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“O que me consola na minha angústia é isto: que a Tua Palavra me vivifica”. Salmo 119.50
LEITURAS ADICIONAIS
A revelação divina
Deus falar é condição essencial
para que o homem o conheça.
Embora possamos ter algum conhecimento da divindade através
da natureza, Salmo 19, só a Bíblia
é que nos revela a grandiosidade
de Deus.
Deus falou no transcorrer da História e homens santos foram movidos pelo Espírito Santo para registrar a revelação divina. Hoje temos a Bíblia Sagrada em nossas
mãos. Ela é o fruto da revelação.
Jesus afirmou que a Escritura não
pode falhar – João 10.35.

A Bíblia deve ser nosso livro de leitura diária. Nela, Deus revela-se ao ser
humano com o objetivo de levá-lo a conhecê-lo. Em nenhum momento, a
Bíblia tenta provar sua própria veracidade, pois parte dos princípios fundamentais de que é a Palavra de Deus e que não contém erro algum. Foi
escrita por 40 homens de várias condições e níveis de vida, possuidores de
diversos graus de cultura, em três idiomas diferentes e durante um período
de mais ou menos 16 séculos.
A BÍBLIA É UM DOCUMENTO CONFIÁVEL E SEGURO
A Bíblia é a Palavra de Deus em um sentido que nenhum livro do mundo
pode ser:
a) Não é uma Palavra morta – Em Hebreus 4.12, ela é mencionada como
sendo palavra viva e eficaz. Quando alguém a lê, os resultados espirituais
são produzidos. A pessoa começa a mudar seu comportamento para melhor.

Inspirada por Deus

b) Ela é Única – Em 2 Pedro 1: 20-21, fala que ela não foi produzida com
Em 2 Timóteo 3.16, o apóstolo o mesmo propósito de qualquer outro livro. Pelo contrário, Deus tinha
afirma que "toda Escritura é inspi- grande objetivo ao prepará-la através de homens que tinham compromisso
rada por Deus". A palavra grega com a verdade e com Deus. Por isso, eram homens confiáveis.
traduzida por "inspirada por Deus"
é theopneustos, que literalmente
significa "soprada por Deus".

c) Ela é pedagógica – Em 2 Timóteo 3.16, Deus tem como objetivo, dar
ao ser humano uma nova educação, para que ele tenha uma nova vida.
Ora, se Deus "soprou" toda a Es- Nenhuma palavra muda tanto a mente e o coração de um ser humano como
critura, então o que temos regis- a Palavra de Deus.
trado é a própria palavra de Deus
em linguagem humana.

Acerca de seus próprios ensinos,
Paulo diz: "falamos em palavras...
ensinadas pelo Espírito santo", 1
Coríntios 2.13.
Davi também sabia que compunha seus salmos sob inspiração
divina: "O Espírito do Senhor fala
por meu intermédio...", 2 Samuel
23.2.
Ler com oração
As palavras da Bíblia foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Portanto, será Ele quem nos poderá
dar o sentido último do que está
escrito. A mente humana, por
mais capaz que seja, não pode conhecer as profundezas do Espírito, 1 Coríntios 2.11. Temos de
orar como o salmista: "Desvenda
os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei",
SaImo 119.18.

II – CRISTO É O FILHO DE DEUS
Apoiados neste documento confiável, temos evidência suficiente para acreditar com segurança que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
a) Filho amado – Em Mateus 3.17 e 17.5, Jesus é chamado por Deus de
Filho amado.
b) O Pai e o Filho são apenas um – Em Mateus 14.33, os discípulos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus.
III – JESUS É AUTORIDADE INFALÍVEL
Por ser Filho de Deus, Jesus Cristo é uma autoridade infalível. Existem
pessoas que creem em Jesus, mas não aceitam a Bíblia. Jesus leu as Escrituras (Lucas 4.17), ensinou (Lucas 24.27), chamou-as de Palavra de
Deus (Marcos 7.13), e cumpriu o que nelas estavam escrito (Lucas 24.44).
a) A autoridade estava nEle – Em Mateus 7.29, as multidões que ouviam
Jesus, reconheciam que Ele ensinava com autoridade. Ninguém conseguiria fazer isso se não fosse uma pessoa capacitada diretamente pelo próprio
Deus.

Leia a Bíblia com método
A falta de método é um dos maiores problemas do leitor da Bíblia.
Qualquer trabalho sério, para ser
feito com eficiência, requer planejamento. O estudo da Palavra do
Senhor, muito mais.
Muitos acham que estudam a Bíblia porque estão sempre a
abrindo ao acaso para buscar respostas para todas as situações.
Outros leem pouco a Bíblia, preferindo algumas passagens selecionadas. Outros, ainda, ouvem mais
sobre a Bíblia do que a própria Bíblia em si.
Procure ler as Escrituras metodicamente. Separe alguns minutos
diariamente para essa finalidade.
Leia a Bíblia toda. Comece com o
Novo Testamento. O resultado
será maturidade e crescimento
espiritual.
Não conseguimos compreender
tudo o que está na Bíblia. Há pontos difíceis de entender, como reconheceu o próprio apóstolo Pedro – 2 Pedro 3.16. No entanto,
precisamos curvar-nos diante da
autoridade das Escrituras.

b) Autoridade para salvar – Em João 17.1-3, Deus concedeu a Jesus autoridade para dar vida eterna a todos que o aceitassem.
IV – A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS
Jesus Cristo ensina que a Bíblia é mais do que digna de confiança: ela é a
Palavra de Deus.
a) As Escrituras estão valendo – Jesus deixou bem claro para os judeus,
em João 10: 35, que a escritura não pode ser anulada. Muitos podem não
gostar do que está escrito, mas não conseguem cancelar a Sua verdade.
b) Nosso Professor Diário – Mateus 22.29, mostra que há muitas pessoas
que erram em seu julgamento, por não conhecerem a palavra de Deus. Não
leem, logo, não sabem o que está escrito.
c) Vivemos pela Palavra – Jesus deixou claro, em Mateus 4.1-11, que, em
momentos de dificuldades espirituais, não há melhor recurso do que a palavra de Deus. Ela faz os nossos piores inimigos saírem do nosso caminho.
V – DEUS É DIGNO DE CONFIANÇA
A Bíblia é a narrativa do esforço de Deus para se revelar ao homem, e não,
como dizem alguns, o relato do homem sobre seus esforços para encontrar
a Deus. A Palavra, por ter origem em Deus, é absolutamente confiável porque Deus é absolutamente digno de confiança.
a) Jesus, digno de confiança – Hebreus 1.1 relata que Deus usou de
várias maneiras para falar ao homem no passado. Hoje nos fala por Jesus,
a palavra de Deus encarnada. Quem lê a Bíblia ouve Deus falar através
das palavras ali escritas.
b) Jesus não mente – Números 23.19 deixa bem claro que Deus não usa
os recursos mesquinhos que o homem muitas vezes usa, como a mentira.
Deus é fiel e digno de confiança. Nele qualquer pessoa pode confiar.
c) Jesus, o imutável – Em Hebreus 6.16-18, fica claro que, por mais que
as pessoas mudem a sua palavra, falando algo hoje e amanhã outra, Deus
nunca muda. Ele sempre será o que foi.
A Bíblia é infalível. Com base na autoridade de Jesus Cristo, uma pessoa
pode crer que a Bíblia é digna de toda confiança. Temos na Bíblia o suficiente para servir-nos de guia e autoridade em toda as questões de fé que
acaso surjam em nossa vida.
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