
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 1ª



A Bíblia foi dada ao homem por Deus 

A Bíblia é uma coletânea de sessenta e seis livros que registra as 

mensagens de Deus dadas a aproximadamente quarenta e seis 

pessoas que Ele escolheu como Seus porta-vozes. Embora a Bíblia 

tenha sido registrada por homens, foi escrita por Deus.

2 Timóteo 3:16 — Toda Escritura é divinamente inspirada e 

proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir 

em justiça.

2 Pedro 1:21 — Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos 

homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos 

pelo Espírito Santo.



Os costumes antigos narrados 
nas histórias desses homens 
também foram encontrados 
nas tábuas.

Apesar do ceticismo que classifica a Bíblia como pouco mais que 
fábulas e fraudes, a arqueologia oferece fortes evidências de sua 
veracidade histórica, tais como os arquivos encontrados na antiga 
cidade de Ebla, no Norte da Síria, na década de 1970. Os 
documentos escritos em tábuas de barro por volta de 2300 a.C. 
demonstram que os nomes de pessoas e lugares relacionados aos 
patriarcas Abraão, Isaque e Jacó são verdadeiros. 

Descobertas arqueológicas confirmam a veracidade da Bíblia



Outro exemplo envolve Sargom, rei assírio, citado no Livro de Isaías, 
cuja existência os historiadores questionaram por muitos anos: “No 
ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a 
Asdode, e guerreou contra Asdode, e a tomou” (Isaías 20:1). 

Hoje sabemos que Sargom II foi de fato rei da Assíria, cujo governo
começou em 722 a.C.. O 
palácio de Sargom, em 
Khorsabad, Iraque, foi 
descoberto por Paul-Émile 
Botta, em 1843. Escavações no 
mesmo sítio arqueológico, 
realizadas 90 anos depois, 
encontraram nas paredes do 
palácio registros do mesmo 
acontecimento mencionado 
em Isaías — a conquista de 
Asdode pela Assíria. Os 
visitantes do Museu de 
Londres podem ver o colossal 
touro alado encontrado 
naquele palácio.



Um terceiro exemplo foi 
descoberto no próprio Museu 
Britânico. Durante uma visita, no 
verão de 2007, o especialista em 
História da Assíria, professor 
Michael Jursa, examinava a coleção 
daquela entidade de 130 mil 
tabuletas cuneiformes, quando 
deparou-se com um nome que lhe 
pareceu familiar —Nabu-
sharrussu-ukin, descrito 2.500 anos 
antes como o “chefe dos eunucos”

de Nabucodonosor II, rei da Babilônia. O pequeno tablete era um 
recibo que reconhecia o pagamento de cerca de 750 gramas de 
ouro feito por Nabu-sharrussu-ukin a um templo na Babilônia. Jursa 
consultou o Antigo Testamento e encontrou o mesmo nome no 
capítulo 39 de Jeremias, transliterado pelos tradutores da Bíblia 
para Nebo-Sarsequim, príncipe de Nabucodonosor II, a quem 
acompanhou durante o cerco de Jerusalém,
em 587 a.C., quando os babilônios 
arrasaram a cidade.

O Dr. Irving Finkel do Museu Britânico, 
sintetizouda seguinte forma a 
importância do acontecimento:

É uma descoberta fantástica, um achado 
de primeira classe. Um detalhe obscuro 
do Antigo Testamento fica evidenciado 
como preciso e verdadeiro. Acho que 
esse fato confere à narrativa [de 
Jeremias] um novo tipo de autoridade.



A Palavra de Deus é verdadeira e infalível:

Salmo 119:89 — Ó Senhor, Tua Palavra é eterna; ela está sempre 

firmada no céu.

Isaías 40:8 — Seca-se a erva, e caem-se as flores, mas a Palavra do 

nosso Deus subsiste eternamente.

Mateus 24:35 — O céu e a terra passarão, mas as Minhas Palavras 

jamais passarão.

A Bíblia funciona!

Um cético, falando sobre a Bíblia, disse que seria impossível, nos 
dias de hoje, acreditar em qualquer livro cujo autor fosse 
desconhecido. Tiago, que acredita em Jesus, perguntou-lhe se o 
compilador da tabuada de multiplicação era conhecido.

- Não — foi a resposta.

- Então, é claro que você 
não acredita nela? 
— insistiu Tiago.

Ao que o cético 
respondeu:

- Sim, eu acredito 
porque funciona.

- A Bíblia também! 
— concluiu Tiago.



A Bíblia nos diz que Jesus é a Palavra (o Verbo)

João 1:1,14 — No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 

o Verbo era Deus. (14) O Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E 

vimos a Sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e 

de verdade.

Hebreus 11:3 — Pela fé entendemos que os mundos foram criados 

pela Palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que sê 

vê.

Deus tem sempre falado com as pessoas de diversas formas: por 
meio da beleza e maravilha da Sua Criação, por intermédio dos Seus 
profetas, dos Seus mensageiros e da Sua Palavra escrita. Mas a mais 
clara revelação de Si mesmo — do Seu caráter e do Seu amor — é 
encontrada no Seu Filho, Jesus, a quem a Bíblia chama "o Verbo" ou 
"a Palavra". É através de palavras que exprimimos e revelamos 
nossos pensamentos, sentimentos e personalidade. E Jesus é o meio 
pelo qual Deus Se comunica conosco. 
É o Seu mais impressionante meio 
de comunicação conosco, e a 
forma que 
escolheu para 
transmitir o Seu 
amor ao 
mundo através 
de Seu 
próprio 
filho, Jesus.



A Bíblia foi escrita para beneficiar a nós

João 19:35 — Aquele [João] que O viu testificou, e seu testemunho é 

verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o 

creiais.

1 Coríntios 10:11 — Tudo lhes aconteceu [aos personagens bíblicos] 

como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para 

quem já são chegados os fins dos séculos.

João 4:13-14 — Respondeu Jesus [à mulher samaritana]: Todo aquele 

que beber desta água tornará a ter sede, (14) mas aquele que beber 

da água que Eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que Eu 

lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna.

A Água da Vida

Depois da vida propriamente dita, a água é o que há de mais
precioso na Terra. É por 
isso que Deus a usa 
como um símbolo da 
vida, chamando-a de 
Água da Vida, assim 
como Palavra da Vida e 
Água da Palavra! A água 
um elemento essencial à 
vida, existência e 
sobrevivência do 
homem, sem a qual 
tudo o que tem vida 
morre!



É importante guardar a Palavra

Obedecer e guardar a Palavra é uma prova de que conhecemos e 

amamos Jesus. Como resultado, recebemos benefícios!

João 8:31-32 — Jesus disse aos judeus que criam nEle: Se 

permanecerdes no Meu ensino, verdadeiramente sereis Meus 

discípulos.(32) Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.

Lucas 11:28 — Mas Ele disse: Antes bem-aventurados são os que 

ouvem a Palavra de Deus e a guardam!

João 15:7 — Se permanecerdes em Mim, e as Minhas Palavras 

permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito.

João 14:15 — Se me amais guardareis os Meus mandamentos.

A Bíblia é como um mapa que o 

guia pela vida. Dizer que não 

tem tempo para ela é como um 

motorista que vai numa longa 

viagem dizer: "Estou com tanta 

pressa para chegar que não 

tenho tempo para 

consultar o 

mapa".



Benefícios da Palavra

A Palavra nos dá fé, verdade, sabedoria e força!

Salmo 119:7 — Louvar-Te-ei com um coração reto, enquanto 

aprender as Tuas justas leis.

Romanos 10:17 — A fé vem por ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus.

Atos 20:32b — À Palavra da Sua graça, Àquele que é poderoso para 

vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.

Meditar sobre a Palavra gera bênçãos e sucesso:

Josué. 1:8 — Não aparte da tua boca o livro desta lei: medita nele dia 

e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele 

está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-

sucedido.

Salmo 119:130 — A exposição das Tuas Palavras dá luz; dá 

entendimento aos simples.

A Palavra nos limpa, cura, faz feliz e dá paz!

João 15:3 — Vós já estais limpos por causa da Palavra que vos tenho 

falado.

Salmo 107:20 — Enviou Sua Palavra, e os sarou; livrou-os da 

destruição.

Salmo 119:165 — Muita paz têm os que amam Tua lei, e para eles 

não há tropeço.

Jeremias 15:16a — Achadas as Tuas Palavras, logo as comi; elas me 

foram gozo e alegria ao coração.



Precisamos ler a Palavra para receber os benefícios

Certo jovem rebelde fugiu de casa e dele não se ouviu notícias 

durante anos. Ao tomar conhecimento do recente falecimento de 

seu pai, voltou para casa e foi gentilmente recebido pela mãe. No 

dia da leitura do testamento, os familiares se reuniram e o 

advogado passou a ler o documento. Para a surpresa de todos os 

presentes, o testamento narrava em detalhe a vida do filho 

rebelde. O rapaz, irado, saiu da sala e partiu, sem dar notícias por 

três anos. Ao ser encontrado, ficou sabendo que, no testamento, 

depois de relatar seus caminhos errados, o pai lhe deixara uma 

vultosa soma.

Quanta dor lhe teria poupado, se ele tivesse apenas ouvido a 

leitura até o fim! Da mesma forma, muitas são as pessoas que não 

lêem a mensagem completa da Bíblia e se afastam dela 

insatisfeitas. A Bíblia diz: "O salário do pecado é a morte", é 

verdade, mas também diz que "o dom gratuito de Deus é a vida 

eterna" (Romanos 6:23).



Como Ler a Palavra de Deus 

Ao sentar-se para ler, o primeiro passo deve ser orar e pedir ao 

Senhor que vivifique a Palavra por meio do Seu Espírito Santo. Como 

Davi orou:

Salmo 119:18 — Desvenda os meus olhos, para que veja as 

maravilhas da Tua Lei.

E Paulo nos instruiu:

2 Coríntios 3:6b — Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.

A menos que leiamos a Palavra em oração e com uma atitude 

receptiva, buscando a orientação do Senhor e do Seu Espírito, pode 

ser muito difícil entendermos algumas coisas. Peça ao Senhor para 

lhe dar o espírito de sabedoria:

Efésios 1:17-18 — ...vos dê em seu conhecimento o espírito de 

sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados 

(18) os olhos do vosso conhecimento...

Es posible que uno lea un versículo cantidad de veces sin entender 

bien todo su significado, hasta que el Espíritu Santo le habla a uno y 

se lo aplica a su caso, ¡entonces sí que cobra vida! La voz de Su 

Palabra, como se la denomina, se manifiesta cuando Dios nos trae a 

la memoria algún pasaje o versículo aplicado a una situación 

particular, o para responder a alguna pregunta que le hayamos 

hecho. Hace que un pasaje cobre vida aplicado a determinadas 

circunstancias y de pronto, ¡pasa a ser letra viva! Es decir, deja de ser 

sólo un texto que leemos o palabras que entran por un oído y salen 

por el otro; sino que de repente ¡uno capta lo que quiere decir!



Não se limite a ler — estude, interrogue e aplique

2 Timóteo 2:15 — Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 

Palavra da verdade.

Um dos principais objetivos deste curso é ajudá-lo a desenvolver 

uma conexão com Jesus, para que possa se alimentar 

espiritualmente com a Palavra. "Manejar bem a Palavra da verdade" 

significa conhecê-la e saber o que significa.

Leia a Palavra com atenção, em oração e refletindo.

Se cada vez que se sentasse para comer, você simplesmente engolisse a 

refeição o mais rápido possível, o processo de digestão e absorção não seria 

nem de perto tão bom como se tivesse comido um pouco mais devagar. —

Sem falar que nem desfrutaria do alimento!

O mesmo princípio se aplica ao seu 

alimento espiritual. Permita o tempo 

necessário para digerir, absorver e se 

beneficiar com a Palavra!

Você pode perder boa parte do 

sentido, da verdadeira profundidade do 

que o Senhor está falando, a menos 

que pare para pensar, aplicar a Palavra 

à sua situação e perguntar: "Como isto 

se aplica a mim e à minha situação?" 

Essa interrogação não deve ser feita 

com uma atitude de dúvida, mas de fé, 

sabendo que poderá até aprender mais 

lições se sondar sua vida mais 



Praticantes da Palavra

"A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas 
para transformar as nossas vidas". — Dwight L. Moody.

A Palavra de Deus foi dada para mudar a nossa personalidade e para 
ficarmos mais parecidos com Jesus. Toda a nossa dedicação aos 
estudos bíblicos não terá valor se, em última análise, não mudarmos 
e nos assemelharmos mais a Jesus. Não devemos ser meros ouvintes 
da Palavra, mas praticantes.

Tiago 1:22 — E sede cumpridores da Palavra, e não somente 
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.

Não é possível conhecer de fato a Palavra de Deus a menos que a 
aplique à sua vida. Você pode ser uma enciclopédia bíblica 
ambulante e encher a cabeça de conhecimentos bíblicos e teológicos, 
mas de nada lhe valerá se não souber aplicá-la ao seu dia-a-dia.



Quando estiver lendo a Palavra, ore e peça ao Senhor que o ajude a 
aplicar o que estiver estudando e que lhe mostre especificamente o 
que Ele quer que você faça. Pergunte ao Senhor:

• Como posso aplicar esta Palavra à minha vida?
• Como posso usar este conhecimento para ajudar 

outros?

Se ao ler a Palavra, você sentir o Senhor falar ao seu coração e 
lançar um desafio, você deve na mesma hora pensar, orar e 
meditar sobre que significado a instrução tem para você 
pessoalmente. Não se atrase em colocá-la em prática. A demora faz 
com que a necessidade de reagir diminua, você perca a força e a 
Palavra perca o efeito na sua vida. Quando o Senhor estiver falando 
no seu coração, lançando um desafio por meio da Palavra, é hora 
de agir e assumir compromissos. Você precisa 
pensar e avaliar como pôr a Palavra em prática 
e traçar na hora um plano definido para o que 
vai fazer. Não espere para depois. 
Depois é um tempo que 
provavelmente nunca chegará!

João 13:17 — Se sabeis 
estas coisas, 
bem-aventurados sois se 
as fizerdes.



Memorizar

Memorizar a Palavra sempre foi um elemento de força do povo de 

Deus, como o rei Davi testificou:

Salmo 119:11 — Escondi a Tua Palavra no meu coração, para eu não 

pecar contra Ti.

Moisés mencionou o mesmo:

Deuteronômio 11:18 — Gravai estas Minhas Palavras no vosso 

coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-

as como faixas (fitas decorativas usadas na testa) entre os vossos 

olhos.

Os versículos que 

memorizamos nos serão uma 

grande bênção. Em períodos de 

doenças e de dificuldades, os 

versículos são grandes fontes 

de conforto e de força. Além 

disso, conhecer passagens e 

versículos específicos nos ajuda 

a testemunhar melhor, como 

ensinou Pedro:

1 Pedro 3:15b — Estai sempre 

preparados para responder com 

mansidão e temor a todo 

aquele que vos pedir a razão da 

esperança que há em vós.



O que fazer quando não entender algo

Ao ler a Bíblia, ore para que o Espírito Santo o ajude a 
compreender o que lê, mas não se preocupe se não entender tudo 
na primeira vez que ler; ninguém entende! Continue tentando. 
Quanto mais você ler, mais entenderá, e muitas vezes ao reler 
certas passagens achará novos significados e “tesouros” que não 
havia notado antes! 

Não temos que entender tudo

Certa vez Santo Agostinho caminhava pela praia sobremaneira 
perplexo com um certo aspecto da fé e da doutrina. Nesse 
momento observou um garotinho correndo até à água com uma 
concha do mar, enchendo-a e derramando em um buraco que 
fizera na areia.

— O que você está fazendo, jovenzinho? — perguntou Agostinho.

— Ah, — respondeu o menino — estou tentando colocar o oceano 
neste buraco!

Agostinho aprendeu sua lição e, continuando sua caminhada, disse: 
"Agora entendo. É isso o que estou tentando fazer. De pé sobre as 
areias do tempo, tento acomodar nesta minha pequena e finita 
mente, coisas que são infinitas". Contentemo-nos em deixar que 
Deus saiba coisas que nós não 
conseguimos entender.



Depende de você pôr isto em prática!

Pode comparar esta aula a uma aula de culinária. Nós lhe damos a 
receita, mas se não for para casa, pegar os ingredientes e tentar 
preparar o que foi ensinado, nunca descobrirá quão delicioso é o 
prato nem poderá desfrutar dele!

Dose diária para crescimento 

ideal

* Um capítulo dos Evangelhos 

(Mateus, Marcos, Lucas e João).

* Um capítulo dos Salmos.

* Metade de um capítulo do 

livro de Provérbios.
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