo Espírito Santo  Marcos 12:36 

 Hebreus 3:7~8 

 Atos 4:24~25 

. Jesus disse “as minhas Palavras”     Mateus 24:35 

. Tudo se cumprirá        Mateus 5:18 

. O caracter da pregação de Paulo     I Coríntios 2:1~5 
 

. É impressionante alguns fatos na Bíblia; os antigos criavam teorias que a Bíblia já 
testificava, por exemplo: 

. Onde a terra se apoiava? (sobre tartarugas? O “deus” Atlas? 4 elefantes?) 

  a Bíblia nos informa;   Jó 26:7 

. O formato da terra;   Isaías 40:22 

 

 
 

1.10 Como se posicionar diante da Palavra de Deus? 
 

 Como devemos nos aproximar da Bíblia? Como devemos ler a Bíblia? Será que a Bíblia 
tem uma chave de interpretação? Devo aceitar tudo como está escrito? Tenho que 
comprar outro material para interpretar a Bíblia? 

 

 A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, escrita pelo próprio Deus como já vimos. 
Seria muito estranho que Deus a escrevesse com palavras que suas criaturas não a 
entendessem. Devo pegar a Bíblia e lê-la, como uma carta que recebo de alguém. 

 

 Muitas coisas você vai encontrar na Bíblia escrita por figuras ou símbolos, mas estará 
claro que é uma figura ou um símbolo. As parábolas eram alegorias. 

 

 Por exemplo, símbolos e figuras que não fogem à nossa experiência natural: 
. Jesus falou: Eu sou o pão da vida; a porta; quem tiver sede venha e beba. 
  São figuras de fácil entendimento, pois fazem parte da nossa experiência natural. 

 
 

Regra básica: “DEUS USA AS COISAS VISÍVEIS (MATERIAIS), 

PARA EXPLICAR AS INVISÍVEIS (ESPIRITUAIS). 
 
 

 Muitas vezes, iremos encontrar figuras ou símbolos que fogem a nossa experiência 

natural; por exemplo:   Apocalipse 17:1; ...assentada sobre muitas águas. 
A Bíblia, somente a Bíblia, tem autoridade para interpretar tais figuras, ver: 

      Apocalipse 17:15 e 17:18 
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 A Bíblia interpreta tudo literalmente; a Bíblia é para ser lida e entendida literalmente. 

Ex.: Parábola do semeador    Lucas 8: 4~15 

Paulo dá a regra     I Coríntios 2:13 
Não há outro livro fora da Bíblia, que tem autoridade espiritual para interpretá-la. Todos 
os demais livros foram escritos por homens, sem inspiração de Deus. 

 

 Como era antes da Palavra escrita? O teste do Profeta: 

. Antes da Palavra escrita, Deus falava direto com homens que criam Nele: Adão, Noé, 
Enoque, etc. Mas como saber que era Palavra vinda de Deus? Por exemplo, Deus deu a 
Noé todas as medidas da arca; Moisés registrou após o dilúvio. 

. O teste para saber se a Palavra era de Deus ou não, era simples: se acontecesse era 
de Deus; se não acontecesse não era de Deus. 

Teste do profeta:  Deuteronômio 18:19~22; (direto, simples e literal) 

 I Samuel 3:19~20; (teste com Samuel) 
 

 Hoje, temos a Palavra escrita. Tudo que um profeta disser, tem que estar dentro dos 

princípios da Bíblia.  I João 4:1 
Portanto, conhecendo a Bíblia não seremos enganados. Os princípios de Deus são 
imutáveis, como são as leis físicas. 

 

 Como buscar os princípios de Deus e o entendimento na Bíblia? 

. Não confiando em seu próprio entendimento   Provérbios 3:5~6 

. Buscando como a tesouros escondidos    Provérbios 2:1~6 

. Conferindo o que nos é apresentado    Atos 17:11 
 
 

1.11 A questão da Fé 
 

 Fé é crer em algo que você não vê. Se nada lhe for dado, você não pode exercer fé. 
Para exercermos fé temos que ter algo. 

 

 Fé é a certeza que aquilo é e não se viu. É a certeza de coisas ou fatos que se esperam. 

 Hebreus 11:1 
 

 Sem fé não podemos nos aproximar de Deus;     I João 4:12 

Se não crermos que Deus existe, como nos aproximarmos Dele?  Hebreus 11:6 
 

 Se alguém não nos falar de Jesus, como creremos?   Romanos 10: 8~17 
A fé vem pelo ouvir. Se ouço algo, posso exercer fé; não posso exercer fé no nada. 

 

 Em nossa caminhada com Deus teremos lutas, mas devemos perseverar e olhar para 

Cristo, autor e consumador da nossa fé;     Hebreus 12:1~2 

Paulo teve muitas lutas, porém deu o exemplo, guardou a fé;  II Timóteo 4:6~8 
 

 Jesus intercedeu por nós;       João 17:20 

Nós somos bem-aventurados, pois cremos e não vimos;   João 20:29 
 

 Exemplos de fé na Bíblia;   Hebreus 11 


