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PorQue é Que temos de estudar a bíblia

Qual foi, ou quais foram, a(s) 
pessoa(s) que ensinaram as 
Escrituras pela primeira vez?

Qual é o teu hábito de estudo 
da Bíblia?

Tens dificuldades em cumprir 
ou aceitar algum(s) ensino(s) 
Bíblico(s)?

Qual é a autoridade que a Pala-
vra de Deus tem na tua vida?

Passagem base: 2 Timóteo 3.14-16

Versículo chave: 2 Timóteo 3.16 “Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, se-
gundo a vontade de Deus.”

Porque é que temos de estudar a Palavra de Deus? Quais os 
contributos do estudo da Bíblia para a vida do Cristão? Qual a 
sua origem e utilidade, origem e propósito? Mais de metade do 
Novo Testamento foi escrito pelo Apóstolo Paulo. Cartas escri-
tas às igrejas e a jovens pastores eram a forma do Apóstolo de-
mostrar o seu amor, zelo e cuidado pelas igrejas. Dessas cartas 
escritas por Paulo, duas são dirigidas a Timóteo, jovem pastor 
da igreja de Éfeso. Na segunda carta, Timóteo é encorajado por 
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Paulo a dedicar-se intensamente ao estudo das Sagradas Escrituras. Timóteo deveria fortalecer-se diaria-
mente na fé em Cristo, através do estudo da Palavra inspirada de Deus. O estudo da Palavra iria fortalecer a 
fé de Timóteo e também prepará-lo para os desafios doutrinários que teria na Igreja. Timóteo precisava de 
se proteger, assim como os irmão da igreja e a melhor forma de fazer isso era pregar e ensinar as Escrituras, 
a verdade de Deus. Paulo avisa o seu companheiro de ministério que viriam tempos difíceis e que ele pre-
cisava de estar bem alicerçado em tudo o que tinha aprendido de si e da sua Avó Loide e Mãe Eunice. Elas 
tinham sido as primeiras discipuladoras de Timóteo e os primeiros exemplos de fé na sua vida. Lembro-me 
bem da tua fé sem fingimento, como a que tiveram antes de ti a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice; e tenho a 
certeza que é a mesma fé que tu tens. Cap.1.5. O ensino das Escrituras no seio familiar de Timóteo cumpre 
aquilo que é mandamento do Senhor. Esta é a vontade de Deus para cada família, que a sua Palavra seja 
estudada, aprendida e praticada em cada família. Nesse estudo das escrituras Timóteo aprendeu que todos 
podem aprender o caminho que leva à salvação. V15. O estudo das Escrituras pode fazer-nos sábios para 
a salvação, pois as Escrituras revelam-nos a nossa necessidade pecaminosa, necessidade de salvação, mas 
também o caminho para ela. As Escrituras revelam a vontade, o conhecimento de Deus e do seu plano de 
salvação em Cristo Jesus, e não se contradizem, pois elas foram dadas, inspiradas, pelo próprio Deus. “Toda 
a Escritura é inspirada por Deus”. A Bíblia que temos em casa é, desde Genesis a Apocalipse, a Palavra inspi-
rada, dada pelo próprio Deus. O significado literal da palavra “Inspirada” tem a ideia de que o próprio Deus 
a “soprou”. Isto significa que Deus, pela Sua soberania, dirigiu homens através da ação do Espírito Santo, 
para que, ao escreverem, revelassem a Sua vontade aos homens. Foi essa inspiração que permitiu que os 
autores bíblicos não errassem nem se contradissessem. O Espírito não apagou as características naturais dos 
escritores. Antes, em Sua providência, Deus preparou escritores para a tarefa de redigir as Escrituras. Timó-
teo, ao estudar a Palavra, ao pregá-la, iria crescer na fé, proteger a Igreja dos falsos ensinos e contribuir para 
que a mesma cumprisse o propósito para o qual foi chamada. Apresentar-se santa, imaculada e anunciar o 
Evangelho da salvação da graça de Deus aos perdidos.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 
Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes. 
Chá com Graça no próximo sábado, dia 24.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.
Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Chá com Graça
Como manter a alegria em tempos difíceis? 
Será mesmo possível?  
Venha descobrir como, no dia 24 de Abril, no 
Chá com Graça (online)!  
A oradora será a Dra. Cassiana Tavares 
(Psicóloga Clínica e do Trabalho). 
A não perder!

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9%0D

