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O PANORAMA E A INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De acordo com o que foi apresentado, nós cremos claramente que a Bíblia é a Palavra de 

Deus e a revelação de Deus para a humanidade, sendo inspirada por Deus, chegando até 

nós através de cópias extremamente precisas, baseadas nos manuscritos ou rolos antigos, 

dos quais os últimos foram descobertos em 1947 , mais de 1950 d.C., na região próximo do 

Mar Morto, por um pastor de ovelhas/cabras beduíno. 

É uma coleção de 66 _______, divididos em V.T., com 39 livros, e N.T., com _____, tendo 

como autor o próprio Deus, onde o ESPÍRITO Santo é seu real intérprete e onde ________ É 

O TEMA CENTRAL E UNIFICADOR e que em toda ela não há NENHUMA contradição.  

Cremos também que a Bíblia possui um só sistema doutrinário, um só padrão moral, um só 

plano de ________ e uma só revelação do futuro. 

O V.T. e o N.T. se completam. Enquanto o V.T. afirma que o Salvador ______ enfatizando o 

poder, a majestade, a santidade e a soberania de Deus, o N.T., em cumprimento do que foi 

anunciado, afirma que o ___________ VEIO e que _________ , com ênfase no amor e na 

manifestação do próprio Deus, aqui na terra. 

Quando Deus fala a respeito de um assunto, Ele o faz de forma _________ e Progressiva, 

não revelando TUDO de uma só vez. 

A palavra INSPIRAÇÃO é o sentido pelo qual Deus transmite a mensagem autorizada ao 

homem, ou seja: é a influência SOBRENATURAL do Espírito Santo, capacitando os escritores 

da Bíblia a receberem e a registrarem a mensagem de Deus, SEM ____________ ERRO.  

A inspiração da Bíblia fundamenta-se em CINCO FATORES: 

1) Deus, como Causador original; 2) Os _________ de Deus eram Seus instrumentos. 

3)A autoridade da Palavra escrita, as próprias Escrituras Sagradas, que são o produto 

final. 4) A revelação do Espírito Santo que diz respeito à exposição da verdade.   

5) A _________ do coração e da mente  e ter o dom de compreender essa  verdade 

comunicada e revelada. 

Existem três períodos de inspiração: 

1) Período___________ :  Afirmam que a Bíblia _____ a Palavra de Deus.  

2) Período do modernismo: Crêem que a Bíblia contém a Palavra de Deus.  

3) Período Neo-ortodoxo: Crêem que a Bíblia _______ a Palavra de Deus. 
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Nós cremos que a Bíblia se AUTO-DEFINE como um livro dotado de __________ divina, 

resultante de um processo pelo qual seres humanos movidos pelo Espírito Santo escreveram 

textos inspirados soprados por Deus, conforme é afirmado em II Timóteo 3:16 e II Pedro 1:21. 

Portanto ABSOLUTAMENTE NADA da Palavra de Deus pode ser anulado, pois provém de 

Deus e está envolto na autoridade divina que o próprio Deus lhe concedeu. 

Em todo o seu conjunto, possui uma harmonia que só pode ser explicada.  
 
Como sendo um _______ DE DEUS e que apesar de inúmeras tentativas, não foi destruída.            
 
 
 
 

 TAREFA PARA CASA: 
 

Quantos Livros Proféticos existem em nossa Bíblia? 
 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Tarefas: 40 
 

      

 


