
TRANSFORMANDO O CONHECIMENTO EM COMPORTAMENTO 

2 TIMÓTEO 3:16,17 

A melhor tradução da Bíblia é quando voce vive os ensinamentos que ela traz, isso é, com as nossas 

attitudes. É isso que estudar a Bíblia quer dizer. Se voce não está traduzindo a Bíblia pelas suas atitudes, 

voce não está estudando a Bíblia do jeito que Deus orienta. 

Deus nos deu a Sua palavra para nos transformar, não somente para nos informar. A Sua palavra é para 

nos dar um coraçào igual ao dEle e não uma cabeça maior para armazenar mais informações. Tiago 1:22 

diz assim: “Não sejam somente ouvintes da Palavra, mas praticantes.” 

Em outras palavras: Deus quer que o nosso conhecimento seja manifesto através do comportamento. 

Deus deixa claro o Seu propósito mais explícito em 2 Timóteo 3:16,17 : “Toda escritura é inspirada por 

Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de 

viver.” 

O propósito da Bíblia é mais do que somente mostrar o que está errado em nossas vidas, ou como 

devemos viver. Deus nos deu Sua palavra para nos transformar radicalmente. 

A Bíblia identifica a si mesmo de várias maneiras. Por exemplo, ela chama a si própria de martelo, de 

espada, bisturi. Todas essas ferramentas é para fazer mudanças radicais, então, essa é a intenção de 

Deus para a nossa vida – transformar radicalmente. 

A Bíblia tambem descreve a verdade de Deus como leite, agua, pão e carne. O que todas essas coisas tem 

em comum? Se voce não comer ou beber regularmente voce vai morrer. Nós não viveremos se não 

aplicarmos a Palavra de Deus em nossos corações. 

A Bíblia é essencial em nossas vidas porque ela nos dá vida. A propósito , a Bíblia fala de Jesus como a 

Palavra de Deus, isso está em João 1:14 “o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e 

verdade e vimos a Sua glória como a do Unigênito do Pai” . Deus nos deu a Palavra Viva, Jesus Cristo, o 

autor e consumador de nossa fé, e Ele nos deu a palavra escrita para nos preparar para vivenciar essa fé. 

Transformemos pois o conhecimento da verdade na praticidade da mesma. 

Forte  abraço, 

Pr. Aloísio 


