Roteiro: Bíblia, divinamente inspirada
Por: Pr. Edu Arantes
TEXTO BÍBLICO
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja
apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 2 Timóteo 3. 16 - 17
A Bíblia é composta por 66 livros, escritos por 40 autores em 3 continentes
diferentes, em 3 idiomas ao longo de 1500 anos aproximadamente, e se
apresenta milagrosamente sem equívocos e contradições.
Estes fatos por si só, já seriam o suficiente para garantir que a Palavra é
integralmente inspirada por Deus, pois nenhum homem teria tamanha
capacidade. Mas ainda temos mais alguns fatores que corroboram com a divina
inspiração da Palavra de Deus em sua totalidade, onde pode-se destacar: a
historicidade, integridade (unidade na diversidade), profecias cumpridas, o poder
de transformar vidas, e o fato de Jesus crer e citar as Escrituras (Antigo
Testamento).
Especificamente nos versículos lidos, que fazem parte da segunda carta
que Paulo deixou para Timóteo, seu filho na fé, o apóstolo além de salientar a
inspiração divina como a fonte de tudo o que se encontra na Palavra de Deus,
também aponta para algumas utilidades da mesma.
Ensino – base conceitual e doutrinária.
Repreensão – confronto em amor e necessidade de mudança.
Correção – apontar o caminho certo.
Instrução na justiça – disciplinando e capacitando os leitores a serem
aperfeiçoados, para que vivam os valores do Reino.
Que privilégio termos acesso ao Livro dos livros.

TEMPO DE COMPARTILHAR
1. No texto lido vemos que “toda a Escritura é inspirada por Deus”. Ou seja,
não existe nem mesmo um único princípio originado em ideias humanas.
Em sua opinião, por qual razão o apóstolo Paulo deu tenta ênfase a este
fato?

2. Dentre as utilidades da Palavra de Deus (ensino, repreensão, correção e
instrução na justiça), existe algum que você considera mais importante?
Por quê?
3. Compartilhe com o grupo alguma ocasião, em que através da Bíblia, Deus
te mostrou um comportamento, pensamento ou julgamento, que deveria
ser mudado.
4. Você tem o hábito de regularmente se relacionar com Deus através de
Sua Palavra? Se sua reposta for sim, nos conte onde e quando você faz
sua leitura devocional. Se sua resposta for não, compartilhe qual você
entende ser sua maior dificuldade?
TEMPO DE ORAR
•
•

•

Orem para que o Senhor nos ajude a buscar em Sua Palavra a direção
para viver seus propósitos.
Orem para que a preguiça ou a má gestão do tempo não nos impeçam de
regularmente nos relacionarmos com o Deus da Palavra através da
Palavra de Deus.
Orem para que através da Bíblia tenhamos nosso caráter conformado ao
de Jesus.

