1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 08

COMPROMETIDA COM A PALAVRA

#conectou?

A Palavra de Deus, verdade incontestável

Sabemos que Deus é Perfeito, Supremo e Soberano! Sabemos também que sua Palavra é infalível, inerrante e poderosa.
A Palavra de Deus é confirmada por profetas, discípulos,
reis e pelo próprio Senhor Jesus, demonstrando a confiabilidade da Palavra.
A Bíblia é a forma escrita de tudo aquilo que Deus achou
oportuno revelar ao ser humano. Ela contém promessas, instruções e normas que garantem ao homem que a pratica uma
vida plena e abundante.
Veja algumas passagens que confirmam isto:
“Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita
nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme
tudo quanto nele está escrito; porque, então, farás prosperar o
teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás”, Js 1.8.
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu
caminho”, Sl 119.105.
“Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra
foi para mim o gozo e alegria do meu coração; porque pelo teu

nome me chamo, ó SENHOR, Deus dos Exércitos”, Jr 15.16.
“Toda palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele”, Pv 30.5.
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus”, Mt 4.4.
“Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade”, Jo 17.17.
“Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra”, 2Tm 3.16-17.
“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante
do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão
da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração”, Hb 4.12.
“E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos”, Tg 1.22.
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