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BÍBLIA - A PALAVRA DE DEUS

“Nenhum livro foi jamais tão amado, tão odiado, tão reverenciado e tão perseguido quanto a 
Bíblia. Muitas pessoas foram mortas em favor da Bíblia, outras tantas mataram por sua causa. Ela 
tem inspirado as maiores e mais nobres ações humanas, ao mesmo tempo em que é acusada por 
seus atos mais danosos e degenerados. Guerras têm sido travadas em virtude da Bíblia, 
revoluções têm-se orientado a partir de suas páginas, e reinos vieram abaixo com base em suas 
idéias. Pessoas de todos os pontos de vista – de teólogos da libertação a capitalistas, de fascistas 
a marxistas, de ditadores a libertadores, de pacifistas a militaristas – percorrem avidamente as 
suas páginas à procura de palavras que justifiquem os seus feitos.
Mas a singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e 
sociais, exercidas sobre o mundo; provém, antes, de sua fonte original e dos assuntos de que 
trata. É a revelação divina do Deus-homem único: o Filho de Deus, Jesus Cristo – o Salvador do 
mundo.” Livro Nisto Cremos, pág. 15

É o livro mais vendido de todos os tempos com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, 
uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do 2º colocado da Lista dos 21 Livros 
Mais Vendidos, "O Livro Vermelho”, de Mao Tsé-Tung.

Também é o livro mais caro do mundo. Em novembro de 2013 foi vendida uma cópia do primeiro 
livro impresso nos EUA, no ano de 1640. Trata-se de uma tradução livre do livro de Salmos, 
intitulado Bay Psalm Book. Foi arrematado em um leilão por U$ 14,2 milhões (equivalentes a R$ 
56,8 milhões).

Também é o livro mais traduzido no planeta. Segundo a Sociedade Bíblica Brasileira, citada no 
site exibirgospel.com.br, a Bíblia, ou porções dela, já foi traduzida para 2.544 idiomas diferentes. 
O segundo livro mais traduzido foi “O Pequeno Principe”, traduzido em 250 línguas.

Esse livro desafia os maiores estudiosos que já existiram na face da Terra, mas ao mesmo tempo 
tem mensagens simples que alcançam todos os corações.

Sobre a Bíblia:

Nome Bíblia vem do grego βίβλια (bíblia), plural de βίβλιον (biblion), que significa “rolo” ou “livro”. 
Ou seja, a Bíblia é literalmente uma "coleção de livros”.

São 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros foram 
escritos por cerca de 40 autores diferentes em um período que envolveu no total cerca de 1535 
anos (de 1.445 aC até 90 dC).

Cânon Bíblico:

http://exibirgospel.com.br


A palavra cânon vem do latim e significa literalmente “cana" (de medir) e era usada também para 
significar “modelo”. O cânon bíblico é a seleção de livros considerados como sagrados, inspirados 
por Deus.

O “cânon" bíblico foi formado ao longo da história do povo hebraico e cristão. Sempre que havia 
dúvidas sobre novos escritos, líderes religiosos reuniam concílios e analisavam os livros com base 
nos próprios escritos sagrados anteriores e na vida dos pseudo-profetas.

Segundo o historiador Flavio Josefo, o cânon do Antigo Testamento foi fechado entre 465 e 425 
aC. No ano 90 dC, o concílio judaico de Jamni analisou outros sete livros (Tobias, Judith, I e II 
Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc) e os rejeitou pelo volume de contradições à própria 
Bíblia contida neles.

A prova final, que esses sete livros não são inspirados, é que seus autores nunca reclamaram 
inspiração para eles, e, além de Macabeus afirmar que não havia profeta em seu tempo (I 
Macabeus 4:46; 9:27; 14:41), ele encerrou seu livro confessando sua incapacidade para expô-lo, 
ao assim se desculpar: "Se minha narração está imperfeita e medíocre, é que eu não pude fazer 
melhor" (II Macabeus 2:24; 15:38 e 39).

Esses livros só foram considerados como inspirados pela Igreja Católica que tentava deter o 
Movimento da Reforma. Isso aconteceu no Concílio de Trento, em 8 de abril de 1546, e esses 
livros receberam o nome de "deuterocanônicos" [ou canônicos de segunda época]. - Dicionário de 
Teologia Fundamental, pág. 124. Editora Vozes, edição de 1994 (ver artigo Pr. Enio dos Santos 
em http://www.bibliaonline.net/.

Da mesma maneira, o cânon do Novo Testamento levou muitos séculos para ser definido, embora 
todos os 27 livros já estivessem escritos antes do ano 100 dC. O primeiro documento onde 
aparecem praticamente todos os livros do NT data do século II. A primeira lista completa dos 27 
livros data de 367 dC. Esta mesma lista foi confirmada por documentos posteriores como o 
Decreto Gelasiano, e os cânones dos concílios de Hipona, Cartago III e IV. Fonte: wikipédia.com

Por que a Bíblia?

O plano original de Deus sempre foi de um relacionamento direto e pessoal com Seus filhos. Ele 
gostava desse relacionamento, ensinava pessoalmente tudo que deveriam apreender para 
viverem bem e serem felizes (Gênesis 1 e 2). Geralmente vinha no final da tarde, na "viração" do 
dia (Gênesis 3:8).

Mas quando entrou o pecado no mundo (Gênesis 3) o homem (ser humano) perdeu sua 
santidade, descobriu o pecado e a malícia. Por conta dessa mudança, também perdemos a 
capacidade de ver a Deus pessoalmente. Há um contraste muito grande entre a santidade de 
Deus e a natureza pecaminosa dos homens. Moisés pediu para ver a face de Deus e olhando pela 
fenda da rocha não viu nada (Êxodo 33:17-23), mas esse nada foi o suficiente para que o povo 
não conseguisse olhar para o rosto de Moisés quando desceu do Monte Sinai (Êxodo 34:29-35).

Mesmo não podendo mais ver a Deus, os filhos do Senhor continuavam conversando diretamente 
com Ele, como foi com Noé, Abraão e Moisés. Mas com o passar do tempo, a constante 
degeneração da humanidade caída em pecado, chegou um ponto que a voz de Deus já não era 
mais compreendida pelas pessoas. O povo de Israel pediu que Deus não falasse mais 
diretamente com eles. “Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos; porém não fale Deus conosco” Êxodo 
20:19.

Não podendo mais falar diretamente com Seus filhos, Deus sabia que Suas mensagens seriam 
logo esquecidas e deturpadas. Foi então necessário deixá-las por escrito, para que todos 
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pudessem entender a vontade de Deus para sua vida. Mas como escrever tanta coisa, se não 
podia mais falar com as pessoas? Foi então que o Senhor chamou “homens santos falaram da 
parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo” (II Ped. 1:21).

Deus se comunicou com eles através de “sonhos” e “visões" (Números 12:6). Deus não ditou 
Suas palavras para que fossem relatadas. Deus instruía, revelava visões, mostrava fatos, mas 
cada profeta os relatava com suas próprias palavras, usando seu próprio linguajar e vocabulário. 
Deus não ditou a Bíblia, inspirou e permitiu que cada um usasse seu próprio estilo, mesmo com 
suas limitações. Paulo observou que “os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios 
profetas” (I Cor. 14:32). Isso indica que não lutamos pela inspiração textual, mas de conteúdo. 
Não buscamos palavras na Bíblia, mas a “mensagem” de Deus.

O Que é a Bíblia?

A Bíblia não contem a palavra de Deus, a Bíblia “É" a Palavra de Deus. "Toda Escritura é 
divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em 
justiça;” II Timóteo 3:16

É através dela que conhecemos quem somos, quem nos criou, como fomos criados, porque as 
coisas não vão bem e qual o nosso futuro. É através dela também que podemos conhecer tudo 
aquilo que nos ajuda a viver bem e tudo aquilo que destrói nossa felicidade.

A Bíblia não é um “compendio de história universal”. Deus não tem interesse que através da Bíblia 
saibamos exatamente tudo que se passou na Terra até chegarmos aqui. Na verdade, esse livro é 
apenas uma carta de amor de um Pai que foi separado de Seus filhos e que já pagou o resgate 
para recuperá-los mas o sequestrador não quer devolver.

É a única regra de fé, é a única fonte de verdadeira sabedoria e de onde podemos extrair 
verdades e princípios que regem nosso viver. Qualquer outra fonte deve ser rejeitada. O próprio 
Jesus declarou ser a Bíblia a fonte da verdade: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a 
verdade.” João 17:17.

Literalmente a Bíblia é “lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos.” Salmo 119:105.

Personagem Central da Bíblia

"Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna; e são elas que dão testemunho 
de mim;” João 5:39

Como Devemos Estudar a Bíblia?

Comparar texto com texto - um pouco aqui e um pouco ali… 
" Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito; regra sobre regra, regra sobre regra; um 
pouco aqui, um pouco ali.” Isaias 28:10

Falando de Si mesmo para os discípulos no caminho de Emaús, Jesus usou vários textos da 
Bíblia, deu um verdadeiro curso bíblico. 
"E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas 
as Escrituras.” Lucas 24:27



Depois de Estudar a Bíblia, Que Devemos Fazer?

Guardar as palavras que estão escritas. 
"Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e 
guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.” Apocalipse 1:13

Cumprir o que ela ensina. 
"E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” Tiago 
1;22

Fazer a vontade de Deus. 
"Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a 
vontade de meu Pai, que está nos céus.” Mateus 7:21

Como podemos ter certeza que entendemos a Palavra de Deus e de que não seremos 
enganados?

"Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por 
mim mesmo.” João 7:17

Qual o objetivo final pelo qual Deus nos deu a Bíblia e porque devemos estudá-la?

"Porquanto, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e 
pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança.” Romanos 15:4

Esperança na vida eterna, esperança na Volta de Jesus, esperança de que tudo isso vai passar e 
logo estaremos com Cristo nas mansões celestiais.


