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A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena 
biblioteca, composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, das 

mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. 
Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela 
contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes; 
ébrios se tornaram sóbrios; criminosos se tornaram confi áveis, ladrões se tornaram 
honestos; adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? 
De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas 
serão respondidas neste estudo.

1. Como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17
Santifi ca-os na verdade, a Tua Palavra é a    
  

2.  Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia, e o que necessitam para 
entendê-la? Atos 8:26-31
Estudam e não   
Para entendê-la, alguém precisa   

3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28:10 (marque V ou F)
(    ) Comparar os textos que tratam do mesmo assunto.
(    ) Buscar outras passagens que explicam o assunto. 
(    ) Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo.
(    ) Um pouco aqui, e um pouco ali sobre o mesmo assunto.

4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5:39
Através da Bíblia, encontramos a vida                             Ela testifi ca de                          . 
Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela Seu amor 
e Seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação.
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5.   Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João 16:13; 8:32
O Espírito Santo guia em toda a                                                                        .  
E é a verdade que nos                                                                    .
 

6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2Pedro 1:21
Homens santos falaram da parte de Deus,                                                      
pelo                                                     Santo.

7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? 2Timóteo 3:16 (marque V ou F)
(    ) Somente o Antigo Testamento.
(    ) Somente o Novo Testamento.
(    ) Toda a Bíblia é inspirada por Deus.
Segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a 
educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado.

8. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18 
  

9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3:6; Apocalipse 22:18, 19
  
  

10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13:17; Tiago 1:22
Bem                                                                               se praticardes os  
                                         da Bíblia.

Recapitulação: Para Jesus, a Palavra de Deus é a fonte da                             .  
Muitos estudam a não                             .  A forma correta de estudar a Bíblia é um  
                           aqui e um pouco                        , sobre o mesmo  .  
Toda a Bíblia é inspirada por                           . Não podemos                                                   
nem                                        nada às Escrituras.

Compromisso de Fé:

(    ) Aceito toda a Bíblia como regra de fé para minha vida.
(    ) Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia.
(    ) Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida.
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