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"inspiraÇÃo, histÓria, revelaÇÃo"
O que veremos a seguir é a diferença entre; escritura, história, evangelho, e “um evangelho diferente”.
A Escritura inclui: a lei, os salmos e os profetas. Estes livros foram
inspirados, não houve uma comunicação visível de Deus, para com
seus autores. O Espirito de Deus tomavam suas mentes e estes
escreviam.
Toda a “Escritura” é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar,
para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; 2ª TIMÓTEO. 3:16.
É importante corrigirmos um erro gritante, que muitos cometem com
este verso; Alguns o utilizam para classificar a bíblia inteira, quando o
apostolo esta deixando claro; o pacto da Lei, “TODA ESCRITURA”. Até
por que quando ele escreve sua carta para Timóteo, à bíblia não estava
escrita em sua totalidade.
A História inclui os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Estes
não são os evangelhos, ai está escrito as narrativas dos apóstolos de
Jesus de Nazaré; a palavra evangelho; significa boas novas, e boas
novas só foram anunciadas por Paulo, após seu encontro com Cristo e
este ressuscitado.
Outro detalhe importante a cerca destes, é que nestes livros não existe
unidade, mas sim muitas diversidades.
Exemplo: João 20:22-23 vs Lucas 24:46-49
E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito
Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e
àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. JOÃO. 20: 22,23.
E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo
padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, E em seu
nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em
todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós
testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai,
porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder. LUCAS. 24: 46 - 49.
Paulo foi levado ao terceiro céu, e ouviu da boca do próprio Deus as
palavras inefáveis. A “ele” foi dado as14 epistolas que apresentam o
verdadeiro evangelho a nós os gentios. E este evangelho é a sã
doutrina.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi
anunciado não é segundo os homens. GÁLATAS 1:11
Em Éfeso se despedindo da igreja Paulo os advertiu:
“Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de
vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho;” ATOS. 20: 29.
Cinqüenta anos depois de Cristo, Paulo começa a escrever suas cartas,
os demais escrevem um evangelho diferente 70 anos depois de sua
morte. Tiago , 1 Pedro , 2 Pedro , Judas, 1, 2 e 3 João ,Apocalipse .

Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós
não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que
não recebestes, ou "outro evangelho" que não
abraçastes, com razão o sofreríeis.
2ª Coríntios 11:4

Responda as frases
Quais são os livros que compõem a escritura? ____________________________________________________
Quais são os livros que compõem a historia? _____________________________________________________
Quantas epístolas foram escritas pelo apostolo Paulo?_____________________________________________
Cite os cinco livros diferentes que foram escritos depois da morte de Paulo:__________________________
________________________________________________

INSTITUTO EDUCACIONAL - Dr. JOSÉ LUIS DE JESUS MIRANDA
www.institutoeducacionaljlm.com.br

