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MÊS DA BÍBLIA 

TEMA: A APLICABILIDADE DAS ESCRITURAS 

26/12/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: II Timóteo 3:14-17 

PALAVRAS CHAVE: Inspiração, exame, transformação. 

OBJETIVO: Perceber que tornar-se semelhante a Cristo, não é uma ideia impraticável. 

Podemos nos tornar mais semelhante a Jesus. 

 

Para entender a passagem 

II Timóteo 3:14-17 

INTRODUÇÃO____________________________________________________________________________ 

Na metade do primeiro século, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, 

e Silas anunciaram o evangelho tanto em Tessalônica, na época com 200 mil habitantes, 

como em Beréia. Em ambas as cidades, o trabalho foi coroado de muito êxito. Em Beréia, 

“mulheres gregas de alta posição e não poucos homens” creram na pregação da salvação 

pela graça de Deus mediante a fé (At 17.12). Mas o primeiro historiador da expansão do 

cristianismo fez questão de registrar que os bereanos eram “mais nobres” que os 

tessalonicenses. Além de ouvir a mensagem com muito interesse, os novos crentes daquela 

cidade “cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo” (At 17.11, 

EP). Isso significa que as mulheres da alta sociedade e um punhado de homens, com todo 

respeito à Paulo, faziam um exame crítico de tudo que o apóstolo ensinava, tendo como 

fonte primária e de absoluta confiança a parte da Bíblia então escrita (o Antigo 

Testamento). A resposta que os novos convertidos davam à pregação missionária não era 

meramente emocional. Passava tanto pelo coração como pelo intelecto. Desde então, 

nesses 20 séculos de história, os bereanos são lembrados como exemplos para aqueles que 

desejam ter uma fé sólida e mais próxima possível da Revelação. 

Cabe aqui a inquietante pergunta: essa postura de bereanos ainda é necessária? Em 

nenhum outro tempo, os meios de comunicação foram tão variados e disponíveis como 

agora, e nunca a liberdade de falar e escrever o que se quer foi tão grande. Antes, tínhamos 

apenas as Escrituras e outros livros. Depois, jornais e revistas. Depois, o rádio e a televisão. 

Depois, o fax. Agora, temos a internet. Por meio desses recursos, o crente recebe número 

sem conta de mensagens todos os dias, de procedência e linha doutrinária diferentes. A 

maior parte das pessoas engole tudo sem o menor cuidado. Daí a confusão reinante e o 

crescimento assustador não só de novas denominações cristãs, mas também de seitas e 

heresias. Não se pode mudar de ideia nem de convicção só porque alguém ensina algo 

novo. Cada dia é preciso examinar as Escrituras para ver se tudo o que esse alguém 

transmite é de fato assim. 

  

I. É PRECISO EXAMINAR AS ESCRITURAS____________________________________________________ 

2 Timóteo 3.14-17 

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

o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio 

para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o 

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra."  
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V.14 - “Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado...” 

Timóteo não somente aprendeu, mas foi “inteirado”, este termo significa ser “firmemente 

persuadido” que é o mesmo que dizer que Timóteo foi convencido das verdades que ele 

aprendeu.  

Lembramos imediatamente das palavras de Cristo Jesus em João 16.7-8 “Mas eu vos digo a 

verdade: convém-vos que Eu vá, porque, se Eu não for o Consolador não virá para vós; se, 

porém, Eu for Eu vo-Lo enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo…”  

“Note que aprender não basta. O que se aprendeu deve ser aplicado pelo Espírito Santo 

ao coração, para que também se chegue ao convencimento, com uma convicção que 

transforme a vida. ” (HENDRIKSEN, William. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São Paulo: Editora 

Cultura Cristã, 2001, p.363 (Comentário do   Novo Testamento). 

Paulo alista duas razões por que Timóteo precisava permanecer na fé. A primeira é: 

“sabendo de quem o aprendeste”. De quem Timóteo aprendeu? Certamente de sua avó 

Lóide e de sua mãe Eunice (2Tm 1.5), as quais ensinaram Timóteo “desde a infância”. Não 

só elas, mas também Paulo contribuiu para a edificação da fé do jovem presbítero (v.10; cf. 

1.13; 2.2).  

V.15 -, “desde a infância, sabes as sagradas letras”.  

Timóteo era uma ilustração de Pv 22.6. Foi instruído na Palavra, desde pequeno. E 

agora, é instado por Paulo a continuar nessa fé. No AT aprendemos que era dever dos pais 

contar aos filhos os grandes feitos de Deus na história de Israel (Dt 6.1-4). A páscoa era uma 

celebração caseira, através da qual se ritualizava aquela noite em que Deus libertou seu 

povo da terra da escravidão. Assim, o êxodo deveria ser lembrado por todas as gerações 

de israelitas (veja Ex 12). Infelizmente hoje é cada vez menor o número de pais que 

transmitem os valores cristãos aos filhos. 

“A expressão que podem fazer-te sábio, que talvez reflete o uso da LXX no Salmo 19:7 

(“dá sabedoria aos simples”), contrasta com a ‘insensatez’ e com os ‘enganos’ dos falsos 

mestres (vv.9,13).”  É através das Escrituras que alcançamos a maturidade e sabedoria 

necessárias para uma vida cristã autêntica. Quando ignoramos os valores da Palavra de 

Deus nos enveredamos por um caminho de insensatez, no qual o fim certamente é a morte.   

V.16 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil” 

“Paulo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber: que ela é inspirada 

e que ela é útil, não somente uma dessas duas coisas”.  Portanto, o texto está afirmando a 

inspiração plenária das Escrituras, ou seja, cada uma das partes da Palavra provém do sopro 

de Deus, e tem autoridade definitiva sobre a nossa conduta e fé. 

Paulo continua sua argumentação, dizendo que, além de inspirada, a Escritura é 

“útil...”. “Um paralelo significativo é encontrado em Hebreus 4.2, onde as boas novas não 

‘beneficiaram’ ou ‘foram proveitosas’ para os que as ouviram, porque a mensagem não 

encontrou fé por parte dos ouvintes.” (SPAIN, Carl, Epístolas de Paulo a Timóteo e Tito. São 

Paulo: Editora Vida Cristã, 1980, p.166.) Portanto, a Escritura tem autoridade divina 

(inspirada) e beneficia aqueles que a leem com fé (útil).  

II. A PARTIR DISSO, PODEMOS PERCEBER QUATRO OBJETIVOS DA ESCRITURA__________________ 

1. A Escritura é inspirada e útil “para o ensino”. 

A Escritura tem autoridade divina para reger nosso ensino e doutrina. Ela é a nossa 

única regra de fé e prática. Nas epístolas pastorais, Paulo preocupava-se com a falsa 
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doutrina que se infiltrava na Igreja (1Tm 1.3), e convocou tanto Timóteo como Tito a zelarem 

pelo ensino e sã doutrina (1Tm 1.10; 4.13; 5.17; Tt 2.1). 

2. A Escritura é inspirada e útil “para a repreensão”. 

Em Mt 18.15 e 1Tm 5.20 o mesmo termo é usado, sugerindo arguição ou 

convencimento a respeito do pecado. Essa deveria ser nossa postura com a Bíblia: quando 

confrontados com a Palavra, somos provados e verificados a tal ponto que, caso haja em 

nós algo que desabone a vontade de Deus, somos convencidos do erro. 

3. A Escritura é inspirada e útil “para a correção”.  

O termo aqui ( επανορθωσις  epanorthosis) denota “restauração a um estado 

correto”. “Se repreensão enfatiza o aspecto negativo da obra pastoral, a correção enfatiza 

o lado positivo. O pecador deve não só ser advertido a abandonar a vereda errada, mas 

ser também guiado na vereda certa ou reta (Dn 12.3). Isto também ‘toda Escritura’ é capaz 

de fazer. (HENDRIKSEN, William. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, p.373.) 

4. A Escritura é inspirada e útil “para a educação na justiça”. 

O termo paideia pode ser traduzido por “instrução”; “disciplina”, como em 2.25 e Ef 

6.4. Para alguns comentaristas, “corresponde a ‘corrigir’, em seu aspecto positivo”11 . Mas 

em Tt 2.11-14 paideia ganha o sentido de treinamento para uma vida santa e reta. A 

“justiça”, pois, teria o sentido de “boas obras”, como em 2.21-22. Isso ficará mais explícito no 

verso 17. 

V.17 “a fim de que o homem de Deus seja perfeito”. 

A Escritura vai trabalhando em nossa vida de tal forma que nosso caráter vai sendo 

completado com a perfeição que existe em Cristo, e assim, como Cristo, estaremos 

preparados “para toda boa obra” (1Tm 5.10; 2Tm 2.21; Tt 3.1).  O Espírito Santo “não se satisfaz 

enquanto a Palavra de Deus não cumprir plenamente sua missão e o crente não tiver 

alcançado a ‘medida da estatura da plenitude de Cristo’ (Ef 4.12,13)”.  (HENDRIKSEN, 

William. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, p.374.) 

III. AS ESCRITURAS NOS TRANSFORMAM____________________________________________________ 

Na salvação, Deus não está apenas interessado em nos salvar da condenação do 

inferno; tampouco Ele está somente preocupado em nos levar ao céu. Além destes 

propósitos da salvação, Deus também quer nos mudar em nosso íntimo, de modo que nossos 

pensamentos, afeições, desejos, sentimentos, atitudes, aspirações e todos os aspectos de 

nosso ser tornem-se semelhantes a Cristo. Deus tenciona que nossa vida, tal como a de nosso 

Senhor Jesus Cristo, seja cheia com o fruto do Espírito — amor, alegria, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio (Gl 5.22,23). Isto é salvação 

em seu sentido mais completo. E esta é a razão por que ser tornado sábio para a salvação 

é um aspecto tão importante, proveitoso e crítico em resolver tanto os problemas da vida 

presente quanto os problemas referentes à eternidade. 

Que instrumentos Deus utiliza neste processo interno de transformação, neste sentido 

mais amplo da salvação? O mesmo instrumento que Ele utiliza para nos tornar sábios para 

a salvação no sentido de mudar nosso relacionamento para com Ele. Deus utiliza as 

Escrituras para nos mudar em nosso íntimo e nos transformar à imagem de Cristo. “Todos 

nós… contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, 

de glória em glória, na sua própria imagem” (2 Co 3.18). “Santifica-os [torna-os santos e justos 

em seu coração e em sua conduta] na verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo 17.17). 

“Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a 

purificado por meio da lavagem de água pela palavra” (Ef 5.25,26). 
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Muitos anos atrás, Thomas Chisholm expressou, nas seguintes palavras, aquilo que 

deve ser o clamor do coração de todo crente: “Oh! Que eu seja semelhante a Ti, bendito 

Redentor! Este é o meu anelo e a minha oração constante! Ó Jesus, eu renunciarei, com 

alegria, todos os tesouros desta vida, a fim de vestir-me de tua perfeita semelhança. Oh! 

Que eu seja semelhante a Ti, cheio de compaixão, amor, perdão, ternura e bondade, 

ajudando o desamparado, confortando os desanimados, procurando encontrar os 

pecadores errantes! Oh! Que eu seja semelhante a Ti! Enquanto eu estou clamando, 

derrama o teu Espírito; enche-me com teu amor, faze de mim um templo adequado para a 

tua habitação. Prepara-me para a vida e para a habitação celestial. Oh! Que eu seja 

semelhante a Ti, bendito Redentor, puro como Tu és! Vem em tua amabilidade, em tua 

plenitude, estampa a tua própria imagem no mais íntimo de meu coração”. O constante 

clamor do coração de todo crente deveria ser: “Senhor Jesus, eu quero ser semelhante a Ti. 

Por favor, age em mim, transformando-me, mudando meu ser e fazendo-me semelhante a 

Ti”. Eu afirmo que essas palavras deveriam constituir nosso anelo e nossa oração 

permanentes. E esta é a boa notícia: à medida que nos tornarmos mais semelhantes a Cristo 

e que tal semelhança se torne mais real em nosso viver, desfrutaremos do maior bem que 

uma pessoa pode experimentar. A coisa mais benéfica e proveitosa que pode acontecer é 

alguém tornar-se crescentemente mais semelhante a Cristo, à maneira bíblica; e isso é 

descrito pelo poema de Thomas Chisholm. Imagine com o que a nossa vida pareceria, o 

que aconteceria em nossos relacionamentos com as outras pessoas e em nossas famílias; 

com o que seriam semelhantes nossas igrejas e qual seria o nosso impacto no mundo, se 

fôssemos mais semelhantes a Cristo. Pense sobre o impacto que nós, os crentes, causaríamos 

em favor da causa de Cristo, se, à semelhança dEle, fôssemos cheios de compaixão, amor, 

ternura e bondade; se, à semelhança dEle, fôssemos mais dedicados em ajudar os 

desamparados, confortar os desanimados e procurar os errantes. Que maravilha! Isso é algo 

pelo que temos de nos sentir estimulados e anelar muito! A boa notícia é que tornar-se 

semelhante a Cristo não é uma ideia impraticável. Para todos nós que temos experimentado 

a salvação no sentido de justificação dos pecados, experimentar a salvação no sentido de 

crescer mais e mais na semelhança de Cristo é algo que pode constituir nossa experiência 

contínua aqui e agora. Nós podemos mudar! Podemos ser diferentes! Podemos resolver 

nossos problemas relacionados ao pecado! Podemos nos tornar mais semelhantes a Jesus! 

Como? Por meio do estudo regular, diligente, fiel, sério e fervoroso da Palavra de Deus; é a 

única maneira pela qual essa semelhança pode acontecer. E ser mais semelhante a Cristo 

pode acontecer porque as Escrituras, inspiradas por Deus, são úteis para nos tornar sábios 

para a salvação nos dois sentidos discutidos neste artigo. 

Aplicação______________________________________________________________________________  

Para concluir. Marque “Certo” ou “errado” 

 (  ) Os de Tessalônica são mais nobres que os de Bereia. 

 (  ) Os mais nobres são aqueles que acreditam em tudo que ouvem, pois não devem 

duvidar, nem julgar a mensagem daquele que prega.  

 (  ) Devemos julgar todas as coisas pelas lentes das Escrituras.  

 (  ) A  autoridade da Bíblia não se encontra em si mesma.  

 (  ) Deus utiliza as Escrituras para nos fazer crescer em santidade.  

 (  ) As Escrituras são o nosso manual de doutrina (“para o ensino”);  

 (  ) As Escrituras examinam se há em nossa vida algum pecado (“para repreender”) 

 (  ) As Escrituras nos dirigem a um caminho reto (“para a correção restaura um”) 

(  ) As Escrituras nos preparam para vivermos a vida marcada por um caráter segundo o 

coração de Deus (“para a educação na justiça”). 

(  ) As Escrituras não desafiam todos os crentes a estarem preparados para a execução das 

boas obras.  

 


