
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 
 

II Timóteo 3:16-17 

Propósito: Compreender que a Bíblia é a Palavra de Deus ao homem, e que Deus nos fala através dela. 
Nela aprendemos tudo o que necessitamos para nos relacionarmos com Deus, portanto indispensável 
para o nosso crescimento espiritual.  
 

• Uma das doutrinas sob maior ataque na modernidade, é aquela que diz respeito à suficiência  da Palavra de 
Deus, isto é, a Bíblia é suficiente para que o ser humano aprenda a se relacionar com Deus, com o próximo e 
consigo mesmo. 

• “Talvez a doutrina que mais esteja sob ataque na nova geração seja a SUFICIÊNCIA das Escrituras”. John 
MacArthur Pense Biblicamente. Pag.27 

• A Bíblia fala com autoridade porque é a Palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática, pois é testemunha 
fiel e inspiradora dos atos maravilhosos de Deus. 

• As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio. 
• Ele é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. 
• A Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos 

ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática. 
 

• O texto base é a declaração mais importante da Bíblia acerca de si mesma. 
• O que aprendemos com o texto? 
1. A primeira afirmação é que a Escritura é una. Isto é, Uma só. 
• “Toda a Escritura”. 
• Paulo enfatiza que é “Toda a Escritura”. A Bíblia toda é a Palavra de Deus. Gênesis a Apocalipse. 
• Salmo 33:4  Porque a palavra do SENHOR é reta, e todas as suas obras são fiéis.  
• Ela é fiel e verdadeira de capa a capa, em cada i ou em cada til. 
• Ela é o modelo no qual devemos testar todas as outras verdades. 

 
2. A segunda afirmação é que a Escritura é divina. 
• Paulo nos diz que a Escritura é divina, isto significa literalmente “soprada por Deus”. 
• Significa que a bíblia é produto do criativo alento divino. Portanto, sendo a própria expressão de Deus, é 

adequadamente chamada de Palavra de Deus. 
• “Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho” Salmo 119:105 

 
3. A terceira afirmação é que a Palavra de Deus é inspirada. II Ped.1:21 
• Inspiração – significa que nasceu da mente de Deus e na instrumentalidade de homens. 

• Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto, 
jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, 
orientados pelo Espírito Santo. II Pedro 1:20-21.  
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4. A quarta afirmação é que a Escritura é útil. 
• Paulo nos diz que ela é proveitosa. Proveitosa é ser útil, vantajosa, traz benefício. 
• Proveitosa para ensinar. 
• Ela nos traz instrução sobre as coisas espirituais. Sobre como viver neste mundo de modo a glorificar o Senhor. 

Ensina sobre família, sobre educação de filhos.  
• “As Escrituras não visam satisfazer à curiosidade da teologia especulativa, mas foram escritas para serem 

aplicadas à vida diária” NT Interpretado. 
• Proveitosa para repreender. 
• Repreender é alertar quanto a um erro ou um perigo que está à nossa frente. 
• As Escrituras nos alertam dos perigos que corremos, das escolhas equivocadas que fazemos e que certamente 

nos trarão prejuízos. 
 

• Proveitosa para corrigir. 
• Corrigir – fazer voltar ao rumo. 
• Nas Escrituras aprendemos como voltar para a trilha, como voltar para o caminho certo. 

 
• Conclusão. 

 “... a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas 
as boas ações”. II Timóteo 3:17  

1. As Escrituras já falaram ao seu coração? 
2. O que mais lhe surpreendeu no contato com as Escrituras? 
3. Como você entende que as Escrituras podem alcançar outras pessoas? 

 
 

 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


