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14.Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das 
quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 

15.Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são 
capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo 
Jesus. 

16.Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 

17.para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra. 
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Pois jamais a profecia teve 
origem na vontade humana, 
mas homens falaram da parte 
de Deus, impelidos pelo 
Espírito Santo. 
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Você já teve 
dificuldade em 
entender alguma 
passagem bíblica? 



 Estudo da Palavra de Deus 

 Cria raízes para firmar nossa fé 
a respeito de Deus 

 Fundamento sólido para 
auxílio no esclarecimento de 
dúvidas pessoais ou de outras 
pessoas 



Ter cuidado com a 
interpretação bíblica 

Estudar o contexto da 
passagem 

Entender o objeto com 
que o livro foi escrito 

Lembrar que a Bíblia é 
harmônica 

Pesquisar, pesquisar 



 Comprovação científica não se aplica aos eventos históricos da 
Bíblia 

 A Bíblia não é um livro de ciência 

 Deus é superior às leis naturais criadas 



 Os atributos de Deus, como amor, bondade, misericórdia e 
longanimidade, são eternos 

 Deus é imutável 

 Deus é santo, perfeito e bom ao mesmo tempo 



 Cuidadoso uso dos princípios de interpretação bíblica 

 Estudo do contexto da passagem 

 Entendimento do propósito do autor do livro e como a 
passagem se encaixa no tema do livro 

 Lembrar que toda a Bíblia possui harmonia e unidade 

 Consultar fontes de pesquisa como dicionários, comentários 
bíblicos e bíblias de estudo 



 Quanto mais estudamos e conhecemos a Bíblia, mais facilmente 
saberemos lidar com suas aparentes dificuldades 

 

 Deus não nos deixou uma revelação contraditória, incoerente, 

com erros ou falha diante de argumentos humanos ou científicos 

 

 As dificuldades estão na nossa interpretação, não na revelação 
deixada por Deus 



  
Não perca 
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