7 Passos até Deus

Lição 2: A Importância da Bíblia
Ilustração: O ateu francês Voltaire era um escritor famoso que possuía sua
própria prensa de impressão no século 18. Ele tentou o seu melhor para
refutar a Bíblia e uma vez se gabou de que dentro de 25 anos ele teria a
Bíblia apresentada em um necrotério! Dentro de 25 anos, Voltaire foi
apresentado em um necrotério com uma morte miserável. Ironicamente, a
Sociedade Bíblica de Genebra comprou a prensa de impressão de Voltaire
e a propriedade para imprimir e começou a distribuir a Palavra de Deus ao
redor do mundo.

Características da Bíblia:
A. A Bíblia foi inspirada e dada por Deus. Porque a profecia nunca
foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. (2 Pedro 1:21) Toda a Escritura é
divinamente inspirada... (2 Timóteo 3:16).
B. A Bíblia nos guiará pela vida. Salmos 119:105 Lâmpada para os
meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Mateus 4:4 Ele (Jesus),
porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
C. A Bíblia é a fonte da verdade. Jesus disse em João 17:17 Santificaos na tua verdade; a tua palavra é a verdade. A grande questão de hoje é:
Onde está a verdade? A Bíblia é chamada “a Palavra da Verdade” (2
Timóteo 2:15). A Bíblia é um manual de instrução para a vida, do nosso
Criador!
Ilustração: “Não é possível governar o mundo sem Deus e a Bíblia” disse
o primeiro Presidente dos EUA, George Washington.

D. A Bíblia é o caminho para encontrar Deus. Romanos 10:17 De sorte
que a fé (para encontrar Deus) é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
E. A Bíblia nos mostra o que “está faltando na vida”. Hebreus 4:12
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada
alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do
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coração. Nota: Depois de vencer três Super Bowls, o quarterback Tom
Brady disse: “Tem que haver mais na vida do que isso!”.
F. A Bíblia é a Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13 ...havendo
recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como
palavra de homens, mas (segundo é, na verdade), como palavra de Deus...
2 Timóteo 3:16 Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para
ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça;
G. Deus valoriza a Bíblia acima de Seu próprio Nome. Salmos 138:2
...pois (Deus) engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A
Bíblia é a única coisa que Jesus citou (muitas vezes).
H. A Bíblia foi muito reverenciada pelos Profetas. Os escribas Judeus
tomavam banho e pegavam uma nova pena antes de escrever “Jeová”.
Existem 3800 referências apenas no Velho Testamento, as quais a Bíblia é
chamada de Palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte de informação sobre
quem é Deus, de onde viemos, por que estamos aqui, o que acontece quando
morremos, o dilúvio, a nação judaica, a doutrina, os 10 Mandamentos, as
regras de Deus sobre todas as questões. i.e.- lei e casamento, maus e bons,
filhos, finanças, assuntos políticos, o caminho para o Céu, etc.
I. A Bíblia é a única fonte de informação sobre Jesus. Jesus disse:
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são
elas que de mim testificam; (João 5:39). João 20:31 Estes (escrituras), porém,
foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para
que, crendo, tenhais vida em seu nome.
J. A Bíblia nos traz mais certeza do que ver ou experimentar algo. 2
Pedro 1:18-21 E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no
monte santo; E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis
em estar atentos...
K. A Bíblia foi preservada. Salmos 12:6-7 As palavras do Senhor são
palavras puras... Tu os guardarás, Senhor; desta geração os livrarás para
sempre. Salmos 119:160 A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada
um dos teus juízos dura para sempre. Lucas 21:33 (Jesus disse) Passará o
céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Milhões morreram
sustentando, pregando e preservando essas coisas.
Nota histórica: Em 1948, um jovem pastor árabe em Israel, encontrou os
Manuscritos do Mar Morto em uma caverna, enquanto procurava por uma
ovelha perdida. Mais achados em outras dez cavernas da região de Qumran,
durante a próxima década, deram ao mundo um quebra-cabeça de 100.000
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peças de textos antigos que eram os restos de 870 pergaminhos
representando todas as partes de todos os livros do nosso Velho Testamento.
As datas desses pergaminhos são de centenas de anos antes de Cristo.

L. Satanás odeia a Bíblia e seu primeiro ataque foi questionar o que
Deus disse. Gênesis 3:1 E esta disse à mulher: É assim que Deus disse...
M. A Bíblia interpreta a si mesma. 2 Pedro 1:20-21 ...nenhuma
profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca
foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não devemos simplesmente
interpretar a Bíblia como desejamos, mas comparar as Escrituras com as
Escrituras (1 Coríntios 2:13). Exemplo: há algo mencionado no último livro
da Bíblia (Apocalipse 12:1) que é interpretado no primeiro livro da Bíblia
(Genesis 37:9).
N. A Bíblia sempre aconteceu milagrosamente (profecia).
1. Quando originalmente escrito, 1/3 da Bíblia era profecia
(previsões). Através de centenas de previsões, sempre foi 100% preciso na
previsão do futuro. 1 Reis 8:56 Bendito seja o Senhor, ... nem uma só palavra
caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu
servo.
2. Deus criou a raça judaica há 3.500 anos e prometeu preservá-la para
sempre. Enquanto muitas outras raças e civilizações foram eliminadas, os
Judeus sobreviveram a todas as perseguições da Babilônia, Grécia, Roma,
Hitler, etc. Deus previu que os judeus entrariam em cativeiro por 70 anos que
começaram no ano 606 a.C. (Jeremias 29:10). Cem anos antes do nascimento
do Rei Ciro, Deus predisse pelo o seu nome e disse que libertaria os judeus
deste cativeiro (Isaias 44:28). Deus tirou os judeus de suas terras em 70 d.C.
por 1900 anos. Em maio de 1948, os judeus retornaram a sua terra em
cumprimento à profecia.
3. Além disso, existem 333 profecias do Velho Testamento sobre
Jesus. Nascido da tribo de Judá, a linhagem de Davi, nascida de uma virgem,
em Belém, Herodes tentando matar Jesus, José e Maria fogem para o Egito
(Daniel 9:25 Jesus aparece ‘para o dia’), rejeitado pelos judeus, traído por 30
moedas de prata, seu julgamento, cuspido e espancado, fel e vinagre,
crucificados entre 2 ladrões, enterrados no túmulo emprestado, etc.
Ilustração: Uma universidade calculou as probabilidades de um homem
cumprir 8 das 333 profecias do Velho Testamento sobre a vinda do Messias.
De acordo com seus resultados a probabilidade seria de 1 em
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100.000.000.000.000.000. Para fazer uma analogia, imagine espalhar
100.000.000.000.000.000 moedas de 1 centavo, por todo o território da
França. Agora, marque uma dessas moedas e a misture no meio das outras.
Peça para um homem vedado pegar essa moeda marcada. Qual seria a
chance desse homem pegar a moeda marcada em sua primeira tentativa?
Então ele teria a mesma chance de um homem cumprir 8 profecias das 333
do Velho Testamento. Para finalizar, considere o fato de que Jesus Cristo não
cumpriu apenas 8 profecias, mas sim as 333. Ezequiel 12:25 Porque eu, o
SENHOR, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá; não será mais adiada;
porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz
o Senhor DEUS.

O. A Bíblia estará no Dia do Julgamento e seremos julgados de acordo
com ela. João 12:48 (Jesus disse) Quem me rejeitar a mim, e não receber as
minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa
o há de julgar no último dia. Apocalipse 20:12 ...E os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros...
P. A Bíblia não deve ser alterada. Apocalipse 22:18-19 ...se alguém
lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão
escritas neste livro; E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta
profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida...
Q. Muitos rejeitam a Bíblia. 2 Timóteo 4:2-4 Que pregues a palavra...
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; ...E desviarão os
ouvidos da verdade, voltando às fábulas. (Tradição religiosa, evolução,
humanismo).
R. É perigoso não crer na Bíblia. Hebreus 3:7-8-12 Portanto, como diz
o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz (Palavra de Deus), Não
endureçais os vossos corações... Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer
de vós um coração mau e infiel...
A aceitação da Bíblia muda seu coração e sua vida:
Ilustração: Lew Wallace foi um escritor agnóstico e territorial, Governador
do estado do Novo México - EUA, no século 19. Seu melhor amigo Robert
Ingersoll era um famoso ateu que tentava refutar a Bíblia. Enquanto viajavam
juntos em St. Louis e observavam todas as torres sineiras das Igrejas, com
um grande desgosto Ingersoll desafiou Wallace a escrever um livro para
refutar a Bíblia e a vida de Cristo. Wallace aceitou o desafio e foi para a
Terra Santa enquanto estudava a Bíblia. Ao invés de desaprovar, o próprio
Lew Wallace se tornou um crente devoto da Bíblia e de Jesus Cristo. Ele foi
adiante e escreveu o famoso romance, Ben Hurr!
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