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que é a verdade? Cada vez parece mais difícil separar o verdadeiro do
falso. Vivemos em tempos confusos. Boatos se passam por fatos.
Porém, percebemos que a mentira nunca termina bem e conduz para
a morte. Quer um exemplo? O acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, na
à morte de milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade?
Como se manter lúcido e sensato em meio à loucura produzida pela mentira que
nos rodeia? O que pode restaurar a verdade? Por que é uma questão de vida ou
morte saber onde e como encontrar a verdade? Neste estudo vamos entender
melhor como Deus revela a verdade por meio da Bíblia.

Sua vez de procurar: Atos 8:26 a 40. Leia a história de Filipe e o etíope.
Nessa história percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito
a um grupo de pessoas. De fato, todos precisamos da verdade para viver.
espiritual da mensagem profética. Ou seja, nem sempre cultura e instrução
sincero em sua busca pela verdade. Deus conhecia seu coração e enviou
Filipe para ajudá-lo. Ao ouvir a explicação de Filipe sobre a morte de Jesus,
descrita pelo profeta Isaías (capítulo 53:7 e 8), as coisas começaram a fazer
Por que às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia?

ESTUDO BÍBLICO

1. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? 2 Pedro 1:21
2. Onde se origina a mensagem dos profetas? 1 Tessalonicenses 2:13
Na sabedoria humana
Em Deus
Na experiência pessoal
3. Toda a Bíblia é inspirada? 2 Timóteo 3:16
Só o Antigo Testamento
Só o Novo Testamento

Toda a Bíblia

4. O que devemos buscar nas Escrituras? João 5:39
5. Quem é o Verbo (ou a Palavra) descrito no evangelho de João? João 1:1 a 4 e 14

6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Salmo 33:9

7. O que o centurião disse a Jesus? Por que Jesus Se admirou? Mateus 8:8 a 10

8. Como Jesus interpretava as Escrituras? Lucas 24:27

O que mais chamou sua atenção até agora? Você aprendeu algo novo?

Para pensar
• “A Tua palavra é a verdade” (João 17:17).
• “Jesus respondeu: – Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14:6).
Estamos buscando a verdade nas fontes erradas? A verdade está na Palavra,
que revela Jesus e o plano da redenção, por meio de Sua morte na cruz.
• “Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará” (João 8:32).
Algum desses pontos é mais importante para você? Qual?

Como estudar, meditar e compreender a Bíblia
• Ore a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras.
• Compare textos e analise o livro, o capítulo e os versos antes e depois.
• Medite, pensando: O que Deus está dizendo para mim? O que Ele espera de mim?
Levando em conta meu conhecimento acerca de Deus, que decisão devo tomar?
Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé:
prática e ser restaurado por Jesus todos os dias.
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO
Jesus orou por você: “Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em Mim, por meio da palavra que eles falarem” (João
17:20). Jesus também quer Se relacionar com você: “E o Verbo Se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a Sua glória, glória
como do unigênito do Pai” (João 1:14).
Dia

Para meditar

1

Mateus 5:1 a 12

2

Mateus 5:13 a 26

3

Mateus 5:27 a 48

4

Mateus 6:1 a 15

5

Mateus 6:16 a 34

6

Mateus 7:1 a 14

7

Mateus 7:15 a 29

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

RELACIONAMENTO
Se possível, converse com uma pessoa conhecida sobre um dos textos
acima que mais tocou seu coração e diga para ela o porquê.
MISSÃO
Filipe recebeu a indicação do anjo e do Espírito Santo para explicar as Escrituras
alguém até você.
Deus pode enviar você para falar de Sua Palavra para alguém. Que oportunidades
Deus está lhe dando para fazer exatamente isso?

Pense pelo menos em uma pessoa:
Ore por ela e compartilhe este estudo.
SAIBA MAIS EM: ntplay.com/evidencias
EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS DA BÍBLIA POR MEIO DA ARQUEOLOGIA

Quer receber notícias, informações e conteúdos para seu crescimento espiritual?
WhatsApp: Salve nosso número em seus contatos +55 (61) 98169-0215 e envie
a palavra: ADVENTISTA

.

