
ESTUDO  BÍBLICO 

 



O mundo cristão moderno  
tem se perdido do verdadeiro “Está Escrito!” 

Outros escritos, estranhos, tem se tornado prioridade  
na vida de muitos professos cristãos. 

O retorno às Sagradas Escrituras, ás veredas antigas,  
nunca foi tão necessária quanto o tempo presente.  

Só assim o POVO do ESTÁ ESCRITO cumprirá  
o seu papel reformador e restaurador da verdade. 



1. O que o Senhor disponibilizou para o nosso  
ensino, perseverança, consolo e esperança? 



Porquanto, tudo que dantes foi escrito, 
para nosso ensino foi escrito, para que, 

pela constância e pela consolação provenientes 
das Escrituras, tenhamos esperança. 

 
Romanos 15:4 



2. Quanto daquilo que foi escrito pela inspiração 
do Senhor poder ser útil para a obra de Deus? 



Toda Escritura é divinamente inspirada  
e proveitosa para ensinar, para repreender,  

para corrigir, para instruir em justiça; 
para que o homem de Deus seja perfeito,  

e perfeitamente preparado para toda boa obra. 
 

2 Timóteo 3:16,17 



3. Como o Senhor inaugurou a era das Escrituras? 
O que isso nos ensina sobre Deus e Sua vontade? 



E deu a Moisés,  
quando acabou de falar com ele no monte Sinai,  
as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, 

escritas pelo dedo de Deus. 
 

Êxodo 31:18 



4. Logo que iniciou o Seu ministério, que lição  
Cristo nos passa sobre as Escrituras? 



E, chegando-se a ele o tentador, disse: 
Se tu és o Filho de Deus,  

manda que estas pedras se tornem em pães. 
Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito:  

Nem só de pão viverá o homem,  
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

 
Mateus 4:3,4 



disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus,  
lança-te de aqui abaixo; porque está escrito:  

Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito,  
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces  

com o teu pé em alguma pedra. 
Disse-lhe Jesus: Também está escrito:  

Não tentarás o Senhor teu Deus. 
 

Mateus 4:6,7 



E disse-lhe: 
Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 

Então disse-lhe Jesus:  
Vai-te, Satanás, porque está escrito:  

Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 
 

Mateus 4:9,10 



5. Como o apóstolo Tiago valoriza as Sagradas 
Escrituras? 



Então toda a multidão se calou  
e escutava a Barnabé e a Paulo,  

que contavam quão grandes sinais e prodígios  
Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 
E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra,  

dizendo: Homens irmãos, ouvi-me: 
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os  

gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. 
E com isto concordam as palavras dos profetas;  

como está escrito: 
 

Atos 15:12-15 



6. Paulo, assim como Tiago, valorizava  
as Sagradas Escrituras? 



Porque está escrito:  
Destruirei a sabedoria dos sábios,  

e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 
 

Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú. 
 

1 Coríntios 1:19 / Romanos 9:13 



Para que, como está escrito:  
Aquele que se gloria glorie-se no Senhor. 

 
Como também está escrito no salmo segundo: 

Meu filho és tu, hoje te gerei. 
 

1 Coríntios 1:31 / Atos 13:33 



7. O apóstolo Pedro pensava e agia assim como  
os apóstolos Tiago e Paulo? 



Porquanto está escrito: 
Sede santos, porque eu sou santo. 

 

Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: 
 

Porque dele disse Davi:  
Sempre via diante de mim o Senhor,  

porque está à minha direita,  
para que eu não seja comovido; 

 
1 Pedro 1:16 / Atos 2:16 e 25  



8. Os apóstolos de Cristo aprenderam com quem 
a valorizar as Escrituras Sagradas e pregarem  

sempre por elas? 



Como está escrito nos profetas:  
Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face,  
o qual preparará o teu caminho diante de ti. 

 

Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo  
o que quiseram, como dele está escrito. 

 

E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos  
escandalizareis em mim; porque está escrito:  
Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. 

 

Marcos 1:2; 9:13; 14:27 
 
 



Dizendo-lhes: Está escrito:  
A minha casa é casa de oração;  

mas vós fizestes dela covil de salteadores. 
 

E disse-lhes: Assim está escrito,  
e assim convinha que o Cristo padecesse,  

e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, 
 

Lucas 19:46 / 24:46 



Nossos pais comeram o maná no deserto,  
como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. 

 
Está escrito nos profetas:  

E serão todos ensinados por Deus.  
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu  

vem a mim. 
 

João 6:31 e 45 



9. Os discípulos e apóstolos de Cristo aprenderam 
com Ele a sempre olharem para as Escrituras? 



E os seus discípulos 
lembraram-se do que está escrito:  

O zelo da tua casa me devorou. 
 

João 2:17 



E achou Jesus um jumentinho,  
e assentou-se sobre ele, como está escrito: 
Não temas, ó filha de Sião; eis que o teu Rei  

vem assentado sobre o filho de uma jumenta. 
 

João 12:14,15 



Mas é para que se cumpra  
a palavra que está escrita na sua lei:  

Odiaram-me sem causa. 
 

João 15:25 



E, havendo eles cumprido  
todas as coisas que dele estavam escritas,  

tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura; 
 

Atos 13:29 



E, quando isto  
que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,  

e isto que é mortal se revestir da imortalidade,  
então cumprir-se-á a palavra que está escrita:  

Tragada foi a morte na vitória. 
 

1 Coríntios 15:54 



10. Que testemunho o apóstolo Paulo nos deixa  
sobre a sua inteira dependência das Escrituras 

Sagradas, sua guia para a verdade? 



Tendo, pois,  
alcançado socorro da parte de Deus, 
ainda até o dia de hoje permaneço,  

dando testemunho  
tanto a pequenos como a grandes, 
não dizendo nada senão o que os  

profetas e Moisés disseram que devia acontecer; 
 

Atos 26:22 



Mas confesso-te isto: 
que, seguindo o caminho a que eles chamam seita, 

assim sirvo ao Deus de nossos pais,  
crendo tudo quanto está escrito  

na lei e nos profetas. 
 

Atos 24:14 



11. O apóstolo Paulo era tão fiel ao que foi escrito, 
por homens inspirados por Deus, que nos  

deixou um preceito inspirado? 



Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei  
figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós;  

para que em nós aprendais a  
não ir além do que está escrito, 

de modo que nenhum de vós se ensoberbeça  
a favor de um contra outro. 

 
1 Coríntios 4:6 



12. Que grande aprendizado espiritual obterão 
aqueles que se guiam apenas pelo “está escrito”? 



Mas vós sois dele, em Cristo Jesus,  
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria,  

e justiça, e santificação, e redenção; 
para que, como está escrito:  

Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 
 

1 Coríntios 1:30,31 



13. Qual a importância do que foi escrito em  
relação a justificação dos santos convertidos? 



Ora, não é só por causa dele [Abraão] 
que está escrito que lhe foi imputado; 

mas também por causa de nós a quem  
há de ser imputado, a nós os que cremos naquele  

que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor; 
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, 

e ressuscitado para a nossa justificação. 
 

Romanos 4:23-25 



14. Por que nós, do tempo do fim, não devemos 
desprezar nada do foi escrito? 



E não tentemos o Senhor, como alguns deles  
o tentaram, e pereceram pelas serpentes. 

E não murmureis, como alguns deles murmuraram, 
e pereceram pelo destruidor. 

Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo,  
e foi escrito para aviso nosso,  

para quem já são chegados os fins dos séculos. 
Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe não caia. 

 

1 Coríntios 10:9-12 



15. O que devem fazer os santos, para alcançarem 
a verdadeira felicidade? 



Bem-aventurado aquele que lê, 
e os que ouvem as palavras desta profecia, 

e guardam as coisas que nela estão escritas;  
porque o tempo está próximo. 

 
Apocalipse 1:3 



16. Por fim, aqueles que obedecerem o que o 
SENHOR escreveu com Seu dedo na pedra,  

o que receberão como prêmio e honra, 
por amar o “está escrito”? 



Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às igrejas. 

Ao que vencer darei do maná escondido, 
e lhe darei uma pedra branca,  

e na pedra um novo nome escrito, 
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 

 
Apocalipse 2:17 



. .


