
 

 

 

PASTORAL DIEGO ANGELINE 

Aproxime-se do manual que Deus deixou pra você 

TEXTO:  Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça (II Timóteo 3:16).  

Uma das marcas da reforma protestante foi o acesso a Escritura. A propagação acelerada da Palavra 

ocorreu principalmente por dois motivos: a tradução da Escritura pra língua Alemã e o surgimento da 

imprensa.  O historiador francês Roger Chartier, um dos grandes estudiosos da história, destacou que a 

invenção de Gutenberg (criador da imprensa) foi tão revolucionária que só pode ser comparada à invenção do 

computador e da reprodução digital da escrita. Enquanto cristãos, temos uma explicação para isto: Ação 

soberana de Deus. A nossa certeza é que Deus preservou a Escritura ao longo dos anos e teve o propósito de 

disseminar a sua Santa Palavra entre as nações. 

O texto bíblico de II Timóteo apresenta-nos um manual para todas as áreas de nossa vida. 

1) Ela é o manual extremamente útil, revelado por Deus:   O termo Inspirada por Deus no grego 

refere-se a uma única palavra, que literalmente poderia ser traduzida por soprado por Deus. Cremos que a 

Bíblia foi registrada por homens, mas inspirada por Deus. Toda a Palavra foi preservada por Ele. Paulo 

continua sua argumentação, dizendo que a Escritura é útil, ou seja, proveitosa, benéfica. Deus tem um 

propósito, não é um livro qualquer.  

2) Ela é o manual que combate as heresias: Paulo estava preocupado com as falsas doutrinas que 

estavam entrando na igreja (I Tm 1.3), é por isto que qualifica a Bíblia como útil para ensino. Ela é o manual 

que combate as heresias. 



 

 

3) Ela é o manual que nos convence do pecado: Em 1Tm 5.20 o mesmo termo é usado, sugerindo 

arguição ou convencimento a respeito do pecado. Essa deveria ser nossa postura. Confrontados pela Palavra, 

deveríamos caminhar em acordo com os ensinamentos divinos. 

4) Ela é o manual que nos aponta o caminho: O pecador deve não só ser advertido a abandonar o 

caminho errado, mas ser guiado ao caminho verdadeiro.  

Pv 22.6 afirma: Ensina a criança no caminho em que deve andar. É nossa responsabilidade, ensinar 

fundamentados na Escritura. 

Qual a finalidade? Sejamos perfeitos, habilitados, prontos para o serviço, mais parecidos com Cristo. 

Não deixe a sua Bíblia de lado. Leia em casa e onde for possível. Participe das programações da Igreja voltadas 

a leitura da Bíblia (Ex. JOB). Não se esqueça: ELA É O MANUAL PARA SUA VIDA. Deus te abençoe! 

 

 


