
QUEM É SEU AUTOR?
RRoommaannooss  33::11,,  22  [[CCNNBBBB]] – Então qual a superioridade do judeu? ... Grande, e sob todos os
pontos de vista. Primeiro, porque a eles, os judeus, é que foram confiados os oráculos de
Deus. EEffééssiiooss  66::1177 – Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a
Palavra de Deus. 22  PPeeddrroo  11::2211 – A profecia nunca foi produzida por vontade de homem
algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.

POR QUEM FOI ESCRITA?
22  SSaammuueell  2233::11,,  22 – Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o un-
gido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel: O Espírito do SENHOR falou por mim,
e a Sua Palavra esteve em minha boca. ZZaaccaarriiaass  77::1122 – Sim, fizeram o seu coração duro como
diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o SENHOR dos Exércitos en-
viara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. LLuuccaass  11::7700 – Como falou pela
boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. AAttooss  33::1188,,  2211 – Mas Deus assim
cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado: que o Cristo
havia de padecer... o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de
tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. HHee--
bbrreeuuss  11::11,,  22 – Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. 22  PPeeddrroo  33::1155,,  1166 – O
nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto,
como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os in-
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doutos e inconstantes torcem e igualmente as outras Escrituras, para sua própria perdição.
O QUE COMPROVA A SUA INSPIRAÇÃO?

22  TTiimmóótteeoo  33::1166  [[AARRAA]] – Toda a Escritura é inspirada por Deus. 
((11))  SSeeuuss  mmiillaaggrreess:: JJooããoo  2200::3300,,  3311 – Jesus, pois, operou também, em presença de seus discí-
pulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes,  porém, foram escritos
para que creiais que Jesus é o Cristo. HHeebbrreeuuss  22::44 – Testificando também Deus com eles,
por sinais, e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo. 
((22))  SSuuaass  pprrooffeecciiaass  ccuummpprriiddaass:: IIssaaííaass  4411::2211,,  2233 – Apresentai a vossa demanda, diz o SENHOR;
trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir,
para que saibamos que sois deuses. IIssaaííaass  4455::1111,,  2211 – Assim diz o SENHOR ... Perguntai-me
as coisas futuras ... quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem, desde então, o anunciou?
Porventura, não sou eu, o SENHOR? IIssaaííaass  4466::99,,  1100 – Eu sou Deus, e não há outro Deus,
não há outro semelhante a mim; que anuncio o fim desde o princípio e, desde a antigui-
dade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho será firme, e farei toda
a minha vontade. AAttooss  2288::2233 – E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com
ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o Reino de Deus e procurava per-
suadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até
à tarde. 22  PPeeddrroo  11::1199 – E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em
estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela
da alva apareça em vosso coração,
((33))  SSuuaa  pprraattiiccaabbiilliiddaaddee:: IIssaaííaass  5555::1111 – A Palavra que sair da minha boca; ela não voltará para
mim vazia; antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. TTiiaaggoo  33::1177 –
Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratá-
vel, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
((44))  SSuuaa  rraacciioonnaalliiddaaddee:: IIssaaííaass  11::1188 – Vinde, então, e argüi-me, diz o SENHOR. AAttooss  1177::22  [[TTBB]]
–  Paulo, segundo o seu costume, ali entrou, e por três sábados discutiu com eles, tirando ar-
gumentos das Escrituras. 11  PPeeddrroo  33::1155 – Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso co-
ração; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos
pedir a razão da esperança que há em vós.
((55))  CCaarrêênncciiaass  ee  ccaarráátteerr  ddooss  eessccrriittoorreess:: AAttooss  44::1133  [[NNTTLLHH]] – Os membros do Conselho Supe-
rior ficaram admirados ... pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. 22  PPeeddrroo
11::2211 – Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
((66))  SSeeuu  ccoonnhheecciimmeennttoo  ssoobbrree--hhuummaannoo:: 11  CCoorríínnttiiooss  22::77,,  88,,  1100  [[TTBB]] –  Falamos a sabedoria de
Deus em mistério... a qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu... Pois Deus no-
las revelou a nós pelo Espírito; porque o Espírito tudo esquadrinha, até as coisas profundas
de Deus. SSaallmmooss  111199::9988--110000 – Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus
inimigos... Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus
testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. MMaarr--



ccooss  1122::2244 – E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não sa-
berdes as Escrituras nem o poder de Deus?
((77))  SSuuaa  iinnddeessttrruuttiibbiilliiddaaddee:: IIssaaííaass  4400::88 – Seca-se a erva, e caem as flores, mas a Palavra de
nosso Deus subsiste eternamente. MMaatteeuuss  2244::3355 – O céu e a terra passarão, mas as minhas
palavras não hão de passar. 11  PPeeddrroo  11::2255 –  Mas a Palavra do Senhor permanece para sem-
pre. 

QUAL É O SEU CONTEÚDO GERAL?
((11))  DDoouuttrriinnaass  ee  ((22))  pprreecceeiittooss:: 22  TTiimmóótteeoo  33::1166 – Toda Escritura ... é proveitosa para ensinar,
para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça.
((33))  PPrroommeessssaass::  22  CCoorríínnttiiooss  11::2200 – Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim;
e por ele o Amém, para glória de Deus, por nós.
((44))  EExxoorrttaaççõõeess::  HHeebbrreeuuss  1133::2222 – Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta
exortação; porque abreviadamente vos escrevi.
((55))  PPrrooffeecciiaass:: DDaanniieell  99::2244  – Setenta semanas estão determinadas... para... selar a visão e a pro-
fecia.
((66))  HHiissttóórriiaass:: 22  CCrrôônniiccaass  2244::2277 – Eis que está escrito no livro da história dos reis. 
((77))  TTiippooss::  GGáállaattaass  44::2244  – O que se entende por alegoria; porque estes são os dois concertos:
um, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.

QUAIS SÃO AS SUAS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS?

((11))  VVeerraacciiddaaddee::  SSaallmmooss  111199::116600 – A Tua Palavra é a verdade desde o princípio.
((22))  BBoonnddaaddee::  HHeebbrreeuuss  66::55 – E provaram a boa Palavra de Deus.
((33))  HHaarrmmoonniiaa::  AAttooss  1155::1155 – E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito.
((44))  CCoommpprreeeennssiibbiilliiddaaddee:: EEffééssiiooss  33::1188 – Poderdes perfeitamente compreender, com todos os
santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade.
((55))  AAuuttoorriiddaaddee:: IIssaaííaass  88::2200 – À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta Pala-
vra, nunca verão a alva.
((66))  SSuuffiicciiêênncciiaa::  22  TTiimmóótteeoo  33::1155--1177 – E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que
podem fazer-te sábio para a salvação ... para que o homem de Deus seja perfeito e perfeita-
mente instruído para toda boa obra.
((77))  EEffiiccáácciiaa:: HHeebbrreeuuss  44::1122 – 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 jun-
tas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.

QUAIS SÃO OS SEUS 
EFEITOS?

((11))  AArrrreeppeennddiimmeennttoo:: AAttooss  22::3377 – Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e per-
guntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos?
((22))  FFéé:: RRoommaannooss  1100::1177 –  De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus.
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((33))  PPuurreezzaa:: JJooããoo  1155::33 – Vós já estais limpos pela Palavra que vos tenho falado.
((44))EEssccllaarreecciimmeennttoo::  SSaallmmooss  111199::113300 – A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento
aos símplices.
((55))  SSaannttiiffiiccaaççããoo:: JJooããoo  1177::1177 – Santifica-os na Verdade; a tua Palavra é a Verdade.
((66))  GGeerraaççããoo  eessppiirriittuuaall:: TTiiaaggoo  11::1188 – Segundo a Sua vontade, Ele nos gerou pela Palavra da
Verdade.
((77))  VViivviiffiiccaaççããoo  eessppiirriittuuaall:: SSaallmmooss  111199::5500 – Isto é a minha consolação na minha angústia, por-
que a Tua Palavra me vivificou.
((88))  CCrreesscciimmeennttoo  eessppiirriittuuaall:: DDeeuutteerroonnôômmiioo  3322::22 – Goteje a minha doutrina como a chuva,
destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre
a relva.
((99))  FFoorrttaalleecciimmeennttoo  eessppiirriittuuaall:: EEffééssiiooss  66::1100,,  1111,,  1177 – No demais, irmãos meus, fortalecei-vos
no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus... Tomai ... a
espada do Espírito, que é a Palavra de Deus.
((1100))  EEqquuiillííbbrriioo  eessppiirriittuuaall:: 11  TTeessssaalloonniicceennsseess  33::1133 – Para confortar o vosso coração, para que
sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. 
((1111))  PPeerrffeeiiççããoo  eessppiirriittuuaall:: HHeebbrreeuuss  1133::2211 – Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes
a Sua vontade. 22  TTiimmóótteeoo  33::1166,,  1177 – Toda Escritura é ... proveitosa ... para que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
((1122))  SSaallvvaaççããoo:: RRoommaannooss  11::1166 – Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê.

O QUE DEVEMOS FAZER COM ELA?
((11))  AAmmaarr:: SSaallmmooss  111199::9977 – Oh! Quanto amo a Tua Lei! 
((22))  EEssttuuddaarr:: JJooããoo  55::3399  – Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam.
((33))  AAssssiimmiillaarr:: SSaallmmooss  111199::1111 – Escondi a Tua Palavra no meu coração, para eu não pecar
contra Ti.
((44))  PPrraattiiccaarr:: LLuuccaass  1111::2288 – Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a Palavra de
Deus e a guardam.


