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Nossos desejos são guias confiáveis? nossos desejos realmente nos trarão
satisfação e vida?

Colecione os esboços das
mensagens.

Todas as religiões levam a Deus? Aparência de piedade, de santidade
garante que estamos certos?
1. A Bíblia Sagrada é o _______________ para viver a vida porque ela...
Toda a Escritura é inspirada por Deus
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A LEI é todo o conjunto de conhecimento e experiências contido nas
sagradas escrituras, de onde nada se pode retirar nem nada se pode
acrescentar.
O salmista afirma que a palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus.
1. Um Livro dado por _____________________ .
A Bíblia tem origem divina.
2. Uma ____________________________ Atual.
A Bíblia sempre será a Palavra de Deus, tanto naquela época em que foi
escrita, como nos dias de hoje e no futuro. Ela falou e continua a falar!

2. A Bíblia Sagrada é o fundamento para ____________ porque ela nos...
3. Única regra de Fé e Prática ___________________.
Somos desafiados a viver uma vida com princípios eternos para FAMÍLIA
3. A Bíblia é fundamento para viver a vida porque ____________.

APLICANDO A MENSAGEM

4. A______________________ é fundamento para viver a vida.

( ) Para conhecer a Deus, precisamos ler a Sua Palavra.
(
) Para viver uma vida digna, precisamos conhecer os padrões de Deus,
que estão na Sua Palavra.
(
) Para saber o que cremos, precisamos estudar o que Deus nos tem
ensinar por Sua Palavra.
(
) Para sermos fortalecidos por Deus, precisamos permitir que Ele nos
fale por Sua Palavra.

APLICANDO A MENSAGEM
(
) Decido separar tempo para entrega devocional a Palavra de Deus em
leitura e Oração;
(
) Decido criar uma aliança de caminhada discipular com pessoas que
também buscam transformação;

