
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis.  

 

No texto lido, Paulo está afirmando a divindade, inspiração e 

suficiência das Escrituras. Timóteo, o jovem Pastor, está sendo 

orientado a combater os charlatães em Éfeso. Ele precisava se 

manter firme, tendo as escrituras como alicerce. 

Leia os textos com atenção e responda: 

 

João 5.39 “Vós examinais criteriosamente as Escrituras, 

porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que 

testemunham acerca de mim”. 

2 Pedro 1.21 “As Homens da parte de Deus falaram movidos 

pelo Espírito Santo”. Inspiração é a operação pela qual Deus 

garantiu o conteúdo da Bíblia como autêntica expressão de 

sua revelação.  

Gálatas 1.8 “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu 

vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, 

seja anátema.”  

 

A Escritura Sagrada tem sido o alicerce de sua vida? 

O que significa testemunhar acerca de mim? 

Deus revelou sua vontade nas escrituras. A palavra Cânon 

(usada para designar a coleção de livros que integram as 

sagradas Escrituras) significa régua ou vara de medir. A sua 

vida é medida pelas emoções ou pela revelação de Deus, a 

bíblia? 

Uma igreja forte é constituída de pessoas que aprendem e 

ensinam as escrituras. que possamos nos apaixonar a cada dia 

mais pela sua santa palavra.  

Deus nos abençoe! 

 

 

T E X T O  

2 Timóteo 3.16-17 “Toda Escritura 

é divinamente inspirada e 

proveitosa para ensinar, para 

repreender, para corrigir, para 

instruir em justiça; para que o 

homem de Deus seja perfeito, e 

perfeitamente preparado para 

toda boa obra.” 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

✓ Participe do evangelismo no sábado e de toda a 

programação nesse período do carnaval. ( ORE POR 

ISSO) 

✓ Escola Bíblica Discipuladora (não fique de fora, 

PARTICIPE DO CAFÉ DA MANHÃ NO PROXIMO 

DOMINGO.  

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


