
 

PRINCÍCIOS BÍBLICOS 

"Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, 

sabendo de quem aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, 

que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda 

Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, para a instrução em justiça, a fim de que o homem de Deus seja 

perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra." II Timóteo 3:14- 17 

RESUMO: (Referência para estudo! 2 Timóteo 3: 14 - 17) 

 Deus em tudo se preocupou conosco.  

 Por causa do pecado que nos afastou da sua presença, inspirou dezenas de 

homens e mulheres, para escrever a Bíblia. 

 Para que Seus ensinamentos, os Seus princípios, não fossem esquecidos. 

 Princípios são verdades, práticas que estão na palavra de Deus. 

 Esses princípios podem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. (Ex: 

Familiar, Escolar e Espiritual) 

 Assim estaremos aprendendo a discernir o bem do mal 

 A palavra de Deus não foi escrita só para aquele tempo antigo, para os judeus ou 

apóstolos, mas eles são para todos os dias, em todo lugar e para qualquer pessoa. 

 

AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 

20:00 hs com as Redes Verde e Amarela. 

 



 

 

 Pois Davi disse em Salmos 119:105 “Lâmpadas para os meus pés 

é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos”. 

 A Palavra de Deus deve ser guardada em nossos corações 

 Para que possamos ser Sábios e inteligentes, assim como Moisés 

escreveu em Deuteronômio 4:5 e 6 (ler). 

 Assim seremos bem sucedidos em toda nossa vida! 

 Deus Abençoe! 

 

Descoberta: Praticando os ensinamentos de Deus agrada o coração 

dEle e nos tornamos sábios e inteligentes.                  

 Desafio: Desejo praticar os ensinamentos de Deus, para agradar o 

coração dEle.                                                                                                                                                 

Decisão: Vou praticar os ensinamentos de Deus, para agradar o 

coração dEle. 
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