PANORAMA BÍBLICO
1- INTRODUÇÃO
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1.1 Introdução e objetivos do estudo
O objetivo do PANORAMA BÍBLICO, é oferecer a
todos que o consultarem, um estudo claro, didático, cronológico e sistemático das
Escrituras Sagradas. Esperamos que este curso possa ajudar você a entender a grandeza
de Deus e o quanto Ele nos ama.
1.2 Perguntas:
a) Porque você veio aqui?

- Você foi trazido aqui por Deus. Ninguém
busca a Deus; Deus é quem nos busca.
 Romanos 3:10~12; não há quem busque
a Deus.

b) O que é a Bíblia para você?

- Este não é um curso apenas informativo, é
um curso para ser vivido. No início do
Evangelho a pregação era um tumulto;
haviam conversões e perseguição. A Bíblia
não é um livro de religiões ou de uma religião,
é descobrir uma pessoa. A Bíblia é um livro
que transforma pessoas.
 Atos 16:19~21
 Atos 17:6

c) O que é revelação?

- Paulo pedia Espírito de revelação. A Bíblia
traz a revelação de Deus para nós, enquanto
não a lemos seriamente, não nos é revelada.
É como uma fotografia; quando você utilizou
um filme, antes de revelá-lo, não podemos
ver as fotos; porém tudo está lá no filme. Com
a Bíblia acontece o mesmo, enquanto não a
lemos seriamente, de coração, não nos é
revelada, porém tudo também já está lá.

d) O que é a verdade?

- Verdade do que? Do que nos rodeia? Aonde
está a verdade? De onde vim? Para onde
vou? Quem está com a verdade? Qual é a
minha verdade? O que faço aqui?. Exemplo
de Jesus com Pilatos.
- A verdade é uma pessoa.  João 14:5~6

João
1:17
- Só a Bíblia define claramente quem é Deus,
Jesus Cristo, o Espírito Santo, o homem,
Satanás. Só Deus poderia relatar a criação. A
Bíblia é o padrão da verdade;  João 17:17
- A Bíblia apresenta verdade x mentira e não
certo x errado. O inimigo de Deus e dos
homens não é “bobo”; o sucesso da mentira é
aproximar-se da verdade. Sem a Bíblia,
seremos enganados. Ex. dos caixas de
bancos na Inglaterra.
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1.3 A Bíblia é um livro ousado
- Não é um livro de alguém falando de Deus; é Deus falando:

 Isaías 46: 9~10
 Isaías 48: 17
- As religiões deixam uma nuvem estranha de quem é Deus. Temos que fazer coisas
ou atos estranhos para nos aproximarmos de Deus, rituais, etc.
- Deus nos fala diretamente através da Sua Palavra:
 Isaías 45: 21~22
- Só Deus pode preencher o vazio que existe no homem natural. O homem é livre
para decidir se quer ou não viver com Deus.
- Devemos nos expor à Bíblia sem pré-conceitos; é o “mapa do tesouro” para a
volta do homem separado de Deus pelo pecado, para a única fonte de vida que é
o próprio Deus.
 Hebreus 3:7~8
- Morte = separação e não extinção 
ex. do peixe fora d’água e
da folha cortada da árvore.
- O mundo anda no escuro, em trevas, tateando. Quando nos expomos à Palavra de
Deus, luz aparece:
 II Pedro 1:19
 Provérbios 4:18~19

1.4 A Bíblia é o caminho de volta à Deus
- Este título é o resumo da Bíblia.
- Qualquer pessoa entende a Bíblia, idade, cultura, instrução, não são obstáculos.
- A Bíblia mostra que há um só caminho e, como a verdade, o caminho é uma pessoa
 João 14:5~6
1.5 A Bíblia toda aponta para Jesus
- A cruz é o centro da história da humanidade:
V.T. 
passado
Cruz 
centro
N.T. 
futuro
- Jesus, mesmo sendo um carpinteiro, ainda hoje, é conhecido por todos.
- Jesus no caminho de Emaus após a ressurreição
 Lucas 24:25~27
divisão do V.T.
 Lucas 24:44
- Lhes abriu o entendimento; esta deve ser a nossa oração  Lucas 24:45
- Jesus Cristo é o Espírito de toda profecia
 Apocalipse 19:10
1.6 Informação
- Deus não está preocupado quão bom ou quão mau você é, a graça é para todos.
- Deus só tem uma preocupação, que você creia em Sua Palavra e na obra salvadora
de Jesus Cristo. Jesus foi dado por Deus a nós, por uma necessidade vital e não para
ser contemplado,  João 3:16. Jesus não foi dado como uma nova filosofia. Sem
Jesus não temos volta para Deus;  Gálatas 1:9.
1.7 Quem é o Autor da Bíblia
-  II Pedro 1:20~21
 II Timóteo 3:16~17

. Primeiramente é isto que devemos saber.
. Homens movidos; do grego “feromenai” = mesma
raiz de féretro. Ex. do barco em rota.
- A mensagem de Deus é para homens, por isso usou homens para escrever a Bíblia.
- A Bíblia não necessita de interpretação:
 Deuteronômio 29:29
- A unção que está em vós, vos ensina:
 I João 2:20 e 27
 I Coríntios 2:12
 João 14:16~17 e 26
 João 16:7~13
 II Coríntios 1:21~22
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