
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUE 

LER A 

BÍBLIA? 

 
PORQUE NOS ENSINA A VERDADE 
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. (João 8:32) 
 
Para que ler a bíblia? 
 
____________________________ 
 
PARA AMAR E OBEDECER A DEUS 

“Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que 

me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu 

também o amarei e me revelarei a ele”. (João 14:21) 

O que acontece com quem obedece e ama a Deus? 

_________________________________________ 

 

 

                                            
Visite: http://missoesurbanas.com/bem-vindo 
Envie-nos um e-mail:  missoes@missoesurbanas.com 
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PARA NOS CERTIFICARMOS DA VERDADE 
As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de 
Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos 
os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que 
Paulo dizia era mesmo verdade. (Atos 17:11) 
 
1) Quando eles estudavam as Escrituras? 
 
_______________________________  
 
2) Para que eles estudavam diariamente? 
 
_______________________________  
 
 
PARA TERMOS DIREÇÃO 
A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que 
ilumina o meu caminho. (Salmos 119:105) 
 
3)Para que serve a palavra de Deus? 
 
________________________________ 
 
PARA NÃO PECARMOS 
“Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.” 
(Salmos  119:11   ) 
 
4)Qual a consequência de guardar a palavra no coração? 
 
__________________________________ 
 
PARA NASCERMOS ESPIRITUALMENTE 
“Pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos, por 
meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar 
entre todas as suas criaturas.” (Tiago  1:18 ) 
 
5) O que Deus usa para nos fazer nascer de novo? 
 
____________________________________ 

PARA TER VIDA 

Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
(Mateus 4:4)  
6) Do que viveremos? 
 
____________________________________ 
 
PARA SERMOS BEM-SUCEDIDOS 
Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e 
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto 
nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e 
serás bem sucedido. (Josué 1:8) 
7) O que temos que fazer dia e noite? 
 
______________________________________________ 

 
8) O que acontecerá se seguirmos o que está na bíblia? 
 
______________________________________________ 

 
PARA TERMOS ALEGRIA 
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o 
mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. (Salmos 
119:8) 
9) O que acontecerá se tivermos uma vida reta? 
  
______________________________________________ 

 
PARA NOS PREPARAR 
Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para 
ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a 
maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja 
completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas 
ações. (2 Timóteo 3:16, 17) 
 
10) Para que serve a Bíblia? 
  
____________________________________________________ 


