Lição 1
A fonte da sabedoria
Reflexão:

Um jovem de 24 anos estava observando a paisagem pela janela do trem; de repente,
começou a falar muito alto, com entusiasmo: “Papai, olha só isso, as árvores correm
para trás”. O Pai sorriu docemente, enquanto o casal que estava à frente observava
o comportamento daquele rapaz com piedade. Em seguida, o jovem em exultação,
exclamou: “Pai, olha só, as nuvens correm com a gente!” O casal não conseguiu se
conter e disse ao pai do rapaz: “Desculpe, mas por que você não leva o seu filho a
um bom médico?” O homem educadamente sorriu para eles e respondeu: “Olha, na
verdade, foi isso o que eu fiz. Acabamos de deixar o hospital. O meu filho era cego
desde que nasceu, e hoje é o primeiro dia com os novos olhos”. Não julguemos as
coisas se não as conhecemos realmente. A verdade vai nos surpreender.

1. Onde encontraremos a verdade?
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” ( João 17:17)
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim.” ( João 14:6)

2. A verdade dá testemunho de que pessoa?
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de
mim testificam.” ( João 5:39)

Informações básicas sobre a Bíblia:
√ É a coleção de livros mais antiga que existe.
√ Escrita por cerca de 42 homens hebreus.
√ Os primeiros cinco livros foram escritos por Moisés, cerca de 1.500 anos antes de
Cristo, e o último, o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, perto do ano 100 depois
de Cristo.
√ Seu conteúdo: História, biografia, provérbios, profecias, parábolas, poesia, salmos
e sermões.
√ Unidade: apesar da diversidade de autores e de assuntos, há unidade de pensamentos entre os autores.
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√ Composta por 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.

3. Por que não há contradição na Bíblia?
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na justiça.” (2 Timóteo 3:16)
“Sabendo, primeiramente, isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular
elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.” (II Pedro 1:20,21)

4. Qual o erro dos religiosos no tempo de Jesus?
“Jesus lhes disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós.”
(Mateus 21:42)
“Jesus respondeu: Vocês estão enganados! Pois não conhecem as Escrituras nem o poder
de Deus!” (Marcos 12:24)

5. A Palavra de Deus faz que obra nos corações?
“Assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes
fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.” (Isaías 55:11)

6. Quais preciosos ensinos contém as Escrituras?
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que
todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” ( João 3:16)
“Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos.” (Salmos
119:105)

7. O que a Palavra de Deus pode fornecer aos homens?
• PODER:
“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego.” (Romanos 1:16)
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• FELICIDADE:
“Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o
que nela está escrito, porque o tempo está próximo.” (Apocalipse 1:3)

• SABEDORIA:
“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha.” (Mateus 7:24)

• PROTEÇÃO:
“Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus.” ( João 8:47)

8. Como deve ser estudada a Palavra de Deus?
“Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco
ali; para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos.” (Isaías
28:13)

9. O que acontece com quem não segue esse conselho?
“Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do Reino de Deus, mas aos que estão fora tudo
é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam,
não entendam; de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados!” (Marcos 4:11,12)

10. Que recompensa têm os estudantes da Palavra de Deus?
“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados e Eu vos aliviarei… e achareis descanso para as vossas almas.” (Mateus 11:28-30)
“Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.” (I Pedro
5:7)
“Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.” (Mateus 28:20)

11. A Palavra de Deus será vencida pelo tempo ou se tornará obsoleta em face dos costumes dos homens?
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“Seca-se a erva, e murcha a flor; mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente.”
(Isaías 40:8)

Conclusão:

As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, nos foi dada por Cristo Jesus. Se dermos
ouvidos, crermos e praticarmos os seus ensinamentos, seremos abençoados com as
dádivas descritas na Bíblia, e esta é a única maneira de sermos vitoriosos em Cristo
aqui na Terra e recebermos de Deus a vida eterna. Sábios são os homens que se deixam guiar pela Palavra da verdade que sai da boca de Deus.

Apelo:

Decida hoje ser guiado pelos conselhos preciosos do nosso Pai Celestial, dado a você
por meio da Sua Palavra.
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