A autoridade da Bíblia como regra de fé e prática decorre de sua origem. Os
escritores bíblicos viam as Escrituras como situando-se numa categoria única, distinta
e separada de toda a literatura restante. Eles se referiram à Bíblia como as “Sagradas
Escrituras” (Rom. 1:2), “sagradas letras” (II Tim. 3:15) e os “oráculos de Deus” (Rom. 3:2;
Heb. 5:12).
As Escrituras possuem autoridade divina porque nelas Deus fala através do
Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a Palavra escrita de Deus.
Ao longo de todo o Seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras.
Quer estivesse sendo tentado por Satanás, quer estivesse debatendo-Se com os
oponentes, a Escritura sempre era utilizada por Cristo como autoridade final. “Está
escrito”, foi uma expressão que Ele utilizou tanto com propósitos defensivos quanto de
ataque (Mat. 4:4, 7, 10; Luc. 20:17).
Assim, Cristo aceitou sem qualquer reserva as Escrituras Sagradas como sendo
a revelação autorizada da vontade de Deus em relação à raça humana.
Perguntas para o diálogo:
1. Você acha que a Bíblia é relevante nos tempos de hoje? Por quê?
2. Como você falaria para alguém que não acredita na Bíblia, que esta é a Palavra
de Deus?
3. Qual é, na sua experiência, a maneira mais prática e vivencial de estudar,
meditar e refletir na Bíblia?
4. Conte uma experiência sobre o poder da Palavra na sua vida.
5. Faça hoje com teu grupo de amigos um compromisso diário do estudo da Bíblia
e compartilhem as experiências e lições aprendidas.
Citação do Espírito de Profecia
“Para ter mente saudável e firmes princípios religiosos, os jovens devem viver em
comunhão com Deus, através de Sua Palavra. Indicando o caminho da salvação por
meio de Cristo, a Bíblia é nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. ” (Mensagens
aos Jovens, Cap. 88, pp. 273).
Recursos:
Pr. Erton Kohler
#13 Falando de Esperança - Os adventistas e a importância da Bíblia | Igreja Adventista
https://www.youtube.com/watch?v=3MyGsJhqtGY
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Dr. Rodrigo Silva
Bíblia – fato ou ficção – Evidências: https://www.youtube.com/watch?v=KjgqQIZCTIA
A veracidade da Bíblia Sagrada: https://www.youtube.com/watch?v=7ODEOA7xgAk
Quem escreveu a Bíblia? https://www.youtube.com/watch?v=UYT2IbpF9CU
Michelson Borges – O resgate da Verdade: #7 Bíblia: O livro mais perigoso de todas
as épocas https://www.youtube.com/watch?v=xiJZPDg9uCs
Pr. Luís Gonçalves
Lição 1 - O Livro que Revela tudo - Parte 1 de 2
https://www.youtube.com/watch?v=S3qN11OdO24&list=PLEAF39B5E80936024
Lição 1 - O Livro que Revela Tudo - Parte 2 de 2
https://www.youtube.com/watch?v=WCiTlD1rFVs
Pr. Ivan Saraiva
Está Escrito Adoração - 5 Coisas Importantes Sobre a Bíblia
https://www.youtube.com/watch?v=jbLiepDvwTo&index=28&list=PLy7ET69DnMyp1
zAVcF_Ewai6hfmBRu3rY
Merece Confiança o Antigo Testamento? - Está Escrito Adoração - Ivan Saraiva
https://www.youtube.com/watch?v=OF27ZkpwHSs&index=2&list=PLy7ET69DnMyp1
zAVcF_Ewai6hfmBRu3rY
Está Escrito Adoração - O Poder da Palavra - Pr. Ivan Saraiva
https://www.youtube.com/watch?v=MAEB4eT2zIc&list=PLy7ET69DnMyp1zAVcF_Ew
ai6hfmBRu3rY&index=39
Prof. Leandro Quadros
Como saber que a Bíblia é inspirada por Deus? | Na Mira da Verdade
https://www.youtube.com/watch?v=AIEGHG7GpZc

Pr. Carlos Campitelli
Líder dos Jovens da Divisão Sul Americana
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