
						A	Palavra			
								de	Deus	

E	O	CONFLITO

SIM            NÃO

Que provisão Deus fez para que Sua Palavra 
pudesse ser preservada? Números 33:2; Isaías 
30:8; Jeremias 30:2; Apocalipse 1:1,19.

Jesus mostrou aprovação pelos escritos do 
Antigo Testamento? Marcos 14:49; Lucas 
24:27; João 5:39.

Os Apóstolos reconheceram o Novo Testa-
mento como parte das Escrituras Sagradas? 
II Pedro 3:15, 16.

Qual a maior razão para a existência da Bí-
blia? João 20:31.

Podemos confiar nos ensinamentos da Pala-
vra de Deus? Provérbios 22:20,21; II Timó-
teo 3:16,17.

Há alguma relação entre obediência e com-
preensão da Palavra de Deus? Salmo 119:
33-40; João 7:17.

Como podemos interpretar corretamente a 
verdade bíblica? Isaías 28:10; I Coríntios 
2:13,14.
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

As Escrituras do Antigo e Novo Testamentos fo-
ram dadas pela inspiração de Deus, elas contêm 
toda a revelação da vontade de Deus para todos 
os seres humanos.

As	Escrituras	são	a	Única	Regra	de	Fé
e	Prática	para	os	Cristãos

A Bíblia é a verdade porque procedeu diretamen-
te de Deus, a fonte da verdade eterna. Através dos 
séculos a providência divina tem preservado a 
pureza da verdade bíblica. 

Somente na Bíblia contemplamos o poder que 
lançou os fundamentos da terra, o amor que nos 
redimiu do pecado, a verdade que nos indica a sal-
vação e a esperança que garante o nosso futuro.

Saiba	que
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A mensagem da Bíblia foi escrita para você. Sai-
ba que ela é a fonte do nosso conhecimento sobre 
Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a 
salvação do pecado. 

Ela tem poder para transformar vidas e por 
meio do estudo diário do santo livro você encon-
trará paz, esperança e as promessas de Deus para 
sua vida. Sempre deve ser estudada com oração.

A mensagem da Bíblia é atual e deve ser apli-
cada à sua vida. Você não deve apenas ler a Bíblia, 
mas sim estudar a Palavra de Deus diariamente 
para descobrir as verdades espirituais que Deus 
tem para a sua vida.

A Bíblia pode mudar o seu coração e pode aju-
dá-lo a vencer as tentações diárias. Neste mundo 
de maldade e engano, ela é a nossa segurança.

Minha	Decisão

Quero estudar a Bíblia 
com sinceridade e quero 
ouvir Deus falar ao meu 
coração por meio da Sua 
Palavra. Estudarei a Bí-
blia constantemente.
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Atentado	contra	a	Bíblia
A igreja romana acrescentou sete livros à Bí-
blia, estes são os livros apócrifos. 

A palavra “apócrifo” é grega, e significa “es-
condido” ou “secreto”, e foi dada a esses livros 
porque os seus autores são desconhecidos. 

A data de seus escritos também é matéria 
duvidosa, embora seja geralmente colocada 
entre os anos de 200 e 100 A.C.

Sete livros são considerados apócrifos: To-
bias, Judite, I e II Macabeus, Sabedoria, Ecle-
siástico e 
Baruque.

Eles apa-
recem em 
exempla -
res mais 
a n t i g o s 
da Sep-
tuag inta, 
( v e r s ã o 
antiga da Bíblia, preparada pelos judeus da 
Alexandria por volta do ano 280 A.C. - tradu-
ção do Hebraico direto para o Grego) mas não 
existiam nos originais dela, só foram acres-
centados entre os anos 300 e 400 D.C.

“Embora haja no Novo Testamento cerca de 
263 citações diretas do Velho Testamento e 370 
passagens com alusão a Ele, não há uma só re-
ferência, de Cristo ou dos apóstolos, aos escritos 
apócrifos.” - Adelaide Bee Evans, The Bible 
Year, pág. 120. (Citado no livro Princípios de 
Vida, pág. 19).

A Bíblia é a Verdade.  João 17:17.

A Palavra de Deus nos santifica e nos ilumina.

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, 
luz para os meus caminhos.” Salmo 119:105.    

 A função mais importante da Bíblia é no mos-
trar o Senhor Jesus e a salvação. 

O inimigo tentou derrubar 
a verdade da Bíblia por terra 
acrescentado a ela livros não 
inspirados. Nesses livros ele 
inseriu vários ensinamentos 
contrários aos princípios da 
Bíblia e à vontade de Deus.

Veja abaixo porque os livros 
apócrifos são rejeitados pela 
maioria dos cristãos:

• Eles não estão no cânon hebreu.

• Jesus e os apóstolos nunca fizeram qual-
quer citação deles.

• Os historiadores  Josefo e Jerônimo, que 
traduziu a Vulgata, não reconheceram os 
apócrifos.

• Eles apresentam erros históricos, inexati-
dões, e histórias e discursos de ficção.

Os	autores	apócrifos	não	reclamam	inspiração	e	
confessam	a	falta	do	dom	profético.	

I	Macabeus	4:46;	9:27;	14:41.

Ensinam	doutrinas	contrárias	a	Bíblia,	como:	

•	Purgatório	e	Reencarnação	-	Sabedoria	8:	19,20.	

•	Oração	pelos	Mortos	-	II	Macabeus	12:43	a	46.

Sobre	tais	coisas	a	Bíblia	adverte	em	Isaías	8:20;	
e	Gálatas	1:8.

Apócrifos

Conheça	a	sua	Bíblia

A Bíblia possui 66 Livros
Deus é o Autor

40 Escritores
a Escreveram

Antigo Testamento
39 Livros

Novo Testamento
27 Livros

História Poesia Profecia Evangelhos Cartas

A N T I G O  T E S T A M E N T O

Gênesis 
a 

Ester

Jó
Salmos

Provérbios
Eclesiastes

Cantares

Isaías
a

Malaquias
e

Daniel

N O V O  T E S T A M E N T O

Atos Apocalipse Mateus
Marcos
Lucas
João

Romanos
a

Judas

I	Reis	15	:	3

Nome do livro
Capítulo

Versículo

Veja como identificar 
as passagens bíblicas:

Evidências:


