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Por quê a Bíblia?

Por que haveria você de se incomodar em ler
um livro que tem milhares de anos, quando
as livrarias e a Internet estão abarrotadas

das mais recentes publicações sobre todo e qual-
quer assunto? As razões são quase infinitas, mas
sugerimos aqui as Dez Mais:

1. É o maior best-seller internacional de todos
os tempos. Nenhum outro livro foi lido por tantas
pessoas, vendeu tantas cópias e nem foi traduzido
em tantas línguas. Todos os anos ainda são vendi-
dos 50 milhões de exemplares da Bíblia — mais do
que qualquer outro livro no mundo.1

2. É o que é. Há mais evidências em manuscri-
to para autenticar a Bíblia do que existe para quais-
quer das outras dez obras da literatura clássica
antiga juntas.

1The Almanac of the Christian World (O Almanaque do Mundo
Cristão), Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1990.
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6A PALAVRA DE DEUS AO SEU ALCANCE

3. Contém uma seqüência inigualável. Os 66
livros da Bíblia foram escritos num período de
mais de 1500 anos por mais de 40 autores de dife-
rentes estilos de vida, incluindo reis, camponeses,
filósofos, pescadores, pastores, soldados, poetas,
estadistas e sábios, abrangendo uma grande vari-
edade de assuntos. Entretanto, do começo ao fim,
seus autores relataram com harmonia e continui-
dade uma única história: o amor de Deus pelo ho-
mem.

4. A Ciência apoia o seu registro da História. O
eminente arqueólogo Dr. Nelson Glueck afirma:
“A incrível precisão da memória histórica da Bíblia
tem sido confirmada muitas vezes por descober-
tas arqueológicas. Nenhuma descoberta jamais
contradisse uma referência bíblica”.

5. É uma sobrevivente. A Bíblia tem suportado
ataques de seus inimigos como nenhum outro li-
vro conseguiu. Desde as perseguições romanas
até hoje, cada tentativa para liquidar a Bíblia e
ilegalizar a prática de seus ensinamentos só ser-
viu para aumentar a sua circulação. A Bíblia inteira
agora está disponível em 366 línguas, e partes dela
em outras 1846.1

 6. Contém algo para todos. A Bíblia é o livro
mais fascinante do mundo, onde podemos encon-
trar drama, romance, poesia, profecia, história,
mistério, suspense, ética, sabedoria—praticamen-
te qualquer coisa! Se você gosta de belas poesias,

1 United Bible Society, 1998 Scripture Language Report
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leia o livro dos Salmos; se gosta de discursos em-
polgantes leia os profetas;  se aprecia argumentos
filosóficos, com certeza irá adorar o livro de Jó. O
Cântico de Salomão é apaixonante e romântico.
Ficção científica? — A melhor ficção é ofuscada
pela descrição do futuro dada por Deus e predita
no livro de Apocalipse. Se quiser ler sobre aconte-
cimentos milagrosos, leia o livro de Reis. Se quiser
dicas sobre como lidar com pessoas ou precisar
de uma bússola moral para a vida, estude os Evan-
gelhos. A Bíblia é muito mais emocionante e mais
maravilhosa do que qualquer “invenção” literária
do homem, porque é verdadeira!

7. Ela revela o futuro. A Bíblia não é somente
um livro de História, é um livro de notícias. Ela não
só lhe fala sobre ontem, mas também sobre hoje e
amanhã. Contém centenas de profecias cumpri-
das que predisseram com precisão o futuro de
nações, pessoas, cidades e a vinda do Messias,
assim como de muitas outras coisas que estão por
vir e que revelam o que Deus tem reservado para
você, de agora até à eternidade.

8. Nela se encontram respostas para as mais in-
trigantes perguntas da vida. Em suas páginas você
encontrará respostas sobre a sua origem, por que
está aqui, como amar, como ser feliz, como viver
para sempre, e muito mais!

9. Ela está viva! Ainda que tenha sido escrita a
milhares de anos atrás, a Bíblia tem a capacidade
exclusiva de falar direto ao seu coração, dia após
dia, problema após problema, ano após ano.

POR QUÊ A BÍBLIA?
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10. Através de Suas Palavras, você passa a co-
nhecer o Autor. A Bíblia o levará acima de tudo a
um relacionamento emocionante, amoroso e pes-
soal com o seu Autor — o Deus de amor, o Criador
do universo. “Ninguém nunca viu a Deus”,1 mas
podemos conhecê-Lo através de Suas palavras.

Experimente as emoções advindas de um re-
lacionamento vibrante e pessoal com Deus, que o
amou tanto que mandou o Seu próprio Filho ao
mundo para morrer por você e como um Salvador
que o amou tanto que pagou, com prazer, o preço
máximo para que você possa viver para sempre
com Ele no Céu!

Se ainda não recebeu Jesus Cristo como Sal-
vador, pode fazê-lo agora mesmo. Será o início de
um relacionamento verdadeiro e amoroso com
Deus através do Seu Filho Jesus que se tornará
mais profundo e amadurecerá à medida que você
ler a Palavra e se comunicar com Ele através de
oração. Tudo começa com uma simples e sincera
oração:

Querido Jesus, eu acredito que Você é o Filho de
Deus e que morreu por mim. Preciso do Seu amor
para me limpar dos meus erros e pecados. Abro a
porta do meu coração e peço-Lhe, Jesus, que por fa-
vor entre na minha vida e me dê a vida eterna.
Amém.

1 João 1:18



Profecias cumpridas da Bíblia provam que ela é a
Palavra inspirada por Deus!

Jesus disse, “Eu vos disse agora, antes que aconteça,
para que, quando acontecer, acrediteis.”1

“Buscai no livro do Senhor, e lede: nenhuma destas
criaturas faltará, nenhuma será privada do seu compa-
nheiro; porque é a boca dEle que o ordenou, e é o seu
espírito que os ajuntou.”2

O companheiro de cada profecia é o seu cumprimen-
to. Centenas de profecias dadas na Bíblia — às vezes
com centenas ou até milhares de anos de antecedência
— foram cumpridas em seus mínimos detalhes, e as
que se referem ao nosso futuro serão cumpridas com a
mesma precisão.3 O que Deus determinou e profetizou,
Ele vai cumprir. O Senhor Se certificará que cada profe-
cia seja cumprida!

Deus quer que saibamos o que vai acontecer porque
ama os Seus filhos, e não quer que fiquemos com medo
ou assustados com o que está por vir, mas que esteja-
mos preparados, para quando acontecerem, podermos
ficar calmos e cheios de fé, tranqüilos na certeza do que
diz a Palavra. Não devemos ser ignorantes ou estarmos
nas trevas, mas antes somos os filhos da luz, e estas
coisas não nos sobrevirão como ladrão na noite, de
repente ou surpreendentemente.4  Estaremos com o
coração e a mente preparados, e reconheceremos estes
eventos quando se derem; saberemos o que esperar, es-
taremos preparados o máximo possível. Conhecer Jesus
e a Sua Palavra nos ajudará a passar por tudo isso!

É também emocionante estudar profecias cumpridas
porque encorajam a nossa fé, pois vemos que outras
profecias em relação ao futuro também serão cumpri-
das de forma igualmente precisa e segura.

— David Brandt Berg (D.B.B., 1919-1994)

1João 14:29. 2 Isaías 34:16.
3 Para obter uma visão geral de algumas das mais extraordinári-
as profecias cumpridas na Bíblia, veja Profecias Cumpridas no
Apêndice, página 80.
4 Cf. 1 Tessalonicenses 5:2–8.



O que Você Ganha com
Ela?

Como ler a Palavra de Deus o fará sentir-se
melhor? Você ficará surpreso!

Alimento para o seu crescimento e fortaleci-
mento espiritual. Assim como o seu corpo precisa
de alimento para sobreviver e se fortalecer, seu
espírito precisa alimentar-se com a Palavra de
Deus. Esta pequena analogia aparece repetidamen-
te tanto no Antigo quanto no Novo Testamento:

Quando Jesus disse: “Está escrito, ‘não só de
pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai
da boca de Deus’,” Ele estava citando Moisés no
livro de Deuteronômio.1

Jó declarou em sua hora de sofrimento: “As
palavras da sua boca prezei mais do que o meu
alimento.”2

No Salmo 119 — que a propósito é o maior
1 Mateus 4:4; Deuteronômio 8:3. 2Jó 23:12.
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capítulo da Bíblia e inteiramente dedicado a
enfatizar a importância da Palavra—Davi disse ao
Senhor: “Quão doces são as Tuas palavras ao meu
paladar, mais doces que o mel à minha boca!”1

O profeta Jeremias disse, “Achadas as tuas
palavras, logo as comi; elas me foram gozo e ale-
gria ao coração.”2 e o apóstolo Pedro, ao escrever a
cristãos recém-convertidos, admoestou: “Desejai
ardentemente, como meninos recém-nascidos, o
puro leite espiritual, para por ele crescerdes para
a salvação.”3

Um relacionamento mais profundo com Je-
sus e Deus. Quando você recebeu Jesus em seu co-
ração, começou um relacionamento pessoal, ma-
ravilhoso e muito gratificante. O Senhor quer ser
seu melhor amigo, conselheiro, professor, guia e
muito mais! A maneira de conhecê-Lo melhor é
através da Sua Palavra. Os Evangelhos, em parti-
cular, revelam a natureza, a personalidade, o po-
der e o amor divinos.

Deus quer que Seu relacionamento com você
seja uma via de mão dupla, na qual ambos dêem e
recebam. É através da leitura da Palavra que você
descobrirá não só o que Deus tem para você, mas
também o que Ele espera de você.

Pense nas Suas Palavras como cartas pesso-
ais de amor dAquele que o conhece e que Se im-
porta com você mais do que qualquer outra pes-
soa poderia. Alguém disse uma vez: “Na criação
de Deus vemos a Sua mão, mas na Palavra vemos
o Seu coração”.

Verdade e liberdade. Parece que em todo lu-

1 Salmo 119:103 2 Jeremias 15:16 3 1 Pedro 2:2

O QUE VOCÊ GANHA COM ELA?
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gar hoje em dia, alguém está comercializando “a
verdade” na forma de algum livro, programa, ou
produto. Em quem que você deveria acreditar—e
quanto isto lhe irá custar?

Bem, Jesus tem o produto legítimo. “Se
permanecerdes nos Meus ensinamentos”, Ele pro-
mete, “verdadeiramente sereis Meus discípulos. E
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”1

Você pode ter certeza de que tudo que lê na
Bíblia é a verdade. É a verdade, só a verdade e nada
mais do que a verdade. Familiarize-se com seus
preceitos e terá um padrão no qual basear todas as
ações. O Espírito de Deus através da Sua Palavra o
ajudará a discernir entre o verdadeiro e o falso.

Fé. Fé não é algo que se pode tentar ter. Ela
vem do ouvir—ou seja, através da leitura—a Pala-
vra de Deus.2 Se estiver fraco na fé é porque você é
fraco na Palavra. Por outro lado, quanto mais ler e
estudar a Palavra com uma mente aberta e um
coração receptivo, automaticamente mais a sua fé
crescerá. É simples e eficiente assim.

Felicidade. A verdadeira felicidade vem de
seguir o exemplo amoroso de Jesus, e sabemos
como fazer isto através da Palavra. Jesus disse: “Se
guardardes os Meus mandamentos, permanece-
reis no meu amor, assim como Eu tenho guarda-
do os mandamentos de Meu Pai e  permaneço no
Seu amor. Tenho-vos dito isto para que a Minha
alegria esteja em vós e a vossa alegria seja com-
pleta.”3

Satisfação e tranqüilidade. Através do estu-

1 João 8:31–32 2 Cf. Romanos 10:17              3 João 15:10–11
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do da Palavra de Deus, você poderá entender os
Seus caminhos amorosos. Isto lhe dará a fé de que,
apesar das circunstâncias, Ele está no controle e
quer o que é melhor para você. “Apega-te a Deus,
e tem paz com Ele; assim te sobrevirá o bem.”1

Como você poderia pedir algum outro tipo de tran-
qüilidade além  da que vem de saber que “todas as
coisas concorrem para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que são chamados segundo o
Seu propósito”?2 Quando lhe sobrevierem
desilusões, obstáculos e contratempos, se dedi-
car um pouco de tempo à leitura da Palavra de
Deus, poderá avaliar as situações na perspectiva
correta.

Respostas às suas perguntas e problemas da
vida. Quando você tem perguntas, o Senhor tem
respostas, e quando você tem problemas, Ele tem
as soluções. — E estão todas na Palavra! Ao ler a
Palavra de Deus, quer escrita ou ouvindo-O falar
ao seu coração pessoalmente — a Palavra falada
—, pode encontrar respostas para todas as suas
perguntas e problemas. Quando deparar-se com
um problema ou com uma decisão difícil, procure
a resposta numa situação semelhante na Palavra.
Depois que você familiarizar-se com os princípios
espirituais, com a sabedoria divina, e com os con-
selhos práticos que se encontram na Palavra es-
crita, descobrirá que o Senhor lhe mostrará como
aplicá-los às perguntas e problemas que surgem
na sua própria vida. A Sua Palavra será como uma
luz, iluminando o caminho à sua frente.3

1 Jó 22:21 2 Romanos 8:28 3 Cf. Salmo 119:105

O QUE VOCÊ GANHA COM ELA?
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A vontade de Deus. Deus tem um plano para a
sua vida. Ele sabe o que é melhor para você, então
se puder simplesmente aprender a deixá-Lo guiar
as suas decisões, tudo dará certo no final. Parece
bem simples, mas como descobrir o que Deus
considera melhor para você numa certa situação?
Como descobrir a vontade de Deus”?

A Palavra é a vontade de Deus conhecida, cer-
ta, absoluta e revelada. Então, quando vir-se dian-
te de uma determinada situação, considere tudo o
que Ele falou. Balize as suas decisões baseando-
se numa situação semelhante na Palavra, ou pelos
seus princípios fundamentais. Quando Ele lhe
mostra o que fazer através do Seu próprio Livro e
você obedece, não há como dar errado. Você tam-
bém pode pedir a Deus para falar diretamente ao
seu coração e revelar-lhe a Sua vontade para uma
situação específica.1

A Palavra de Deus também tem o poder para
mudar a sua maneira de encarar os problemas da
vida. Ela o “transformará pela renovação do seu
entendimento, para que experimente qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”2

Modelos para uma vida espiritualmente sa-
dia. A Bíblia está repleta de histórias de homens e
mulheres comuns cuja fé e amor por Deus os aju-
daram a atravessar momentos de dificuldades e
os tornaram grandes aos Seus olhos. Muito pode
ser aprendido e muita força extraída dos seus
exemplos. Há também numerosos relatos que

1 Para mais informações sobre como você mesmo pode ouvir a
Deus, leia Deus Ainda Fala da série Faça Contato!
2 Cf. Romanos 12:2.
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encorajam a nossa fé no amor e carinho de Deus
por Seus filhos, na Sua proteção e provisão de cada
uma de suas necessidades, assim como exemplos
do que não fazer e as conseqüências por se violar
os Seus princípios espirituais. “Tudo isto lhes acon-
teceu como exemplos, e estas coisas estão escri-
tas para aviso nosso,”1 e “tudo que outrora foi es-
crito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela
paciência e consolação das Escrituras tenhamos
esperança.”2

As promessas e poder de Deus à sua disposi-
ção. A Bíblia está cheia de promessas que Deus fez
ao homem, as quais Ele quer que apliquemos de
forma prática. Algumas são universais, como a que
diz que “Todo aquele que invocar o nome do Se-
nhor será salvo”3, enquanto que outras foram, a
princípio, feitas a certas pessoas ou grupos, como
a que Jesus fez aos Seus doze discípulos: “Se
pedirdes alguma coisas em Meu nome, Eu o fa-
rei.”4

As promessas de Deus não se limitam aos pri-
meiros ouvintes, mas são para qualquer um — in-
clusive você — que tenha fé suficiente para acre-
ditar que Deus cumprirá a Sua Palavra! Deus é li-
teral nas Suas promessas e as cumprirá ao pé da
letra, se você estender a mão de fé para exigir o
seu cumprimento.

À medida que familiarizar-se com a Palavra,
aprenderá a reconhecer as Suas promessas e a tra-
duzi-las para a sua vida. Isso é uma demonstração
de fé, uma declaração positiva da sua fé e conheci-

1 1 Coríntios 10:11 2 Romanos 15:4
3 Joel 2:32 e Romanos 10:13 4 João 14:14

O QUE VOCÊ GANHA COM ELA?
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mento da Palavra, agrada a Deus e aciona o Seu
poder para responder às suas orações.

(Para mais exemplos das promessas de Deus
para você, por favor veja “Coletânea de Preciosas
Promessas” na página 72.)

Mais amor. É difícil seguir o mandamento
de Cristo de “amar o seu próximo como a si mes-
mo”1 quando os que lhes são próximos — ou aque-
les com quem você tem mais contato — são às
vezes as pessoas mais difíceis de se lidar, que dirá
de se amar. Onde vamos encontrar a “graça cristã”
não só para suportar o patrão arrogante, o colega
de trabalho invejoso, as festas barulhentas do vi-
zinho — ou coisas ainda piores — quanto mais para
amar como Jesus amava? Só na Palavra de Deus!
“Muita paz têm os que amam a Tua lei, e para eles
não há tropeço” — ou “nada os ofende”, como diz
na versão King James.2  Ao ler e estudar a Palavra
de Deus, você adquirirá mais e mais do Seu Espíri-
to de amor, e isso o ajudará a ser mais compreen-
sivo, compassivo e tolerante.

1 Mateus 22:39 2 Salmo 119:165



1 Cf. Lucas 12:16–21 2 2 Coríntios 4:16

Muitas pessoas têm uma vida penosa sem razão, pois
se passassem um pouco mais de tempo meditando na
Palavra de Deus teriam a paz, a fé e a felicidade que
tanto procuram.

Ó
Você alimenta o corpo mais deixa a sua alma defi-
nhar?

É possível que alguém alimente o corpo e deixe perder
a sua alma, como o homem na Bíblia que encheu os
seus celeiros de cereais, mas a quem Deus disse: ”Lou-
co, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens
preparado, para quem será?1

Encher o estômago, o bolso  e a cabeça não lhe en-
cherá o coração. Se colocar os desejos da carne antes
das necessidades do seu espírito, descobrirá que nada
satisfaz. Será como o mundialmente famoso poeta, Lord
Byron, que, desesperado, no auge da fama, escreveu:
“Bebi de toda fonte de prazer e esvaziei todos os cálices
da fama, mas ainda morro de sede!”

Assim como é preciso se alimentar para ter força físi-
ca, é preciso se alimentar da Palavra para ter força espi-
ritual. Você tem que alimentar a sua alma ou nunca se
desenvolverá completamente nem amadurecerá espiritu-
almente. — Se realmente quiser crescer espiritualmente,
terá que se alimentar diariamente com a Palavra!

“Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o
interior, contudo, se renova de dia em dia”2 com o ali-
mento vivificante que são as Palavras de Deus. Você
está se renovando?

—D.B.B.

Ó
Se a sua fé está alicerçada na Palavra de Deus, não

importa muito como você sinta, pois a fé fundamentada
na Palavra de Deus é eficaz e constante inde-



pendentemente do seu estado de espírito. O que conta é
a sua fé na Palavra, e é isso que o ajudará nos períodos
de grandes batalhas ou provações. É como a mensagem
daquela antiga canção de escola dominical sobre os três
homens no muro:

Três amigos pelo muro andavam:
Sentimento, Fé e Fato (a Palavra).
Sentimento caiu quando caminhavam,
Fé ficou confusa no ato.
Só Fato ficou firme.
Mas Fato puxou Fé,
E Fé o Sentimento,
E juntos voltaram a caminhar.

Ó
A Palavra de Deus é o alicerce da fé!

Como se consegue fé? — É uma dádiva de Deus e
está disponível para você ou qualquer um que a queira.
O problema é que as pessoas geralmente só pensam
nisso quando precisam, e aí de repente descobrem que
não têm fé, porque não têm nenhuma base ou confian-
ça na Palavra de Deus — não um alicerce. Além disto,
como que podem ter fé em algo que não conhecem ou
que mal conhecem?

Assim como um bom edifício precisa ter um bom ali-
cerce, a fé em Deus sem a Palavra, o seu alicerce, não
existe. Então se você se sente fraco na fé, a cura é sim-
ples: a Palavra de Deus fortalecerá a sua fé.

A fé nasce e aumenta através da Palavra de Deus. Se
você a ler e estudar regularmente, se meditar nela e
memorizá-la, cada palavra inspirará, fortalecerá e au-
mentará a sua fé. Encha a sua mente e coração com
pensamentos positivos e encorajadores que edifiquem e
fortaleçam a sua fé, e logo ficará surpreso com a fé que
terá! A fé verdadeira, capaz de suportar qualquer prova,
a fé que opera milagres e é duradoura, está edificada na
firme rocha da fundação da verdade de Deus!

—D.B.B.



Carlos nunca parava de se preocupar. Ele se preocu-
pava toda vez que pensava no aluguel, e com a seguran-
ça dos filhos sempre que os mandava para a escola. As
preocupações com o trabalho lhe davam nós no estô-
mago. Se pensasse em algo com o qual não estivesse
preocupado, isso em si já era motivo de preocupação!

Um dia ele desabafou para seu amigo Bernardo: “Não
consigo parar de me preocupar e isso me consome dia e
noite. Não durmo por medo do que poderá acontecer
amanhã, e passo o dia todo aflito por causa disto ou
daquilo. Seria bom se existisse cura para a preocupação!”

Bernardo pensou por um momento e depois o levou
para ver um quadro no seu escritório. Retratava uma
grande tempestade, com o céu escuro e turbulento e tudo
era sombrio, violento e destruição. Tudo, exceto uma
coisa. No primeiro plano havia um lírio  que não parecia
nem um pouco afetado pela tempestade. Lá estava ele,
em paz total, sem nem uma pétala fora do lugar. A ra-
zão não era imediatamente aparente, mas depois de
observar mais de perto, Carlos viu que havia uma cúpu-
la de vidro em cima do lírio, protegendo-o das rajadas de
vento e da forte chuva.

“Isto”, disse Bernardo, “é a proteção de fé que vem da
Palavra de Deus. As tempestades da vida nos castigam
ferozmente. A chuva pode até descer como um dilúvio,
mas ficamos a salvo por causa da fé que temos na Pala-
vra de Deus. Mesmo que este lírio tivesse olhos para ver a
tempestade e ouvidos para ouvir o vento e a chuva, pode-
ria descansar em paz, sabendo que Deus estava no con-
trole. Ainda que pequeno e frágil por sua própria natureza,
está em paz porque o vidro o protege do mal”.

Bernardo então pegou uma Bíblia da sua mesa e a
deu a Carlos. “Isto é a fonte da paz. Leia-a por alguns
minutos cada dia e logo terá um bolha protetora de fé na
qual poderá se refugiar quando soprarem os ventos da
adversidade e vierem as tempestades da vida. A fé o
fará lembrar de que você está nas mãos de Deus, que
cuida e protege Seus filhos com amor.”



Ó
Por que desperdiçar tempo com teorias complicadas

e confusas, e pensamentos do homem, quando a Bíblia
está bem aqui, tão simples e direta?

—D.B.B.

Ó
Um jovem visitou uma vez uma amiga de idade. En-

quanto ela preparava um chá na cozinha, ele pegou a
sua Bíblia desgastada e começou a folhear as páginas
um tanto desatento, quando notou que em alguns tre-
chos, nas margens da Bíblia haviam duas letras: T.C.
Quando sua amiga veio com o chá ele disse: “Foi bom
ver a sua Bíblia, mas o que significa estas iniciais? T.C.
— e aqui novamente, T.C.— e aqui também...”

“Ah”, ela disse, “isto quer dizer ‘testada e comprova-
da’. Em algum momento de necessidade clamei cada
uma destas promessas como se fossem minhas. Estas
são as que testei e que provaram ser verdadeiras.”

—Virgínia Brandt Berg (V.B.B.), adaptado

Ó
A Palavra de Deus e as Suas garantias não têm restri-

ções e é limitada apenas pela nossa fé.

Ó
As promessas de Deus são como salva-vidas: impe-

dem que a alma afunde no mar de problemas.

Ó
Deus nunca promete além do que Ele é capaz de fazer.

Ó
As promessas de Deus são como as estrelas — quanto

mais escura a noite mais brilham.



Ó
As promessas de Deus são a moeda do Céu. Se você

tiver muitos versículos no seu coração, é muito rico! Pode
descontá-los como cheques no banco do Céu e receber
respostas!

Ó
Você deveria tentar achar seu próprio caminho na vida

tanto quanto viajaria por uma estrada desconhecida sem
um mapa.

Na estrada, você vê somente o que está à sua volta
momento após momento. Mas se olhar para o mapa e
tiver fé nele, pode também ver onde a estrada começou,
independentemente de onde você tenha entrado nela.
Mesmo que nunca tenha estado na sua cidade de desti-
no ou viajado por aquela via, pode saber onde ela termi-
na.  Entretanto, se não parar para estudar o mapa, po-
derá desperdiçar muito tempo ou talvez nem mesmo
chegar ao seu destino!

Assim como você deve olhar para o mapa, acreditar
que ele é verdade e segui-lo para chegar ao seu destino,
se ler a Palavra de Deus, acreditar que Ela foi feita para
você e segui-la, irá com toda a certeza chegar ao Céu.

Apenas siga o Mapa e saberá por onde está indo.
Deus consegue ver tudo. Ele não só sabe onde você está
neste momento e de onde veio — o seu passado — mas
também sabe aonde você está indo!

—D.B.B.

Ó
O segredo para o sucesso...

“Antes tem o seu prazer na lei [Palavra] do Senhor, e
na Sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore
plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto
na estação própria, e cujas as folhas não caem. Tudo o
que fizer prosperará.”

—Salmo 1:2-3. (Leia também Josué 1:8)



Tesouros Novos e Velhos

Desde o começo, Deus deu ao Seu povo as
informações básicas que precisariam para
viverem vidas felizes e produtivas. Foi-lhes

dando mais e mais com o passar do tempo, até
que alguns séculos antes de Jesus vir, Deus come-
çou a dizer aos Seus profetas detalhes específicos
sobre o Seu plano em relação ao homem. Quando
Jesus veio, Ele revelou muito mais aos apóstolos e
à Igreja Primitiva. Deus tem sempre dado aos Seus
filhos mais informações e detalhes, pois precisam
deles, e muitas dessas informações estão
registradas na Bíblia que temos hoje.

A Bíblia nos conta o essencial do que precisa-
mos saber para a nossa salvação e muitas outras
coisas, mas não nos diz tudo. Todavia, algumas
pessoas insistem que a Bíblia é o suficiente, que é
tudo que a humanidade precisa e que a última vez
que Deus falou foi com o apóstolo João na Ilha de
Patmos há 2000 anos, quando ele recebeu o

22
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Apocalipse, o último Livro da Bíblia. Estas pesso-
as defendem que não deveríamos receber mais
nenhuma informação ou instrução de Deus. Bem,
um Deus incapaz de continuar Se manifestando
seria um Deus morto!

Mas Deus está vivo, é um Deus falante, e ain-
da comunica-Se com os Seus filhos, como sempre
fez. Ele nos dá a Sua Palavra para hoje porque quer
nos mostrar que ainda está vivo, bem de saúde e
trabalhando a nosso favor. Ele quer nos ajudar a
resolver nossos problemas, demonstrar o grande
amor que tem por cada um de nós, ajudar-nos a
guiar outros para Ele e preparar-nos, e ao mundo,
para o Seu regresso dentro em pouco.

A Bíblia funciona tão bem hoje como sempre
funcionou e é o alicerce da nossa fé. Só que muitas
coisas mudaram desde os tempos bíblicos, por-
tanto precisamos das atualizações — mensagens
recebidas através de profecias ou outras formas
de revelação direta nas quais Deus dá mais infor-
mações, orientações e encorajamento para os
Seus filhos da atualidade.

A Bíblia não contém todas as Palavras de Deus,
porque Ele tem falado a inúmeros dos Seus filhos
através das eras. Eles próprios, ou às vezes outras
pessoas, registraram e preservaram as Suas pala-
vras em escritos que são tão divinamente inspira-
dos quanto a Bíblia, e Deus continua derramando
novas palavras frescas. Ele nos dá “tesouros no-
vos e velhos!”1

Mas como saber que escritos de outros cris-
tãos são verdadeiramente inspirados por Deus e
quais são meramente seus próprios pensamen-

1 Cf. Mateus 13:52

TESOUROS NOVOS E VELHOS
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tos ou interpretações errôneas? Comparando-os
com a Bíblia. As Sagradas Escrituras são a autori-
dade pelas quais podemos avaliar qualquer coisa
que seja dita. Procure um precedente nas Escritu-
ras. Verifique no Departamento de Pesos e Medi-
das: a Bíblia. Os novos escritos divinamente inspi-
rados estarão em conformidade com a Palavra de
Deus na Bíblia, e não conterão nada contrário aos
princípios básicos da Bíblia. Talvez tenham deta-
lhes que não se encontram na Bíblia, ajudando
assim a preencher certas lacunas e a completar o
quadro, mas não será nada contrário ao que está
na Bíblia.

Outra forma de avaliar o nível de inspiração
de outros textos cristãos é pelo efeito que tiveram
ou que estão tendo no mundo e em você.1 Divul-
gam o Evangelho e conquistam pessoas para Je-
sus? Ajudam-no a sentir o amor de Deus? Fortale-
cem a sua fé? Produzem os frutos do Espírito San-
to — amor, gozo, paz, longanimidade, benignida-
de, bondade, fidelidade, mansidão e domínio pró-
prio 2 na vida de outros e inclusive na sua?

Se você orar e buscar o Senhor, Ele lhe mos-
trará o que vale a pena ler e o ajudará a discernir a
doutrina verdadeira da falsa e quais são pensa-
mentos do homem e contrários aos dEle.

1 Cf. Mateus 7:15–20 2 Gálatas 5:22–23



A Palavra de Deus é como um lindo colar de pérolas!
A Palavra de Deus é uma fonte absolutamente ines-

gotável de sabedoria e conhecimento, na qual pode-se
sempre encontrar tesouros novos e velhos. Ela pode ser
lida milhares de vezes, e quanto mais a lermos, maiores
as probabilidades de encontrarmos novas maravilhas.
Cada vez que nos aprofundamos na Palavra, extraímos
uma grande quantidade de verdades inestimáveis!

Mas estas pérolas de conhecimento não são nada
sem o Espírito Santo. Não importa o quanto você estu-
de, é preciso o Espírito de Deus e a mão de Deus para
enfileirar as pérolas da Sua Palavra na ordem correta,
selecionando-as e transformando-as em algo útil — um
belíssimo colar de verdades do tamanho certo para ador-
nar a sua mente e coração, com as pérolas na seqüên-
cia correta e no grau de importância correto.

Esta é a diferença entre conhecimento e sabedoria: Sa-
bedoria é saber usar o que você já sabe e, neste caso,
saber usar o seu conhecimento da Palavra para ela ser útil.

Então não negligencie as belezas, as riquezas e os
tesouros da Palavra de Deus. Peça-Lhe por sabedoria.
“A sabedoria é suprema; portanto, adquire a sabedoria.
Sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento.”1

Ela vale mais do que o ouro!2

—D.B.B.

Ó
“Alegro-me nas Tuas promessas, como aquele que

acha grande despojo.”3

Ó
A Palavra de Deus é a verdade mais poderosa na Terra!

A pena é mais poderosa do que a espada! Os ho-
mens de Deus raramente governaram impérios, mas con-
quistaram um mundo de homens com as suas palavras,
fé e idéias, capturando seus corações, mentes e espíri-
tos, e libertando-os para sempre! O reino eterno de Deus,
das Suas Palavras de Vida e amor tem conquistado o

1 Provérbios 4:7   2 Cf. Provérbios 16:16 3 Salmo 119:162



espírito eterno do homem de uma forma muito maior,
mais duradoura e trazendo mais felicidade do que os meros
impérios mundanos conquistados pela espada.

As palavras dos profetas de Deus têm atravessado as
eras, varrido o mundo e mudado o curso das nações. As
palavras de seus ideais têm transformado corações
transmitindo a esperança de um mundo melhor! É a Bíblia
que tem construído grandes impérios cristãos e tem dado
o amor de Deus através de Jesus a um mundo sedento
pelo Seu amor. Suas Palavras são espírito e vida.1 Sem
elas, tudo estaria totalmente morto.2

A Palavra de Deus é a arma mais poderosa no mundo.
Pode fazer mais do que dividir átomos: pode transformar
corações, coisa que nenhuma bomba atômica jamais
poderia fazer; transformar mentes, o que nenhum núme-
ro de balas jamais conseguiu. É verdadeiramente revoluci-
onária, pois pode transformar o coração do homem!

—D.B.B.

Ó
A Palavra de Deus em forma humana

“No principio era o Verbo [A Palavra], e o Verbo esta-
va com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no principio
com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e
sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas
trevas e as trevas, não prevalecem sobre ela.… A luz
verdadeira que ilumina a todos os homens, havia vindo
ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio
dEle mas o mundo não O conheceu. Veio para o que era
Seu, mas os Seus não o receberam. Mas a todos os que
O receberam, àqueles que crêem no Seu nome, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus — filhos nascidos
não do sangue, nem da vontade da carne, nem da von-
tade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e
habitou entre nós, (vimos a sua glória, a glória como o
do unigênito do Pai,) cheio de graça e de verdade.”

—João 1:1–5,9–14

1 Cf. João 6:63 2 Cf. Salmo 33:6; Hebreus 11:3



Para Absorver ao
Máximo o que Lê …

Aconexão com o Espírito Santo. Você nunca
poderá entender as verdades mais profun-
 das da Palavra com a sua mente carnal. “O

homem natural não compreende as coisas do Espí-
rito de Deus, pois lhe parecem loucura e não as pode
entender, porque se discernem espiritualmente.”1

Mas Deus pode revelar-lhe essas coisas através do
Seu Espírito Santo se você Lhe pedir.2 Na verdade,
este é um dos principais propósitos do Espírito Santo
— ajudar-nos a entender a Palavra. Jesus explicou
aos Seus discípulos logo antes de ser crucificado:
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai envi-
ará em Meu nome, vos ensinará todas as coisas e
vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito,”3 e,
“Ele vos guiará em toda a verdade.”4

Se você foi batizado com o Espírito Santo, es-
tas promessas são para você também. E, se ainda

1 1 Coríntios 2:14 2 Cf. 1 Coríntios 2:9–14
3 João 14:26 4 João 16:13
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não foi, pode ser!
Todos os que recebem Jesus como Salvador

recebem uma certa dose do Espírito Santo, mas
ser enchido com ele ao ponto de transbordar — o
que a Bíblia chama de “batismo” do Espírito Santo
— geralmente é uma experiência subsequente. Se
quiser ser batizado com o Espírito Santo, simples-
mente ore e peça ao Senhor. “Se vós … sabeis dar
boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará
o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que pedi-
rem!”1

Você ficará maravilhado com a diferença! Al-
guns trechos da Bíblia que antes não conseguia
entender, de repente, farão sentido; e outros tre-
chos que você achava que entendia resplandece-
rão com novo sentindo.

(Para mais informações sobre o Espírito San-
to e sobre tudo que ele pode fazer por você e atra-
vés de você, leia Dons de Deus, outro livro da série
Faça Contato.)

Abra os seus olhos espirituais. Quando os dis-
cípulos de Jesus perguntaram-Lhe por que Ele
ensinava em parábolas que a maioria das pessoas
parecia não entender, Ele respondeu: “Porque a
vós é dado conhecer os mistérios do Reino dos
Céus, mas a eles não lhes é dado.… Por isso lhes
falo em parábolas: Porque, vendo, não vêem; ou-
vindo, não ouvem nem compreendem.… Mas
bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem,
e os vossos ouvidos, porque ouvem.” 2 Você preci-
sa orar, como fez o rei Davi, e pedir ao Senhor para
abrir os seus olhos espirituais e dar-lhe um maior

1 Lucas 11:13 2 Cf. Mateus 13:10–16
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entendimento da verdade na Palavra de Deus.
“Desvenda os meus olhos, para que veja as mara-
vilhas da Tua lei [Palavra].”1

De volta às aulas. Um tempo de qualidade na
Palavra não é só lê-la, mas sim estudá-la e ouvir
Deus. Para digerir, absorver e beneficiar-se plena-
mente da Palavra, você precisa parar, refletir nela e
aplicá-la à sua situação. Pergunte: “Como pode ser?”
— Não questionando, com uma atitude céptica, mas
com fé, sabendo que poderá aprender mais lições
se buscar e pesquisar mais a fundo.

“Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a Palavra da Verdade.” 2— Ou “es-
tude para apresentar-te a Deus aprovado”, como
preferiram os tradutores da versão King James. E
um estudo diligente é imprescindível!

Peça ao Senhor para ajudá-lo a ser como os
cristãos da Igreja Primitiva em Beréia, os quais o
apóstolo Paulo elogiou porque “examinaram cada
dia nas Escrituras se estas coisa eram assim.”3

O que ingerir — leite ou carne? Não espere
entender tudo na Bíblia na primeira vez que a ler.
Não é assim que funciona. Como um bebê recém-
nascido não pode digerir e assimilar a maioria dos
alimentos que seus pais e irmãos mais velhos co-
mem, um cristão recém-nascido não está pronto
ainda para a “carne” da Palavra de Deus. “Alimen-
to sólido é para os adultos.”4 “Desejai afetuosa-
mente, como meninos recém-nascidos, o puro leite

PARA ABSOVER AO MÁXIMO O QUE LÊ ...

1 Salmo 119:18. Cf. também Efésios 1:17–18 2 2 Timóteo 2:15
3 Cf. Atos 17:11 4 Hebreus 5:14
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1 1 Pedro 2:2 2 João 16:12 3 Mateus 5:6
4 Cf. Lucas 1:53 5 Mateus 7:7–8

espiritual, para por ele crescerdes para a salvação”.1

Se chegar a uma passagem que não entende,
embrulhe num pacote de fé e o coloque na prate-
leira para que o Senhor o desembrulhe e lhe reve-
le mais tarde. Jesus até disse para os Seus discípu-
los, com quem viveu e ensinou dia e noite por mais
de três anos: “Ainda tenho muito que vos dizer, mas
vós não o podeis suportar agora.” 2

(Para mais informações sobre este assunto,
leia Onde começar na página 36.)

Permaneça “faminto.” Muito também tem a
ver com o quanto você deseja ouvir as Palavras de
Deus e com a sua receptividade ao que Ele diz. Je-
sus prometeu, “bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque serão fartos”3, mas
a Bíblia também avisa aos “ricos” — já cheios com
suas próprias idéias, planos ou suposta justiça —
que seriam mandados embora vazios.4

Seja específico. Ore para o Senhor guiá-lo a
versículos ou passagens que darão respostas es-
pecíficas aos seus  problemas ou dúvidas. “Pedi, e
dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-
se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe; o que bus-
ca, encontra; e ao que bate, se abre.”5 Isto é uma
promessa!

A voz da Palavra. Ao dar atenção à Palavra
escrita de Deus, você se predispõe a ouvir o Se-
nhor, e Ele pode então começar a lhe falar direta-
mente, mostrando como aplicar à sua realidade o
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que você lê. Talvez tenha lido uma certa passagem
das Escrituras várias vezes sem ter visto nenhum
sentido especial nela, até que o Espírito Santo o
ajuda a aplicá-la à sua situação e ela toma vida!
Isto é conhecido como a voz da Palavra.

Ainda que Deus possa, é claro,  falar com você
a qualquer hora — transmitindo os Seus
pensamentos à sua  mente — você talvez veja que
muitas vezes Ele fará isso lembrando-o de algo que
leu na Palavra que se aplique à situação, quer você
tenha memorizado ou lido anteriormente, e será
o versículo certo na hora certa, e isso também é a
voz da Palavra. Ou seja, Deus pode falar com você
através da Sua Palavra, mesmo que você não a es-
teja lendo naquele momento específico.

Apenas peça-Lhe para falar e depois ouça com
os ouvidos espirituais o que Ele tem a dizer. Mes-
mo que não se considere um grande conhecedor
da Bíblia, ou não saiba onde começar para achar
as respostas que precisa, Deus conhece o Seu pró-
prio Livro de trás para frente e sabe exatamente o
que você precisa em cada situação, podendo en-
tão lhe trazer à mente coisas que às vezes você
mal se lembre de ter lido. Ajuda, porém, ter o má-
ximo de informação possível instalada no seu ban-
co de dados, sempre acrescentando à medida que
vai lendo ou memorizando a Palavra.

(Para mais informações sobre ouvir direta-
mente de Deus, veja Deus Ainda Fala, outro título
nesta série.)

PARA ABSOVER AO MÁXIMO O QUE LÊ ...



Quanto mais afetuosamente você começar a amar a
Palavra de Deus e a lê-la e estudá-la, maior será o seu
amadurecimento e mais verá que Ele pode falar em alto
e bom som,  de forma sobrenatural, através da leitura
de Sua Palavra!

—D.B.B.

Ó
A Palavra é o segredo da vitória ou da derrota, do

sucesso ou do fracasso! Tudo depende de como você a
trata e de quanto a lê, dela depende, ou de quanto tenta
levar a vida sem ela.

—D.B.B.

Ó
Deus chama O Seu próprio Filho de a Palavra — a

Sua Palavra para nós.1 O que é uma palavra? É um modo
de comunicação,  transmite algo. Deus queria mostrar
ao mundo o Seu amor, então o que Ele fez? Você não
pode ver o amor e não pode ver Deus, então Ele enviou
a Sua Palavra, expressou o Seu amor através de Jesus.
Jesus falou, mostrou, simbolizou e manifestou o  amor
de Deus. Ele foi a mensagem de amor de Deus para nós!

—D.B.B.

Ó
No prédio do Supremo Tribunal na Suíça, há uma

imensa pintura de Paul Robert  intitulada A Justiça Ins-
truindo os Juízes. Na frente a vários litigantes — a espo-
sa contra o marido, o arquiteto contra o construtor e por
aí afora. Acima deles estão os juizes suíços. Como é que
eles vão julgar retamente todos esses casos?

A resposta do artista é simplesmente esta: Justiça —
que geralmente é representada com os olhos vendados e
a espada apontada para cima — desta vez não está
vendada e a sua espada está apontada para baixo para
um livro no qual está escrito “A Palavra de Deus.”
1 Cf. João 1:1-14



Dicas Práticas

Qual Bíblia usar? Sempre que um novo cris-
tão pensa em ler a Bíblia, surge uma per-
gunta importante: qual é a melhor versão?

Há várias que oferecem um bom nível de tradu-
ção das Escrituras. Coube a João Ferreira de
Almeida (no século XVII) a grandiosa tarefa de tra-
duzir pela primeira vez para o português a Bíblia.
Conhecedor do hebraico e do grego, idiomas nos
quais foram escritos o Antigo e o Novo Testamen-
to, respectivamente, Almeida pôde basear o seu
trabalho nos textos originais. Desde então, a sua
tradução foi corrigida e revisada por pessoas ca-
pazes, peritas no vernáculo e provenientes de di-
ferentes confissões cristãs.

Após analisar e comparar as várias alternati-
vas, incluindo consagrados trabalhos como a Edi-
ção Revista e Atualizada da obra de Almeida (Soci-
edade Bíblica do Brasil — SBB) e a Bíblia de Jerusa-
lém, traduzida pelos padres dominicanos da Es-
cola Bíblica de Jerusalém, decidimos utilizar nas
publicações da série Faça Contato a Edição Con-

33
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temporânea de Almeida (ECA), da Editora Vida.
Publicada em 1990, a ECA eliminou a maior

parte dos arcaísmos e ambigüidades das versões
tradicionais, sem contudo perder as excelências
do texto que lhe serviu de base e mantendo um
estilo relativamente erudito.

Em um primeiro momento, o principiante
pode ter uma certa dificuldade na compreensão
dos textos, problema que tende a desaparecer à
medida que o leitor se familiariza com o estilo ado-
tado. Aqueles, porém, com dúvidas decorrentes
das estruturas e dos vocábulos mais antigos po-
dem recorrer, para fins de consulta, a versões
numa linguagem mais moderna, como A Bíblia na
Linguagem de Hoje da SBB – 1988.

Vale ressaltar que, em nosso entender, as tra-
duções de várias passagens nas versões mais mo-
dernas não estão em plena conformidade com as
de outras mais adotadas pela cristandade em ge-
ral. Por esse motivo, ainda que apresentem uma
linguagem mais acessível, preferimos e recomen-
damos a ECA para a leitura e estudos bíblicos.

Ajuda, comentários, e outras obras literárias
cristãs para estudos bíblicos. Bons professores são
um atalho para a aprendizagem. Vemos um exem-
plo clássico disto no relato do encontro de Filipe e
do eunuco etíope, no oitavo capítulo do livro dos
Atos:

No caminho de Jerusalém para Gaza, Filipe
conheceu um eunuco, um “alto funcionário de
Candace, rainha dos etíopes”. Sentado na sua car-
ruagem , lia o livro de Isaías quando Filipe lhe per-
guntou se ele entendia o que estava lendo. “Como
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poderei, se alguém não me ensinar?”, foi a respos-
ta do etíope. Calhou que o eunuco estava lendo o
capítulo 53 de Isaías, que contém uma série de pro-
fecias específicas sobre a vinda do Messias, as
quais Jesus cumprira em seus mínimos detalhes!
Então Filipe “abrindo a sua boca, e começando
nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus”. E o etíope
recebeu Jesus como Salvador.1 Filipe era um bom
professor!

Você também pode se beneficiar do que cris-
tãos mais experientes têm aprendido através dos
estudos deles.

Uma boa chave bíblica  o ajudará a localizar
os versículos rapidamente quando você só conse-
gue se lembrar de uma ou duas palavras-chave.
(Uma chave bíblica é um índice remissivo da Bí-
blia, que relaciona palavras-chave aos versículos
onde se encontram.) Chaves bíblicas variam em
tamanho e grau de abrangência, e vão desde apên-
dices resumidos no final de uma Bíblia até edições
enormes e abrangentes, onde existem maiores
chances de encontrar-se as referências aos
versículos que se procura, ainda que para isso tal-
vez tenha que recorrer a diferentes palavras-cha-
ve. As versões compactas das chaves bíblicas são
convenientes pelo tamanho e por serem de fácil
manuseio, mas como têm menos opções, as pro-
babilidades de se encontrar o versículo procura-
do são menores.

Algumas das mais tradicionais ajudas e co-
mentários da Bíblia são: a Bíblia de referência
Thompson com versículos em cadeia temática1,  o

1 © Editora Vida, Almeida Edição contemporânea com estudos
ilustrados, suplemento arqueológico e concordância.

DICAS PRÁTICAS
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Dicionário da Bíblia, de John D. Davis11, e a Pe-
quena Enciclopédia Bíblica, de Orlando Boyer 2 Um
fator possivelmente negativo na maioria destas
obras mais antigas, é a ênfase demasiada que
muitas vezes se dá aos detalhes históricos mais
do que aos aspectos práticos da vida cristã. Den-
tre os guias para estudo dirigido que se especi-
alizam em tópicos referentes ao dia-a-dia encon-
tram-se: Descobrindo a Verdade: Manual da Bíblia,1

Descobrindo a Verdade: Segredos para uma Vida
mais Feliz e Versículos-chave da Bíblia3

Existem também muitos livros devocionais
baseados na Bíblia, tais como Força Diária4, Ouse
Ser Diferente, de David Brandt Berg5 e Mananciais
no Deserto, de Lettie Cowman6. Estes podem ser
bem úteis, principalmente para quem não conhe-
ce a Bíblia muito bem.

Outros tipos de literatura cristã também inte-
ressantes são: depoimentos de fé e do poder de
Deus, poemas inspiradores, crônicas e obras de
ficção que promovam a fé e os valores cristãos,
biografias de grandes personagens da cristanda-
de, etc..  Também recomendamos o livro Com
Amor, Jesus7, uma coletânea de palavras de conso-
lo e instrução recebidas através de profecias envi-
adas pelo maior mestre de todos: Jesus.

Onde começar. A Bíblia é um livro que você
não deveria começar a ler da primeira página. In-
felizmente, é isso o que faz  a maioria das pessoas,
e acabam presas no livro de Números ou

[Continua na página 39]
1 © Casa Publicadora Batista. 2 © Instituto Bíblico das Assembléias de
Deus  3 © Aurora Production, Ltd. 4 © Aurora Production, Ltd.
5 © Aurora Production, Ltd. 6 © Editora Betânia.
7 © Aurora Production, Ltd.



Maria e Marta — as irmãs de Lázaro, a quem Jesus
ressuscitou dos mortos — eram das melhores amigas e
seguidoras de Jesus. As duas irmãs expressavam seu
amor por Ele de formas diferentes. Uma vez, quando
Jesus as estava visitando, Marta “andava distraída em
muitos serviços”, mas Maria, “assentando-se aos pés
de Jesus, ouvia a Sua Palavra”.

Quando Marta reclamou a Jesus que a irmã deveria
estar ajudando, Jesus respondeu: “Marta, Marta, estás
ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só
é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe
será tirada.”1 Em outras palavras, Ele disse para ela que
Maria estava certa por dar prioridade à Palavra. Jesus
valorizava o trabalho da Marta, mas sabia que as suas
necessidades espirituais eram mais importantes do que
as físicas.

Marta na cozinha, trabalhando com as mãos;
Ocupada por Jesus, com suas panelas no fogão.
Amando-O, porém, ansiosa e afadigada,
Marta, a Seu serviço sempre muito ocupada.

Maria, a Seus pés, os olhos fitos no Senhor;
Ocupava-se de Jesus, absorvendo a Palavra do
  Salvador
Esta era de fato a necessidade, o resto parecia tão
  irrelevante,
Ela O amava e assim descansava, se ocupando dEle
  naquele instante.

Sejamos como Maria e vamos a melhor parte escolher.
Descansando à Sua presença, de corpo e alma nos
  render;
Vamos nos fortalecer com a Sua graça e absorver Sua
  sabedoria,
Olhos fitos no Seu rosto, esperando Suas instruções
  cada dia.

Seu desejo nos será uma ordem, que estaremos pron-
  tos para cumprir;

1 Cf. Lucas 10:38–42



Com o coração devoto de Maria e as mãos dispostas
  de Marta para servir.
Nesta ordem, a certa, manteremos nossas lâmpadas,
nosso compromisso:1ocupando-nos com Jesus e de-
pois com o Seu serviço!

— Lois Reynolds Carpenter

Ó
Ciclo da vida

“Assim como a neve vem e a chuva desce dos céus e
para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir,
brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come,
assim será a palavra que sair da Minha boca: Ela não
voltará para Mim vazia, mas fará o que Me apraz, e
prosperará naquilo para que a enviei”.

—Isaías 55:10-11

Ó
Advertência! Favor consultar o manual antes de usar o
aparelho!

Qualquer pessoa inteligente estuda por completo as
instruções de uma máquina cara antes de usá-la, e as-
sim economiza muito tempo, problemas e possíveis da-
nos permanentes ao seu equipamento. Mas as que não
têm paciência para ler o livreto ou que acham que já
sabem como usar a máquina ou que não querem admi-
tir que precisam do manual de instruções, geralmente só
arrumam problemas!

Por que batalhar desnecessariamente durante a vida
quando o seu Criador, o seu Fabricante, Deus, permitiu
que alguns de Seus homens redigissem o manual do
Fabricante com diagramas e especificações
preestabelecidas para o complexo processo de vida e de
manutenção do seu corpo, mente e espirito? Você pode
desperdiçar uma quantidade imensa de tempo e causar
um grande estrago a si mesmo e a outras pessoas por
não ler o Livro primeiro para aprender a maneira certa de
operar a sua alma e poder usar para Deus, sem abusos,
e para que ela chegue sã e salva ao Céu! Não corra
riscos! —Leia e siga o Livro!

—D.B.B
1 Cf. Mateus 25:1–13
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Deuteronômio, ou perdem o interesse e param de
ler antes de chegarem à parte mais importante.

Comece lendo os primeiros quatro livros do
Novo Testamento — os Evangelhos de Mateus,
Marcos, Lucas e João — que registram a vida e o
ministério de Jesus. O Evangelho de João talvez
seja o melhor para se ler primeiro, pois contém o
maior volume de citações do próprio Jesus. É até
aconselhável que leia todos os Evangelhos, ou
partes deles, mais de uma vez antes de seguir em
frente.

O livro dos Atos é importante não só por rela-
tar muitos dos principais acontecimentos envol-
vendo os primeiros cristãos, mas também por
mostrar um modo de vida e de evangelização que
pode servir de modelo para o dia de hoje.

O resto do Novo Testamento — as epístolas e
o livro de Apocalipse — pode ser bem difícil de
entender a princípio, mas se você orar pedindo ao
Espírito Santo para guiá-lo1, encontrará muitas
belas passagens e promessas poderosas.2 Não
perca 1 Coríntios 13!

No Antigo Testamento, o Livro dos Salmos
tem sido um fonte de inspiração e conforto para
milhões de pessoas há milhares de anos, enquan-
to que o de Provérbios oferece muita sabedoria e
reflexões. São muitas as histórias e contos fasci-
nantes repletos de lições do poder milagroso de
Deus nos outros livros do Antigo Testamento, e
pode demorar um bom tempo para as ler todas.
Mas não fique preso às instruções detalhadas e
rituais de Levítico ou às longas genealogias como

1 Cf. João16:13 2 Cf. 2 Pedro 1:4

DICAS PRÁTICAS
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as de Números e 1 Crônicas. Se uma passagem
não lhe parecer interessante, passe para algo que
lhe interesse.

Quando ler. Sendo tão ocupado, como encon-
trar alguns minutos que seja para ler a Palavra di-
ariamente? Bem, aqui está a sua chance de pôr
Deus e a Sua promessa à prova: “Buscai primeiro o
Reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”.1

Da mesma forma, se ficar tão ocupado com
outras coisas que considera mais urgentes ou mais
importantes e não tiver tempo para a Palavra de
Deus, as coisas certamente darão errado.

Coloque a Palavra em primeiro lugar, e o Se-
nhor sempre lhe dará tempo para fazer as outras
coisas que precisa. Uma maneira como Ele prova-
velmente realizará isso é ajudando-o a fazer algu-
mas dessas outras coisas melhor e em menos tem-
po. Você logo descobrirá que se colocar Deus e a
Sua Palavra em primeiro lugar, não resolverá só a
questão de onde achar o tempo necessário, mas
também muitos de seus outros problemas, e cria-
rá uma situação em que todos sairão ganhando
em todos os aspectos! Quando vir a diferença que
a Palavra faz no seu relacionamento com o Senhor
e na sua vida em geral, ficará sem entender como
conseguiu sobreviver sem ela!

A melhor hora para ler a Palavra é quando você
está bem consigo mesmo e pode lhe dar atenção
total. Para a maioria das pessoas é logo de manhã,
antes de iniciarem o seu dia tão atarefado. Uma
vez que outras responsabilidades caem sobre

1 Mateus 6:33
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você, é muito mais difícil bloquear as pressões do
dia para poder concentrar-se totalmente e absor-
ver a Palavra de Deus.

Se no começo do dia não for bom para você,
arrume algum momento — talvez logo que che-
gar no trabalho, ou mesmo a caminho, se outra
pessoa estiver dirigindo. Ou se você for uma mãe
muito ocupada, tente ler assim que as crianças fo-
rem para a escola ou quando colocar o bebê para
descansar de manhã.

Se não for possível dedicar um único bloco de
seu tempo, divida em dois ou três de 10 ou 15 mi-
nutos. Transforme o seu intervalo do trabalho num
momento de leitura da Palavra, ou use parte do
seu horário de almoço. Você ficará surpreso em
ver como o resto do dia será melhor, a diferença
que fará inclusive naqueles com quem trabalha. A
noite é uma outra hora excelente, principalmente
para ler a Palavra com outros membros da sua fa-
mília — alguns minutos à mesa de jantar, um his-
tória da Bíblia antes de colocar as crianças na cama,
um tempo quieto na Palavra antes de todos irem
dormir. (Seja quando for que decidir tomar um
tempo lendo a Palavra com a sua família, isso os
unirá como nada mais poderia.) Ler a Palavra al-
guns minutos antes de dormir pode relaxar a sua
mente depois de um dia cansativo. “Lança o teu
fardo sobre o Senhor...”1 e você dormirá melhor!

Quando encontrar o horário adequado, per-
sista nele todo dia até se tornar um hábito.

Planeje sua leitura. Estabelecer uma meta e
traçar um plano para atingi-la sempre ajuda, mas

1 Salmo 55:22

DICAS PRÁTICAS
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certifique-se de que a meta é viável. Comece com
algo que sabe que vai alcançar, como por exem-
plo, passar 10 ou 15 minutos cada dia lendo a Pala-
vra, durante uma semana. Tendo alcançado este
objetivo, aumente para 20 a 30 minutos por dia.
Uma outra idéia seria ler um Evangelho por sema-
na, terminando os quatro em um mês. Ou poderia
ler sobre um tópico do seu interesse, tal como pre-
ocupação, relações humanas, consolo em horas
de perda pessoal, etc. (Cf. Descobrindo a Verdade:
Segredos para uma Vida mais Feliz), que contém
estudos claros e concisos da Bíblia sobre mais de
50 assuntos importantes.)

Um plano e uma rotina podem ajudar, mas
alguns dias talvez seja melhor ler algo diferente
do planejado.  Adquira o hábito de orar antes de
começar a ler, para que se o Senhor quiser que
você abandone o seu plano previamente estabe-
lecido aquele dia a fim de ler outra coisa, Ele tenha
oportunidade lhe mostrar.

Torne as horas de leitura mais vivas lendo di-
ferentes livros da Bíblia ou uma variedade de ou-
tros materiais devocionais. Um dia você poderia
ler vários Salmos, no próximo alguns capítulos de
um dos Evangelhos, e nos próximos algumas pe-
quenas passagens de um livro devocional como a
Força Diária ou Com Amor, Jesus. Ou poderia se-
guir um plano parecido por um período maior, de
duas semanas, por exemplo, lendo um Evangelho
na primeira e, na outra, estudando sobre um tema
fundamental da fé cristã como é explicado no livro
Descobrindo a Verdade: Manual da Bíblia, etc.
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Qualidade, não quantidade. Diferente de
quase qualquer outra coisa que possa ler — quer
seja por informação, recreação, ou é claro no de-
correr do seu trabalho — a Palavra de Deus ali-
menta o seu espírito. E assim como leva tempo
para se digerir e assimilar uma refeição, demora
para receber o benefício total da Palavra. Você não
conseguirá isto folheando ou lendo rapidamente.

Leia devagar e cuidadosamente e pare para
pensar e orar sobre o que está lendo. Se não esti-
ver compreendendo ou gravando o que leu, vá
mais devagar. Se ler apenas um versículo ou uma
curta passagem na qual tenha descoberto uma
nova verdade, ou que o fez sentir a paz ou o con-
solo divinos ou a Sua presença, ou caso encontre
algo que o faça pensar profundamente, ou o ani-
me a tomar uma atitude positiva, então seu tem-
po na Palavra foi um sucesso.

Entretanto, não espere sentir um “êxtase” es-
piritual, ou fazer uma nova descoberta cada vez
que ler a Palavra. Às vezes não sentirá nada, mas
isso não significa que deva parar de ler, ou que o
seu tempo na Palavra seja ineficaz. Da mesma for-
ma que uma refeição fortalece o corpo quer você
sinta o efeito de imediato ou não, ler a Palavra for-
talece o seu espírito independentemente de como
você se sinta.

Limite as distrações. Tente achar um lugar
quieto onde não será interrompido. Se puder
aprender a considerar esse tempo o seu encontro
diário com o Senhor, tão importante como qual-
quer outro encontro de negócios ou outra ativida-

DICAS PRÁTICAS
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de — será menos provável que deixe outras coisas
interferirem. Pendure uma placa de “Não Incomo-
de” na porta, tire o telefone do gancho ou peça à
sua secretaria para não transferir ligações para
você. Dê alguma atividade para as crianças que
prenda a atenção delas e para a qual possam ficar
sozinhas e em segurança por alguns minutos.

Antes de começar a ler a Palavra, ore para es-
tar com a mente livre de pensamentos que o dis-
traiam. Mesmo num dia especialmente atarefado
ou quando surgir um grande problema, Jesus
pode ajudá-lo a deixar as suas preocupações de
lado temporariamente para concentrar-se no que
está lendo.

Onde ler. Alguns lugares são obviamente mais
conducentes à leitura da Palavra. Um banco num
parque pode ser muito desconfortável, mas uma
poltrona aconchegante pode ser confortável de-
mais. Algumas pessoas conseguem acordar, virar,
acender a luz e ter um tempo na Palavra proveito-
so assim que acordam de manhã. Outras acordam,
viram, acendem a luz e dormem outra vez. Descu-
bra o que funciona com você.

“Aquecimento” louvando o Senhor. O rei Davi,
o salmista disse: “Apresentai-vos a Ele com
cânticos … e em Seus átrios com louvor; louvai e
bendizei o Seu nome.”1 Tome alguns minutos an-
tes de começar o seu tempo na Palavra para lou-
var e agradecer a Deus pela Sua bondade e bên-
çãos. Isto o ajudará a preparar o clima e a limpar a
sua mente. Pense nas coisas boas na sua vida e

1 Salmo 100:2,4
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diga uma palavra de agradecimento a Deus por
elas. O livro Meu Rei e Eu1 é uma valiosa fonte de
exemplos de louvores a Deus. Tente de vez em
quando ler uma página antes de começar o seu
tempo na Palavra.

Se conhecer canções de louvor ao Senhor,
pode cantar uma antes de começar o seu tempo
na Palavra, mesmo em silêncio, apenas no cora-
ção; ou se tiver canções de louvor gravadas, pode-
rá escutar uma ou duas.2

Memorizar a Palavra. “Gravai estas Minhas
Palavras no vosso coração e na vossa alma.”3 A
melhor maneira de reter os versículos mais im-
portantes que você encontra ao ler a Palavra é
memorizando-os. Os que você memorizar passa-
rão a fazer parte de você, fortalecerão a sua fé e
ficarão com você para o resto da vida. O Espírito
Santo poderá fazê-lo se lembrar deles com mais
facilidade quando forem a resposta para uma cer-
ta situação ou problema que esteja enfrentando, e
assim será mais natural reivindicá-los em oração.

Ter versículos importantes memorizados e
saber onde se encontram (em que livro e capítulo da
Bíblia) também se mostrará útil quando você
compartilhar a Palavra com outros que precisam das
verdades e respostas de Deus. Se você for um bom
aluno da Palavra, será um bom professor da Palavra.

A idéia de memorizar partes da Bíblia pode
parecer desanimadora a princípio, mas logo você
adquirirá prática. Comece lendo e relendo o
versículo que quer memorizar. Depois tente repe-

DICAS PRÁTICAS
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ti-lo por inteiro ou em partes sem olhar para o
texto. Pode também copiá-lo em um caderno ou
digitar e imprimir, para tê-lo à mão e poder reca-
pitular depois.

Trabalhe por um minuto ou dois várias vezes
ao dia para aprender o versículo, até poder dizê-lo
sem olhar. Talvez no final do primeiro dia já o te-
nha memorizado, ou poderá demorar mais. De-
pois, escolha outro versículo e o memorize. Para
não esquecer o que memorizou, recapitule cada
versículo pelo menos duas vezes ao dia por uma
semana ou duas, e depois que o conhecer bem,
com menos freqüência. Recapitular regularmen-
te o que sabe é vital para não esquecer. Seja lá o
que for que memorizar, independentemente de
quanto tempo demore, logo trará suas recompen-
sas.

Se achar que não consegue memorizar a Pa-
lavra, observar quantas coisas já memorizou pode
ajudá-lo. Com certeza já decorou a tabuada, tal-
vez saiba um outro idioma, números de telefone,
endereços, datas de aniversários, etc. Repetição é
a lei da memória. Se ouvir ou ler algo várias vezes,
vai gravar.

(Se gostaria de começar a memorizar a Pala-
vra de Deus mas não sabe onde começar, veja
Versículos-Chave da Bíblia uma série de versículos
extraordinários distribuídos em 35 categorias.)



Encha seu coração e mente com a boa verdade de
Deus!

O Senhor lhe deu o melhor computador que existe, o
seu cérebro, mas você decide o que vai armazenar nele.
Alguma coisa, boa ou má, vai estar ali dentro, e seus
reflexos são condicionados para reagirem de uma certa
forma de acordo com o que você aprendeu ou com as
experiências que passou. É por isso que não há nada
melhor do que memorizar a Palavra de Deus.

O próprio Deus é como a Grande Central de Compu-
tador. É possível conectar-se a Ele através do Seu poder
e Espírito. Ele pode lhe dar todas as informações, a sa-
bedoria, e as respostas que precisa. Se for fiel em ler,
estudar e memorizar a Palavra, Ele poderá usá-la para
comunicar-Se com você. Ele a puxará no seu pequeno
computador sempre que fizer a conexão correta.

Uma vez que tenha enchido o seu coração e mente
com a Palavra de Deus, só precisa ser um instrumento
submisso, podendo o Senhor, então, sentar-Se ao tecla-
do e utilizar as informações que quiser do seu computa-
dor, pois na sua memória estará gravada toda a histó-
ria, tudo o que você gravou!

—D.B.B.

Ó
Não é maravilhoso ter a Palavra de Deus para nosso

encorajamento? Absorva-a em cada fibra do seu ser, pois
é a Sua Palavra, através do Seu Espírito e no Seu amor
que o fortalece!

—D.B.B.

Ó
Talvez um dia a única Palavra de Deus que você terá

será a que estiver gravada no seu coração!
—D.B.B.



Onde Susana achava tempo todos os dias para Deus
e Sua Palavra? Ela tinha 17 filhos. Mesmo assim, de
alguma forma, conseguia passar uma hora cada dia len-
do a Palavra e orando pelos filhos. Ela obviamente deu
prioridade a isso e teve suas recompensas, principalmente
naquilo que seus dois filhos, John e Charles, realizaram
pelo Senhor quando cresceram. John Wesley liderou um
reavivamento religioso que varreu a Inglaterra e o País de
Gales, e também fundou a Igreja Metodista. Seu irmão
mais jovem, Charles, foi também um conhecido prega-
dor e compôs mais de seis mil hinos cristãos.

Ó
Eternamente verdade, eternamente sua

“Nem uma só palavra falhou de todas as boas pala-
vras que disse” (1 Reis 8:56).

“Ó Senhor a Tua Palavra esta afirmada no céu” (Sal-
mo 119:89).

“Todas as Suas palavras são verdadeiras; e todas as
Suas justas leis são eternas” (Salmo 119:160).

“Seca-se a erva, e caem as folhas, mas a palavra do
nosso Deus subsiste eternamente” (Isaías 40:8).

“O céu e a terra passarão, mas as Minhas palavras
não hão de passar” (Mateus 24:35).

“A escritura não pode ser anulada” (João 10:35).
“Mas a palavra do Senhor permanece para sempre”

(1 Pedro 1:25).

Ó
Dentro deste amplo volume encontra-se
O mistério dos mistérios.
Mais bem-aventurado é dentre os humanos
Aquele a  quem Deus concedeu Sua graça
Para ler, temer, esperançar, orar,
Para arrancar a fechadura, forçar a passagem;
Mas seria melhor nunca terem nascido
Do que ler e duvidar ou ler e caçoar.

—Sir Walter Scott



Obstáculos que o impedem
de beneficiar-se da Palavra

“Pois não temos que lutar contra a carne e o
 sangue, e sim contra os principados, contra
 as potestades, contra os poderes deste

mundo tenebroso, contra as forças espirituais da
maldade nas regiões celestes.”1

Quer note quer não, forças espirituais estão
constantemente tentando influenciá-lo através de
seus pensamentos. O Diabo e os seus comparsas
não são tão poderosos como Deus e os Seus an-
jos, mas são tão reais e tão ativos.

Por que eles tentam tanto entrar nos seus
pensamentos? Porque se conseguirem influenciá-
lo, poderão afetar as suas ações.

Na mesma passagem do versículo acima ci-
tado, o apóstolo Paulo explica como resistir aos
ataques do Diabo: vestindo a armadura espiritual
de Deus. Ele faz uma analogia à armadura usada
pelos soldados romanos da sua época. “Tomai
1 Efésios 6:12
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toda a armadura de Deus, para que possais resis-
tir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lom-
bos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçado os pés na preparação do evangelho da
paz, tomando sobretudo, o escudo da fé, com o
qual podereis apagar todos os dardos inflamados
do Maligno. Tomai também o capacete da salva-
ção, e a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus.”1

Dos seis itens descritos, somente um é uma
arma de ataque — “a espada do Espírito, que é a
Palavra de Deus”. Então qual você supõe seria o
primeiro objetivo do seu adversário? — Desarmá-
lo! Se conseguir fazê-lo abaixar a espada, você não
apenas deixará de ser uma ameaça para ele ou para
os seus planos, mas também se tornará uma pre-
sa mais fácil. Isto em si é razão suficiente para fazê-
lo tornar o seu tempo na Palavra realmente pro-
veitoso, pois sua vida espiritual depende dele!

A Bíblia também nos diz que não devemos ser
ignorantes dos ardis do Diabo.2 Um homem pre-
venido vale por dois. Se estiver ciente das táticas
mais comuns do Diabo, será mais fácil reconhecer
e enfrentá-lo quando as lançar contra você, o que
ele com certeza fará! Aqui há quatro às quais de-
veria estar atento:

Falta de concentração. Alguma vez você aca-
bou de ler algo — um livro, um artigo, uma repor-
tagem, ou seja o que for — e percebeu que não
lembrava quase nada? Pode ter passado por cen-
tenas ou milhares de palavras de texto, mas nada

1 Efésios 6:13–17 2 Cf. 2 Coríntios 2:11
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ficou registrado porque você não estava se con-
centrando. Se for apenas um artigo de revista ou
uma história, talvez não seja uma grande perda;
mas se for a Palavra de Deus, então será uma gran-
de perda!

A chave para superar esta armadilha do Dia-
bo é orar antes de ler. Peça a Deus para abrir os
seus olhos espirituais e ajudá-lo a ficar alerta. Ore
para que Suas verdades penetrem e tornem-se
parte de você. Depois, ao ler, faça um esforço cons-
ciente para resistir às distrações e disciplinar a sua
mente a pensar no que você está lendo. Algumas
pessoas acham que ajuda ler em voz alta e grifar
os pontos principais, ou copiar num caderno os
versículos-chave.

Faça a sua parte e ficará surpreso ao ver quan-
to o Senhor o ajudará a aprender do que ler.

“Ficar ocupado.” Não fique surpreso se cada
vez que sentar-se para ler a Palavra por alguns
momentos, sua mente for inundada por pensa-
mentos de outras coisas que poderia estar fazen-
do em vez de estar lendo a Palavra. — Planejar o
jantar ou o dia de amanhã, fazer um telefonema
que esqueceu ou cuidar de algum negócio que não
terminou. Quando menos espera, estará tão ocu-
pado fazendo outra coisa que se esquecerá total-
mente do tempo que queria passar com o Senhor
e lendo a Palavra. Você acabou de cair em outra
das armadilhas do Diabo — ficar ocupado!

É claro que muitas das outras coisas em que
você pensa são importantes e você precisa tomar
providências, só que não durante o seu tempo na

OBSTÁCULOS QUE O IMPEDEM DE BENEFICIAR-SE DA PALAVRA
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Palavra. Tenha um caderno e uma caneta à mão
para anotar o que lhe vier à mente e do qual preci-
sa cuidar mais tarde — sem ter que se preocupar
pensando que vai esquecer. Isto o deixará livre
para dispensar atenção total ao seu tempo na Pa-
lavra.

Cepticismo e dúvida. Nesta era de ciência e
tecnologia, para muitas pessoas ver é crer. Até que
algo possa ser provado cientificamente, para elas
não é verdadeiro. Mas isso é o oposto da maneira
como a fé funciona. Com fé, crer é ver. Primeiro
você precisa aceitar as coisas por fé, só porque
Deus diz que são de uma certa maneira, e então
entenderá ou “verá”. Foi exatamente o que São
Agostinho (354–430 d.C) queria frisar quando dis-
se: “Entender é a recompensa da fé. Portanto não
busque compreender para que possa crer, mas
creia para poder, então, entender”.

Então como se consegue fé? A Bíblia nos diz
que a fé vem do ouvir a Palavra de Deus.1 “Ouvir”
neste sentido não significa apenas ler ou escutar a
Palavra, mas aceitá-la, absorvê-la e deixá-la fazer
parte de você. Quanto mais aceitar a Palavra, mais
a sua fé aumentará.

Algumas pessoas, porém, nunca encontram
fé porque não lêem a Palavra no estado de espírito
correto. As que têm uma atitude céptica encon-
tram defeito e não fé, e tampouco percebem que o
Diabo está por trás de suas dúvidas. Este truque
remonta ao Jardim do Éden, quando Satanás ten-
tou Eva a comer o fruto proibido. Para convencê-
la a desobedecer a Deus, teve primeiro que fazer

1 Cf. Romanos 10:17
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com que ela duvidasse da Palavra, o que conse-
guiu através de uma pergunta aparentemente ino-
cente: “Foi isso o que Deus disse …?1 Não caia nes-
se truque!

Incredulidade do mundo à sua volta. Já notou
que a maioria das sociedades “esclarecidas” em
muitos dos países desenvolvidos pensa que não
precisa de Deus? Desde os livros didáticos às telas
de cinema, o Senhor é cada vez mais objeto de es-
cárnio e cinismo, e aqueles que levam a Sua Pala-
vra a sério e tentam modelar as suas vidas de acor-
do com ela, geralmente são considerados fanáti-
cos religiosos, ou pelo menos esquisitos. Mas só
porque os escarnecedores são a maioria não sig-
nifica que estejam certos. “Larga é a porta, e espa-
çoso o caminho que conduz à perdição”, Jesus dis-
se, “e muitos são os que entram por ela. Mas es-
treita é a porta, e apertado o caminho que conduz
à vida, e são poucos os que entram por ela”.2 Não
deixe que a incredulidade de outros impeça você
de encontrar essa porta estreita!

1 Cf. Gênesis 3:1–6 2 Cf. Mateus 7:13–14

OBSTÁCULOS QUE O IMPEDEM DE BENEFICIAR-SE DA PALAVRA



Cante-as mais uma vez pra mim,
Palavras maravilhosas de vida.
Deixe-me ver mais dessa beleza sem fim,
Palavras maravilhosas de vida
Palavras de vida e beleza,
Ensinam-me fé e dever com clareza:

Lindas palavras, maravilhosas,
Palavras maravilhosas de vida.
Lindas palavras, maravilhosas,
Palavras maravilhosas de vida.

— Philip P Bliss.

Ó
As Palavras da Bíblia são vida! Se fico desanimado

no espírito ou cansado, ou se o Diabo tenta me
desencorajar, ou se a minha força falha, encontro forças
e bênção na Palavra de Deus.

Se ao menos aqueles que estão atribulados,
desencorajados e que se sentem derrotados pudessem
ver que na Bíblia encontrariam a ajuda e o consolo que
precisam, o mundo seria bem diferente, e muitos proble-
mas seriam resolvidos. E faria uma grande diferença se
as nações vivessem segundo os preceitos da Bíblia!

Inúmeras vidas foram completamente transformadas
através da leitura da Palavra de Deus — algumas delas
foram elevadas das posições mais baixas às maiores
alturas. Sem dúvida a Palavra de Deus é vida e força!

Algumas pessoas estão cientes disto, mas ainda as-
sim negligenciam a leitura da Palavra e depois ficam sem
entender porque estão desanimadas e lhes falta a graça
cristã. Dedicam tempo e consideram tudo o mais priori-
dade, mas dispensam apenas alguns momentos para
ler aquilo que teria embelezado o seu dia e ajudado a
resolver os seus problemas.

—V.B.B



Ó
 A Bíblia retrata a mente de Deus, o estado do ho-

mem, o caminho para a salvação e a alegria dos cren-
tes. Sua doutrina é sagrada, seus conceitos são consis-
tentes, sua história verdadeira, suas decisões imutáveis.
Leia-a para ser sábio, acredite nela para ficar seguro,
pratique-a para ser santo. Ela contém luz para guiá-lo,
alimento para sustentá-lo e consolo para alegrá-lo. É o
mapa do viajante, o cajado do peregrino, o conforto do
piloto, a espada do soldado e o caráter do cristão. Aqui
o céu é aberto e os portões do inferno fechados. Cristo é
o assunto e a Glória de Deus o seu fim! É uma mina de
tesouros e saúde para a alma e um rio de prazer. Ela é
dada a você aqui nesta vida e será aberta no Juízo. Está
estabelecida para sempre!

Ó
“Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhe-

cimento se multiplicará.“1 Comentando sobre essa profe-
cia a cerca dos dias mais próximos à vinda de Jesus,
Isaac Newton [1642 – 1727] escreveu certa vez que se
fosse verdade, um novo modo de viajar teria que ser
inventado. O conhecimento aumentaria de tal maneira,
no seu entender, que o homem seria capaz de viajar a
uma velocidade de oitenta quilômetros por hora.

Poucos anos depois, o filósofo francês, escritor e
céptico declarado, Voltaire afirmou: “Vejam a grande in-
teligência de Newton, que descobriu a gravidade e de-
pois começou a estudar o livro chamado a Bíblia. Ao
que tudo indica, para poder acreditar em sua fabulosa
bobagem, acreditou que o conhecimento da humanida-
de avançaria ao ponto de sermos capazes de viajar a
oitenta quilômetros por hora! Pobre tolo!”

Hoje até um céptico teria que afirmar: “Newton era
um sábio filósofo, e Voltaire um pobre tolo.”

1 Daniel 12:4



Vivendo a Palavra

Para crescer na sua vida cristã, você precisa
colocar o que lê na Palavra em prática — pre
cisa levar Deus ao pé da letra e fazer o que

Ele diz. “Agora que sabeis estas coisas”, Jesus dis-
se, “bem-aventurados sois se as praticardes”.1

Quando ler sobre Jesus demostrando amor e
consideração a todos os homens, peça-Lhe para
ajudá-lo a ser mais como Ele nesse aspecto, e Ele o
ajudará.

Quando ler sobre Jesus humildemente servin-
do àqueles que Ele estava guiando para o Reino
do Céu e dizer: “Eu vos dei o exemplo, para que
façais o que Eu fiz”,2 acredite que Ele está falando
com você. Torne-se um “servo de todos”, e será
grande aos olhos de Deus.3

Quando ler: “Qualquer coisa que lhe pedimos,
dEle a receberemos, porque guardamos os Seus
mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua
vista”,4 faça o melhor que pode para obedecer e

1 Cf. João 13:17 2 Cf. João 13:15
3 Cf. Marcos 10:42–44 4 1 João 3:22
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agradar ao Senhor, e veja-O responder às suas ora-
ções de uma forma maravilhosa.

Quando ler que é mais bem-aventurado dar
do que receber,1 dê de si mesmo e dos seus bens
materiais aos que precisam e veja Deus
reembolsá-lo muitas e muitas vezes mais.2

Quando Jesus diz: “Assim como o Pai Me en-
viou, Eu vos envio”, 3  deixe-Lhe usá-lo para com-
partilhar as Boas Novas de salvação através de Je-
sus com os outros e observe-O transformar vidas
diante dos seus próprios olhos.

1 Cf. Atos 20:35 2 Cf. Lucas 6:38 3 João 20:21

VIVENDO A PALAVRA



Sede cumpridores da Palavra, e não somente ouvin-
tes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte
da Palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem
que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois
de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece
de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei
perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ou-
vinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-
aventurado no que realizar.

— Tiago 1:22–25

Ó
Você pode ler toda a Palavra que quiser, mas se ela

não se tornar viva através do Espírito, não vai adiantar
nada! Você pode citar palavra por palavra direto da Bí-
blia, mas se não a viver em amor não fará bem algum.

—Maria David

Ó
(Mensagem de Jesus:) Falei muitas Palavras aos

Meus filhos através das eras. Revelei-lhes verdades, ver-
dades, e mais verdades. Dei-lhes muitas revelações atra-
vés das Minhas Palavras e eles têm a responsabilidade
de escolher, de acreditar e de aceitar. Aqueles que assim
fazem, prosperam e crescem, enquanto que os que não
procedem dessa maneira, caem à beira do caminho, e
limitam a sua capacidade de dar fruto1. Há muitos hoje
em dia que acreditam nas Minhas Palavras, mas não
recebem tudo que tenho a dizer. Podem realizar alguma
coisa, mas não posso usá-los plenamente, porque não
recebem tudo que tenho para dar, ou que dei, nem o que
virei a dar.

É a escolha deles e a que dou a cada um de vocês:
avançar e continuar a receber e acreditar nas Palavras
que dou, ou permanecer no patamar em que se encontra.

1 Cf. Mateus 13:3–9, 18–23



É sempre dada essa escolha aos Meus filhos. Será que
continuarão a escalar, ou ficarão satisfeitos onde estão?
Se optarem por ficar satisfeitos com isso, Eu os usarei
ali naquele ponto, e serão frutíferos ali. Mas os que
optarem por seguir e escalar a montanha irão para novas
alturas e receberão as bênçãos e a capacidade de dar
fruto que existe se encontra mais acima nas montanhas.

Estas são as Palavras que dei, e esta é a escolha que
lhe apresentei: você vem perante Mim com um coração
aberto ou fechado? Decidiu que subiu a montanha até
este ponto e não subirá mais, ou continuará subindo por
fé? Peço-lhe que decida, que sonde o seu coração.

Saiba que Eu amo aqueles que permanecem no pla-
nalto e amo aqueles que continuam a escalar. Mas os
que continuam a escalar irão ascender cada vez mais e
poderão ver e participar das coisas que estão mais aci-
ma na montanha. Cada um deve fazer sua escolha. (Fim
da mensagem de Jesus.)

Ó
Amar o Autor, amar o Livro

Era uma vez uma jovem que leu um certo livro e co-
mentou a um amiga que era um dos livros mais chatos
que já lera. Pouco depois, conheceu um jovem pelo qual
rapidamente se apaixonou.

Certa noite lhe disse: “Tenho um livro na minha bibli-
oteca escrito por alguém com o nome igual ao seu. Não
é uma coincidência?”

“Eu não acho”, ele replicou. “Eu escrevi aquele livro.”
A moça passou a noite acordada relendo o livro. Des-

ta vez o considerou o livro mais interessante que já lera!
O que fez a diferença? Ela agora conhecia e amava o
autor.

—Dr. Howard W. Pope, adaptado



Divulgue a Palavra!

Se quiser ver a Palavra realmente entrar na sua
vida, compartilhe-a com os outros! A sua fé
aumentará cada vez mais ao vê-la tocar e

transformar a vida de outros, ao ver o Senhor ma-
nifestar-Se-lhes através da Palavra como fez com
você.

Talvez não note o quanto está aprendendo da
Palavra enquanto a estiver lendo ou mesmo quan-
do tentar aplicá-la à sua própria vida, mas quando
começar a usá-la para ajudar outros e guiá-los ao
grande Solucionador, Jesus, ficará absolutamente
pasmo com a sabedoria e informação que adqui-
riu! Simplesmente peça-Lhe para, através do Es-
pírito Santo, trazer à sua lembrança o que mais o
ajudará, e Ele o fará.1

O segredo para obter sucesso no comparti-
lhar a sua fé com outros é ficar perto de Jesus, e
isso você faz passando tempo com Ele em oração,
enchendo-se com a Palavra e depois fazendo o

1 Cf. João 14:26
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melhor que pode para agradar-Lhe. Como Jesus
disse, “o homem bom do bom tesouro do seu co-
ração tira o bem [coisas boas].…Pois da abundân-
cia do coração fala a boca”.1 Encha o seu coração e
não terá dificuldade em saber o que dizer. Quanto
mais da Palavra absorver, mais fácil e mais natural
lhe será derramar para os outros.

Se a princípio sentir-se tímido ou sem jeito
para compartilhar a Palavra com os outros, aqui
está uma boa promessa para clamar: “Falarei dos
Teus estatutos … e não me envergonharei”.2 Ape-
nas ore para o Senhor ajudá-lo, e tente. Clame o
“Poder do Espírito Santo”!3 Fale com os outros so-
bre Jesus e a Palavra, e depois veja-O fazer mila-
gres! Quanto mais fizer isso e quanto mais O vir
agir, mais fácil ficará.

Quando outros o virem divulgando a Palavra
e virem a maravilhosa diferença que fez na sua vida
e na deles, vão querer fazer o mesmo. Logo come-
çarão a divulgar a Palavra de Deus, e você será
parte da maravilhosa reação em cadeia que co-
meçou quando Jesus ordenou aos Seus primeiros
discípulos para irem por todo o mundo e prega-
rem o Evangelho a toda criatura.4 Ele quer conquis-
tar o mundo com o Seu amor, um coração de cada
vez, e o plano é simples: ensinar outros a ensinar a
outros. “E o que de mim, através de muitas teste-
munhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que se-
jam idôneos para também ensinarem a outros”.5

“O que regar também será regado”.6 Se você
der do que lhe foi dado por Deus, Ele lhe dará mais.
E a primeira metade deste versículo promete que

1 Lucas 6:45 2 Salmo 119:46 3 Cf. Atos 1:8
4 Marcos 16:15 5 2 Timóteo 2:2 6 Provérbios 11:25

DIVULGUE A PALAVRA!
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“a alma generosa prosperará”. Quanto mais divul-
gar a Palavra, mais bênçãos receberá — aqui e ago-
ra, e depois quando chegar ao Céu. Jesus o aben-
çoará com um relacionamento mais estreito e pro-
fundo com Ele. Aqueles a quem você guiar ao Se-
nhor lhe ficarão eternamente agradecidos, e você
terá um fulgor especial no Céu. Ele prometeu: “Os
que forem sábios resplandecerão como o fulgor
do firmamento, e os que a muitos ensinam a justi-
ça refulgirão como as estrelas, sempre e eterna-
mente”.1

Deus o abençoou com vida, amor e verdade,
assim como com a chave para ter tudo o que pre-
cisa através da Sua Palavra, mas Ele não quer que
isso seja o limite. “De graça recebestes, de graça
daí”.2 Passe adiante!

1Daniel 12:3 2 Mateus 10:8



Pense nisto …
A Palavra é viva, fala comigo; tem pés, corre atrás de

mim; tem mãos e me segura.
—Martinho Lutero

Ó
As pessoas precisam de um padrão segundo o qual

viver e é isto que Deus nos deu! Se você não sabe o que
fazer, se não consegue decidir o que está certo, consulte
a Bíblia. Ela faz todos os caminhos bem planos. Deixe-
a governar o seu coração e guiar os seus passos!

—V.B.B.

Ó
As respostas que achamos na Palavra não são sem-

pre rápidas ou fáceis, mas são as únicas respostas ver-
dadeiras.

Ó
A Bíblia deve ser acreditada e compreendida no senti-

do simples e óbvio de suas passagens. Não posso me
convencer de que um livro destinado à instrução e con-
versão do mundo inteiro ocultaria no mistério e na dúvi-
da o seu verdadeiro sentido, para que ninguém a não ser
críticos e filósofos o pudessem decifrar.

—Daniel Webster

Ó
Algumas pessoas criticam tudo, outras aceitam qual-

quer coisa. Os sábios comparam tudo com a Palavra.

Ó
Não há nada mais importante para a sua vida espiri-

tual do que a Palavra.

Ó
Ler a Palavra sem refletir é como comer sem digerir.



O que faz a diferença não é quantas vezes você leu a
Bíblia, mas quantas vezes e quão profundamente ela
penetrou em você.

—Gypsy Smith

Ó
O segredo do poder, vitória, do progresso, da produti-

vidade, do entusiasmo, da vida, da luz e de tudo que é
espiritual é a Palavra!

—D.B.B.

Ó
Você não pode entender tudo o que lê na Palavra,

mas pode obedecer a tudo que entende.

Ó
Além da limpeza eterna feita pela salvação, você pre-

cisa da limpeza diária do pecado cotidiano, feita pela
Palavra.1

Ó
A Sua história faz a História. — A Sua Palavra e a

reação do homem a Ela podem alterar o rumo dos acon-
tecimentos no mundo.

Ó
A Palavra nos encontra onde estamos e, com a nossa

permissão, nos levará para onde deveríamos ir.

Ó
Você acredita na Palavra de Deus tanto quanto segue

o que Ela diz!

Ó
Os homens não rejeitam a Bíblia porque ela se con-

tradiz, mas sim porque ela os contradiz.

1 Cf. Salmo 119:9; João 15:3; Efésios 5:25–26



APÊNDICE

O Que é a Bíblia?

A palavra Bíblia, derivada da palavra grega
biblion, significa “livro,” mas ela é muito mais do
que um mero livro. É “a Palavra de Deus” e o ali-
cerce da fé e da vivência cristã. Ela nos revela Deus
e conta-nos o plano básico de Deus para o homem.
Contém a verdade e instruções sem paralelo, mas
vai além disto! Suas palavras são espírito e vida.1

Através dela podemos nos tornar participantes da
natureza divina — para sermos mais puros, mais
como Jesus.2

A Bíblia na verdade é uma coleção de livros —
66 ao todo — que são registros de mensagens da-
das por Deus a cerca de 40 pessoas que Ele esco-
lheu como porta-vozes. Ainda que a Bíblia tenha
sido compilada por homens, foi escrita por Deus.3

O Verbo “se fez carne” em Jesus Cristo.4

1 Cf. João 6:63 2 Cf. 2 Pedro 1:4
3 Cf. 2 Timóteo 3:16; 1 Tessalonicenses 2:13; Hebreus 1:1–2;
2 Pedro 1:21 4 Cf. João 1:14

65
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A Bíblia contém duas seções principais: o An-
tigo Testamento e o Novo Testamento. (Testamen-
to, neste caso, significa “aliança” ou “contrato,” en-
tão pode-se entender o Antigo e o Novo Testamen-
tos como acordos firmados entre Deus e o ho-
mem.)

Não se sabe ao certo quando alguns dos 39
livros do Antigo Testamento foram redigidos, mas
os estudiosos no geral concordam que tenha sido
dentro de um período de aproximadamente mil
anos, do século XIV ao século IV A.C. Foram escri-
tos em hebraico, com exceção de algumas passa-
gens escritas em aramaico. O Antigo Testamento
preparou o caminho para o Novo, que foi introdu-
zido com a vinda de Jesus.

Os 27 livros do Novo Testamento foram escri-
tos em grego num período de aproximadamente
100 anos. Retratam a vida e o ministério de Jesus e
o crescimento da Igreja Primitiva, contendo os
fundamentos da fé cristã.

Na aliança antiga, Deus prometera abençoar
os israelitas se adorassem somente a Ele e fossem
governados pela Sua lei dada através de Moisés
por volta de 1300 a.C. A nova aliança foi anunciada
por Jesus aos Seus discípulos na Última Ceia, na
véspera de Sua morte. Ao passar o cálice da co-
munhão, Ele lhes disse que o vinho simboliza “a
Nova Aliança no Meu sangue derramado por vós.”1

Mais de 600 anos antes de Jesus nascer, o pro-
feta Jeremias previu o dia em que Deus faria uma
nova aliança com o Seu povo, e segundo a qual
escreveria a Sua lei nos corações das pessoas ao
invés de nas tábuas de pedra.2 Jesus disse que a

1 Lucas 22:20. Cf. também João 1:17                      2 Jeremias 31:31–34
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segunda aliança é o cumprimento do que foi pro-
metido na primeira.1

A disposição dos livros no Antigo Testamento
nas Bíblias cristãs foi feita por tradutores gregos
— do Antigo Testamento — antes da era cristã,
chamando-se a versão Septuaginta. Ela tem qua-
tro divisões: os livros históricos (os cinco livros de
Moisés [também conhecidos como o Pentateuco],
mais os outros doze livros históricos [de Josué a
Ester]), os livros poéticos (de Jó ao Cântico dos
Cânticos), e os profetas (de Isaías a Malaquias).
Seguem no geral uma ordem cronológica, sendo
que alguns se sobrepõem em termos de período
na História.

O Novo Testamento contém cinco livros nar-
rativos — os quatro Evangelhos e os Atos dos Após-
tolos. Os Evangelhos tratam do ministério, morte,
e ressurreição de Jesus. O livro dos Atos retrata
alguns dos acontecimentos mais importantes da
Igreja Primitiva que se deram nos 30 anos subse-
qüentes e pode-se dizer que é uma seqüência
contínua dos Evangelhos.

As vinte e uma epístolas, ou cartas, seguem
as narrações históricas. Sabe-se ao certo que tre-
ze dessas epístolas são de autoria do apóstolo Pau-
lo, enquanto que as oito restantes foram escritas
por outros apóstolos ou pessoas ligadas a eles. No
último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, o
apóstolo João descreve visões proféticas do Tem-
po do Fim e da volta triunfal de Jesus.

A primeira menção na Bíblia sobre alguém
escrever algo foi de quando Deus disse à Moisés:
“Escreve isto para memória num livro”2 Antes disso

1 Cf.Mateus 5:17. 2 Cf. Êxodo 17:14

O QUE É A BÍBLIA?
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as histórias dos patriarcas em Gênesis foram
transmitidas verbalmente de uma geração para
outra. A mensagem dos profetas foram entregues
oralmente antes de serem escritas; as narrações
da vida e ministério de Jesus foram repetidas
verbalmente durante anos antes de serem
registradas por escrito. Nunca foram descobertos
os originais bíblicos, apenas cópias antigas e in-
clusive múltiplas cópias de alguns trechos. As tra-
duções bíblicas que temos hoje em dia são basea-
das nessas cópias.
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Sinopses dos livros da Bíblia

Os 66 livros da Bíblia foram registrados por
cerca de 40 homens, durante um período de 1.500
anos (do séc. XIV A.C. ao primeiro século D.C.). O
seguinte mostra a ordem em que estão dispostos
os livros na Bíblia:

O ANTIGO TESTAMENTO — 39 livros (escrito num
período de 1.000 anos: do século XIV A.C. ao sécu-
lo IV A.C.)

Livros Históricos
O Pentateuco (os primeiros cinco livros da Bí-

blia, também conhecidos como os livros de Moisés
ou o Livro da Lei.)

1. Gênesis
2. Êxodo
3. Levítico
4. Números
5. Deuteronômio

Outros livros históricos
6. Josué
7. Juízes
8. Rute
9. 1 Samuel
10. 2 Samuel
11. 1 de Reis
12. 2 de Reis
13. 1 de Crônicas
14. 2 de Crônicas
15. Esdras
16. Neemias
17. Ester

SINOPSES DOS LIVROS DA BÍBLIA
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Livros poéticos
18. Jó
19. Salmos
20. Provérbios
21. Eclesiastes
22.  O Cântico dos Cânticos

Livros proféticos
Profetas Maiores

23. Isaías
24. Jeremias
25. Lamentações
26. Ezequiel
27. Daniel

Profetas Menores
28. Oséias
29. Joel
30. Amós
31. Obadias
32. Jonas
33. Miquéias
34. Naum
35. Habacuque
36. Sofonias
37. Ageu
38. Zacarias
39. Malaquias

O NOVO TESTAMENTO — 27 livros (escritos
durante o primeiro século D.C.)

Livros narrativos
1. Mateus
2. Marcos
3. Lucas
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4. João
5. Atos dos Apóstolos

As epístolas
6. Romanos
7. Primeira aos Coríntios
8. Segunda aos Coríntios
9. Gálatas.
10. Efésios
11. Filipenses
12. Colossenses
13. Primeira aos Tessalonicenses
14. Segunda aos Tessalonicenses
15. Primeira a Timóteo
16. Segunda a Timóteo
17. Tito
18. Filemon
19. Hebreus
20. Tiago
21. Primeira de Pedro
22. Segunda de Pedro
23. Primeira de João
24. Segunda de João
25. Terceira de João
26. Judas

Livro profético
27. Apocalipse

SINOPSES DOS LIVROS DA BÍBLIA
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Coletânea de “Promessas Preciosas”

Estas são apenas algumas das promessas de
Deus para você. Há centenas e centenas mais que
tratam — direta ou indiretamente — de qualquer
problema que possa vir a ter na vida. Veja quantas
consegue encontrar no seu estudo da Bíblia. Gri-
fe-as ou anote-as para tê-las quando precisar.

Lembre-se que as promessas de Deus são
contratos. O cumprimento da maioria delas é con-
dicional. Pare um momento para pensar em cada
uma, tanto no que concerne a Deus como a você.
(Na lista a seguir, só as partes mais relevantes de
alguns versículos foram escritas para realçar a pro-
messa.)

Salvação eterna
“Para que todo aquele que nEle crê não pere-

ça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).
“Todo aquele que o Pai Me dá virá a Mim, e o

que vem a Mim de maneira nenhuma lançarei
fora” (João 6:37).

“Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em
Mim, ainda que esteja morto, viverá” (João 11:25).

“Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo”
(Atos 16:31).

O Espírito Santo
“Se vós ... sabeis dar boas dadivas aos vossos

filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espirito
Santo àqueles que Lho pedirem” (Lucas 11:13).

“Convém que Eu [Jesus] vá, porque se Eu não
for, o Consolador [Espírito Santo] não virá a vós;
mas, se Eu for, o enviarei” (João 16:7).
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“’Nos últimos dias’, diz Deus, ‘do Meu Espírito
derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e
filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e
vossos velhos sonharão sonhos’” (Atos 2:17).

Respostas às orações
“Clama a Mim, e responder-te-ei, e anunciar-

te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes”
(Jeremias 33:3).

“Se permanecerem em Mim e Minhas pala-
vras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes e vos será feito” (João 15:7).

”Esta é a confiança que temos nEle, que, se
pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele
nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o
que Lhe pedimos, sabemos que alcançamos as
petições que Lhe fizemos” (1 João 5:14-15).

Amor de Deus
“Pois estou certo de que, nem a morte, nem

a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as
potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a
altura nem a profundidade, nem alguma outra cri-
atura poderá nos separar do amor de Deus que
está em Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos
8:38).

“Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós”
(Tiago 4:8).

“Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o
amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e
conhece a Deus” (1 João 4:7-8).

“Nisto está o amor, não em que nós tenha-
mos amado a Deus, mas em que Ele nos  amou, e
enviou o seu Filho como propiciação [sacrifício

COLETÂNEA DE “PROMESSAS PRECIOSAS”
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reconciliador] pelos nossos pecados” (1 João 4:10).

Superando fraquezas pessoais
“Portanto, se alguém está em Cristo, nova cri-

atura é; as coisas velhas já passaram, eis que tudo
se fez novo” (2 Coríntios 5:17).

“Posso todas as coisas em Cristo que me for-
talece” (Filipenses 4:13).

“Então Eu [Deus] lhes darei o mesmo cora-
ção, e um espírito novo porei dentro deles; tirarei
de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um
coração de carne” (Ezequiel 11:19).

Dar
“Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua

esquerda o que fez a tua direita, para que tua es-
mola seja dada secretamente. Então teu Pai, que
vê em secreto, te recompensará“ (Mateus 6:3-4).

“Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada,
sacudida, e transbordando, generosamente vos
darão; pois com a mesma medida com que
medirdes vos medirão também” (Lucas 6:38).

“Mais bem-aventurada coisa é dar do que re-
ceber” (Atos 20:35).

Recompensas por fazer a vontade de Deus
“Se ouvires a vós do Senhor teu Deus, todas

essas bênçãos virão sobre ti, e te seguirão”
(Deuteronômio 28:2).

“Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o bem
desta terra” (Isaías 1:19).

“Se guardardes os Meus mandamentos,
permanecereis no Meu amor, assim como tenho
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guardado os mandamentos de Meu Pai, e perma-
neço no Seu amor” (João 15:10).

Força e poder
“Pois os olhos do Senhor passam por toda a

terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo cora-
ção é perfeito para com Ele” (2Crônicas 16:9).

 “Bem aventurado o homem cuja a força está
em Ti... Vão indo de força em força” (Salmo 84:5, 7).

“Mas os que esperam no Senhor renovarão as
suas forças. Subirão com asas como águias; corre-
ram, e não se cansarão, caminharão e não se
fatigarão” (Isaías 40:31).

Proteção
“O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que

O temem, e os livra” (Salmo 34:7).
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro

bem presente na angústia” (Salmo 46:1).
“Quando passares pelas águas, estarei conti-

go, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando
passares pelo fogo, não te queimarás, nem a cha-
ma arderá em ti” (Isaías 43:2).

Provisão
“Não nega bem algum aos que andam na

retidão” (Salmo 84:11).
“Mas buscai primeiro o reino de Deus e a Sua

justiça, e todas essas coisas vos serão acrescen-
tadas” (Mateus 6:33).

 “E qualquer coisa que Lhe pedirmos, dEle a
receberemos, porque guardamos os Seus manda-
mentos, e fazemos o que Lhe é agradável” (1João
3:22).

COLETÂNEA DE “PROMESSAS PRECIOSAS”
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Superando a tentação
“Não veio sobre vós tentação, senão huma-

na. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima
do que podeis resistir, antes com a tentação dará
também o escape, para que a possais suportar”
(1 Coríntios 10:13).

“Porque naquilo que Ele mesmo, sendo ten-
tado, padeceu, pode socorrer aos que são ten-
tados” (Hebreus 2:18).

 “Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os
piedosos” (2 Pedro 2:9).

Socorro em tempo de tribulação
“Chamou este pobre, e o Senhor o ouviu; sal-

vou-o de todas as suas angústias” (Salmo 34:6).
 “Invoca-me em tempo de angústia; Eu te li-

vrarei, e tu Me glorificarás” (Salmo 50:15).
 “Porque ele Me ama diz o Senhor; Eu o livra-

rei; pô-lo-ei em alto retiro, pois conhece o Meu
nome. Ele me invocará, e Eu lhe responderei; es-
tarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorifica-
rei” (Salmo 91:14-15).

Consolo
“Perto está do Senhor dos que têm o coração

quebrantado, e salva os contritos de espírito” (Sal-
mo 34:18).

“Esta é minha consolação na angústia: A `Tua
promessa preserva a minha vida” (Salmo 119:50).

“[Eu, Jesus] Não vos deixareis órfãos; virei
para vós” (João 14:18).
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Cura
“Enviou a Sua Palavra, e os sarou; livrou-os

da destruição” (Salmos 107:20).
 “Mas para vós, que temeis o Meu nome, nas-

cerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo da
suas asas” (Malaquias 4:2).

“Portanto, confessai os vossos pecados uns
aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes
curados. A oração de um justo é poderosa e efi-
caz” (Tiago 5:16).

Libertação do medo
“Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu; li-

vrou me de todos os meus temores” (Salmo 34:4).
“Tu [Deus] conservarás em paz aquele cuja a

mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti“
(Isaías 26:3).

“No amor não há medo. Antes o amor lança
fora o medo“ (1 João 4:18).

COLETÂNEA DE “PROMESSAS PRECIOSAS”
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As Parábolas que Jesus Contou

Administrador injusto, O: Lucas 16:1-9.
Amigo no meio da noite, O: Lucas 11:5-8.
Arrastão, O: Mateus 13: 47-50.
Bom Pastor, O: João 10:1-16.
Bom Samaritano, O: Lucas 10:30-37.
Casamento do filho do rei, O: Mateus 22:1-14.
Construtor sábio e o tolo, O: Mateus 7:24-27;

Lucas 6:47-49.
Dez virgens: Mateus 25:1-13.
Dinheiro perdido, O: Lucas 15:8-10.
Dois devedores: Lucas 7:41-47.
Dois filhos, Os: Mateus 21:28-32.
Fariseu e o publicano, O: Lucas 18:9-14.
Fermento: Mateus 13:33; Lucas 13:20-21.
Figueira estéril, A: Lucas 13:6-9.
Filho pródigo e seu irmão mais velho, O: Lucas

15:11-32.
Grande ceia, A: Lucas 14:15-24.
Homem fazendo um longa jornada, O: Mar-

cos 13:34-37.
Joio, O: Mateus 13:24-30
Meeiros ímpios, Os: Mateus 21:33-44; Marcos

12:1-2; Lucas 20:9-18.
Minas, As: Lucas 19:11-27.
Obreiros na vinha, Os: Mateus 10:1-16.
Ovelha perdida, A: Mateus 18:12-14; Lucas

15:3-7.
Pérola de grande valor, A: Mateus 13:45-46.
Rico e Lázaro, O: Lucas 16:19-31.
Rico tolo, O : Lucas 12:16-21.
Semeador, O: Mateus 13:3-9, 18-23; Marcos

4:14-20; Lucas 8:5-8, 11-15.
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Semente de mostarda, A: Mateus 13:31-32;
Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19.

Semente crescendo secretamente, A: marcos
4:26-29.

Servo impiedoso, O: Mateus 18:23-35.
Servos esperando o seu Senhor, Os: Lucas

12:35-40.
Talentos, Os: Mateus 25:14-30.
Tesouro escondido, O: Mateus 13:44.
Vernação  da figueira, A: Mateus 24:32; Mar-

cos 13:28-29.
Vinha, A: João 15:1-6.
Viúva persistente (impertinente), A: Lucas

18:1-8.

AS PARÁBOLAS QUE JESUS CONTOU
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Profecias Cumpridas

A Bíblia contém centenas de profecias espe-
cíficas referentes a pessoas, nações, lugares, tem-
pos e eventos, já cumpridas nos mínimos deta-
lhes. Algumas se concretizaram quase que imedi-
atamente, outras, demoraram centenas de anos,
mas todas se cumpriram tal como Deus dissera.
Há também muitas que ainda estão por se cum-
prir, e isso sem dúvida acontecerá. “Eu, o Senhor,
falarei, e a palavra que Eu falar se cumprirá.... Fa-
larei uma palavra e a cumprirei.”1

Segue-se uma relação contendo acima de 60
das mais importantes profecias já cumpridas, di-
vididas em dois grupos: o primeiro relaciona pro-
fecias  específicas sobre Jesus e o segundo profe-
cias diversas tanto do Antigo como do Novo Tes-
tamento.

Em ambos os grupos os versículos estão or-
denados cronologicamente segundo o seu cum-
primento. Em alguns casos os fatos não têm regis-
tros bíblicos, mas estão devidamente documen-
tados pela História secular. Sendo assim, os acon-
tecimentos e as datas foram relacionados segun-
do o respectivo documento. Há divergência entre
historiadores quanto à seqüência de vários des-
ses eventos, portanto é possível haver discrepân-
cias entre as informações aqui contidas e as en-
contradas em algumas publicações bíblicas e/ou
livros de consulta.

Há casos de profecias cumpridas mais de uma
vez, como as que mencionam a conversão dos
gentios. Quando assim for, as referências abaixo
são apenas exemplos.
1 Ezequiel 12:25
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Profecias cumpridas por Jesus
Nascido de uma virgem: Isaías 7:14 (742 a. C.).
Cumprimento: Mateus 1:22–23; Lucas 1:26–35 (4

a. C.).
Natural de Belém: Miquéias 5:2 (710 a. C.). Cum-

primento: Mateus 2:1; Lucas 2:1–7 (4 a. C.).
Vinda do Egito: Oséias 11:1 (c. 740 a. C.). Cumpri-

mento: Mateus 2:13–23 (1 a. C.).
O ministério de Jesus na Galiléia: Isaías 9:1–2 (c.

740 a. C.). Cumprimento: Mateus 4:12–16 (27
d. C.).

A entrada triunfante em Jerusalém: Zacarias 9:9
(c. 487 a. C.). Cumprimento: Mateus 21:2–10
(30 d. C.).

Odiado sem causa: Salmo 69:4 (c. 980 a. C.). Cum-
primento: João 15:23–25 (30 d. C.).

Acusado por testemunhas falsas: Salmo 27:12 (c.
980 a. C.). Cumprimento: Mateus 26:60–61 (30
d. C.).

Recebe cusparadas e é morto: Isaías 50:6 (c. 712 a.
C.). Cumprimento: Marcos 14:65; João 18:22;
19:2–3 (30 d. C.).

Durante o Seu julgamento, passivo de pena de
morte, Jesus não apresenta defesa verbal:
Isaías 53:7 (c. 712 a. C.). Cumprimento: João
19:6–9 (30 d. C.).

Ano exato da crucificação de Jesus: Daniel 9:25–26
(A palavra hebraica shabua, traduzida por “se-
mana” em algumas versões da Bíblia significa
“um grupo de sete” — neste caso, sete anos.
[Cf. Gênesis 29:27.] Então  69 “semanas” são
483 anos) (c. 538 a. C.). Cumprimento: Em 453
a. C., Artaxerxes Longimanus, rei do império
persa, deu aos judeus permissão para “restau-
rarem e construírem Jerusalém”, e Jesus foi

PROFECIAS CUMPRIDAS
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“cortado” em 30 d. C.—483 anos mais tarde.
Os executores de Jesus lançam sorte para decidir

quem ficaria com suas vestes: Salmo 22:18 (c.
980 a. C.). Cumprimento: João 19:23–24 (30 d.
C.).

Jesus morre, não por ter cometido crimes, mas
pelos pecados dos outros: Isaías 53:8–12 (c. 712
a. C.). Cumprimento: João 18:38; 19:30 (30 d.
C.). (Cf. 1 Pedro 3:18.).

É dado a Jesus fel e vinagre para beber: Salmo  69:21
(c. 980 a. C.). Cumprimento: Mateus 27:34; João
19:29 (30 d. C.).

As mãos e os pés de Jesus são perfurados: Salmo
22:16 (c. 980 a. C.). Cumprimento: Mateus
27:35–37 (30 d. C.). (Cf. Lucas 24:36–40.).

Crucificado com criminosos: Isaías 53:12 (c. 712 a.
C.). Cumprimento: Lucas 23:32–33 (30 d. C.).

Zombam de Jesus na cruz: Salmo  22:7, 8; 109:25
(c. 980 a. C.). Cumprimento: Mateus 27:39–44
(30 d. C.).

Nenhum dos ossos de Jesus são quebrados du-
rante a execução: Salmo  22:17; 34:20 (c. 980 a.
C.). Cumprimento: João 19:31–33, 36 (30 d. C.).
(Cf. Êxodo 12:46 e João 1:29.).

O lado de Jesus  é perfurado durante a crucifica-
ção: Zacarias 12:10 (487 a. C.). Cumprimento:
João 19:34, 37 (30 d. C.).

Jesus é enterrado no túmulo de um homem rico:
Isaías 53:9 (c. 712 a. C). Cumprimento: Mateus
27:57–60 (30 d. C.).

A ressurreição de Jesus: Salmo  16:10 (c. 980 a. C.);
Mateus 16:21 (29 d. C.); Lucas 18:31–33 (30 d.
C.). Cumprimento: Mateus 28:1–10; Lucas
24:1–7; 1 Coríntios 15:3–8 (30 d. C.).

A ascensão de Jesus: Salmo  68:18 (c. 980 a. C.).
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Cumprimento: Lucas 24:50–51; Atos 1:9 (30 d.
C.).

Outras profecias e o cumprimento
Sara, em sua velhice,  concebe e dá à luz a Isaque:

Gênesis 17:15–19; 18:10, 14 (c. 1898 a. C.). Cum-
primento: Gênesis 21:1–3 (c. 1897 a. C.).

Abraão se tornaria pai de nações: Gênesis 22:15–
18 (c. 1872 a. C.). Cumprimento: Um dos filhos
de Abraão, Isaque, tornou-se o patriarca dos
judeus; o seu outro filho, Ismael, dos árabes.

José interpreta corretamente o sonho do
mordomo e do padeiro do faraó: Gênesis 40:1–
19 (c. 1720 a. C.). Cumprimento: Gênesis 40:20–
22 (três dias mais tarde).

José interpreta corretamente o sonho que o faraó
teve sobre vacas e espigas de trigo: Gênesis
41:25–32 (1715 a. C.). Cumprimento: Gênesis
41:53–54 (1715–1701 a. C.).

José reina sobre seu pai e irmãos: Gênesis 37:5–10
(c. 1729 a. C.). Cumprimento: Gênesis 45 (1707
a. C.).

A divisão das tribos de Israel nos reinos de Judá  e
de Israel: 1 Reis 11:30–37 (c. 992 a. C.). Cum-
primento: 1 Reis 12:20 (975 a. C.).

Maldição sobre o homem que reconstruir o muro
de Jericó: Josué 6:26 (c. 1451 a. C.). Cumpri-
mento: 1 Reis 16:34 (c. 930 a. C.).

Seca: 1 Reis 17:1 (c. 910 A. C.). Cumprimento: 1 Reis
17:7 (c. 910 a. C.).

Suprimento milagroso para Eliseu e a viúva de
Sarepta durante a época de escassez de ali-
mentos: 1 Reis 17:9–14 (c. 910 a. C.). Cumpri-
mento: 1 Reis 17:15–16 (c. 910 a. C.).

Final da seca: 1 Reis 18:1 (c. 906 a. C.). Cumpri-
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mento: 1 Reis 18:43–45 (c. 906 a. C.).
Destruição do exército de Ben-Hadad: 1 Reis

20:13–14 (901 a. C.). Cumprimento: 1 Reis
20:15–30 (901 a. C.).

A morte do homem que se recusou a bater num
profeta: 1 Reis 20:35–36 (901 a. C.). Cumpri-
mento: 1 Reis 20:36 (901 a. C.).

A morte do rei Acabe: 1 Reis 20:42 (899 a. C.); 21:18–
24(901 a. C.). Cumprimento: 1 Reis 22:31–38
(897 a. C.).

Elias é levado para os céu: 2 Reis 2:3–10 (896 a. C.).
Cumprimento: 2 Reis 2:11 (896 a. C.).

Fim da fome em Samaria: 2 Reis 7:1–2 (c. 892 a. C.).
Cumprimento: 2 Reis 7:3–18 (c. 892 a. C.).

Hazael se tornaria rei da Síria: 2 Reis 8:7–13 (c. 891
a. C.). Cumprimento: 2 Reis 8:14–15, 28–29;
10:32; 13:3 (c. 891 a. C.).

A morte da rainha Jezebel: 1 Reis 21:23 (899 a. C.);
2 Reis 9:10 (884 a. C.). Cumprimento: 2 Reis
9:30–37 (884 a. C.).

Quatro gerações do rei Jeú se sentariam no trono
de Israel: 2 Reis 10:30 (884 a. C.). Cumprimen-
to: 2 Reis 15:12 (c. 810 a. C.).

Destruição do exército de  Senaqueribe e sua mor-
te: 2 Reis 19:6–7, 20–28, 32–34 (c. 710 a. C.).
Cumprimento: 2 Reis 19:35–37 (c. 710 a. C.).

O nascimento e zelo do rei Josias: 1 Reis 13:2 (975
a. C.). Cumprimento: 2 Reis 22:1–2; 23:15–25
(641 a. C.).

A morte do falso profeta Hananias dentro de um
ano: Jeremias 28:10–16 (c. 596 a. C.). Cumpri-
mento: Jeremias 28:17 (c. 596 a. C.).

A invasão do reino do sul ( Judá) pelos caldeus
(babilônios): Habacuque 1:6–11 (c. 626 a. C.).
Cumprimento: 2 Reis 25:1 (590 a. C.).
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A destruição de Jerusalém, o cativeiro dos judeus
e do rei Zedequias pelos babilônios: Jeremias
25:11 (c. 606 a. C.); 32:3–5 (c. 590 a. C.); 34:2 (c.
591 a. C.). Cumprimento: 2 Reis 25:2–11; 2 Crô-
nicas 36:11–21 (586 a. C.).

A humilhação, conversão e restauração do rei
Nabucodonosor da Babilônia: Daniel 4:20–27
(c. 570 a. C.). Cumprimento: Daniel 4:28–37 (c.
569 a. C.).

 A seqüência dos impérios mundiais após a
Babilônia: Daniel 2:31–40 (603 a. C.); 7:1–7, 17
(c. 555 a. C.); 8:1–8 (c. 553 a. C.). Cumprimento:
Medo-Pérsia (538 a. C.–333 a. C.) era o tórax e
os braços de prata na imagem de Daniel 2, o
urso do capítulo 7, e o carneiro do capítulo 8;
Grécia (333 a. C.–146 a. C.) era simbolizada pelo
ventre e as coxas de bronze na imagem de
Daniel 2, pelo leopardo com asas e quatro ca-
beças do capítulo 7  e pelo bode do capítulo 8;
Roma (44 a. C.–455 a. C.)  era as pernas de fer-
ro na imagem de Daniel 2 e a besta com dente
de ferro no capítulo 7.

O rei Ciro, da Pérsia, predito pelo nome, dá aos
judeus permissão para reconstruírem Jerusa-
lém e o templo: 44:28; 45:1–4 (c. 712 a. C.).
Cumprimento: Ciro, o Grande, reinou de 559–
530 a. C.. (Cf. 2 Crônicas 36:22–23 e Esdras 1:1–
4.).

O retorno dos judeus após 70 anos de cativeiro na
Babilônia: Jeremias 25:12 (c. 606 a. C.); 29:10,
14 (c. 599 A. C.); 33:7 (c. 590 a. C.); Zacarias 1:16–
17; 8:9 (c. 519 a. C.). Cumprimento, tendo como
marco a cerimônia de dedicação to templo
reconstruído: Esdras 6:14–16 (516 a. C.). (Cf.
Esdras capítulos 1, 7–8.).
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A reconstrução dos muros e das ruas de Jerusa-
lém: Daniel 9:25 (c. 538 a. C.). Cumprimento:
Neemias 6:15; 7:1 (445 a. C.).

Destruição de Tiro, capital da  Fenícia e capital co-
mercial do mundo, em duas etapas: Ezequiel
26:3–21 (588 a. C.). Cumprimento: A primeira
vez quando Nabucodonosor, rei da Babilônia,
sitiou a cidade por terra por 13 anos e a des-
truiu (585–572 a. C.). Entretanto, por não pos-
suir marinha, não pôde subjugar a ilha. A se-
gunda vez aconteceu quando Alexandre Mag-
no, utilizando cedro das montanhas do Líba-
no como estacas e os entulhos da cidade como
aterro, construiu uma estrada ligando o conti-
nente à ilha e a conquistou. (332 a. C.).

Isabel, que era estéril, concebe e dá à luz a João
Batista: Lucas 1:13 (5 a. C.). Cumprimento:
Lucas 1:24, 57–64 (4 a. C.).

A matança das crianças em Belém: Jeremias 31:15
(c. 606 a. C.). Cumprimento: Mateus 2:16–18 (2
a. C.).

João Batista o precursor do Messias: Isaías 40:3 (c.
712 a. C.); Isaías 62:10–12 (c. 698 a. C.);
Malaquias 3:1; 4:5–6 (420 a. C.); Lucas 1:17, 76–
80 (4 a. C.). Cumprimento: Mateus 3:3 (26 d.
C.).

Conversão dos gentios: Isaías 9:2 (c. 740 a. C.);
Isaías 49:6 (c. 712 a. C.). Cumprimento: Mateus
4:13–16 (26 d. C.); Atos 13:48 (46 d. C.).

A cegueira espiritual dos líderes religiosos judeus:
Isaías 6:9 (c. 758 a. C.); Isaías 29:13 (c. 712 a. C.).
Cumprimento: Marcos 7:6–7 (28 d. C.); Atos
28:25–27 (62 d. C.).

Judas Iscariotes trai Jesus: Salmo 41:9 (c. 980 a. C.).
Cumprimento: João 13:18; 18:1–5 (30 d. C.).
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A quantia que Judas recebeu e a sua posterior “re-
compensa” por trair Jesus: Zacarias 11:12–13
(c. 487 a. C.). Cumprimento: Mateus 26:14–15;
27:3–10; Atos 1:18–19 (30 d. C.).

Pedro nega Jesus: Mateus 26:34 (30 d. C.). Cumpri-
mento: Mateus 26:69–75 (30 d. C.).

Judas é substituído por outro: Salmo 109:7–8 (c.
980 a. C.). Cumprimento: Atos 1:17, 20 (30 d.
C.).

O derramamento do Espírito Santo: Joel 2:28–29
(c. 800 a. C.); Atos 1:4–5 (30 d. C.). Cumprimen-
to no dia de Pentecostes: Atos 2:1–4, 16–18 (30
d. C.).

O naufrágio na viagem de Paulo a  Roma sem ne-
nhuma perda de vida: Atos 27:9–10, 21–26, 34
(61 d. C.). Cumprimento: Atos 27:41–44 (61 d.
C.). (Cf. 2 Coríntios 11:25.).

Destruição de Jerusalém após a vinda de Jesus:
Daniel 9:26 (c. 538 a. C.); Mateus 24:1–2; Lucas
19:42–44 (30 d. C.). Cumprimento: Quarenta
anos após a morte de Jesus, as legiões roma-
nas do imperador Vespasiano, sob o comando
de seu filho, o general Tito, invadiram Jerusa-
lém. Queimaram e destruíram o templo, re-
movendo pedra por pedra para recolher o ouro
que revestia as paredes e a mobília que derre-
tera e escorrera entre as frestas na parede (70
d. C.).

O Evangelho é pregado e o cristianismo se espa-
lha por todo o mundo: Mateus 24:14; Atos 1:8
(30 d. C.). Cumprimento: Atualmente há cerca
de 2 bilhões de membros de organizações cris-
tãs espalhados em todos os países. (Cf. Mar-
cos 16:20; Atos 8:1; 17:6.).
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Qual é você?
Jesus contou esta parábola:
“Um semeador saiu a semear a sua semente. Quan-

do semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi
pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a
pedra e, nascida, secou, porque não tinha umidade. Ou-
tra caiu entre os espinhos e, crescendo com ela os espi-
nhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra e, nascida,
produziu fruto, a cento por um. Dizendo Ele estas coi-
sas, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

Os Seus discípulos perguntaram-Lhe o significado des-
sa parábola.

Ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do
Reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas,
para que, vendo, não vejam e, ouvindo, não entendam.

Esta é a parábola: a semente é a Palavra de Deus. Os
que estão à beira do caminho são os que ouvem; depois
vem o diabo, e tira-lhes do coração a Palavra, para que
não se salvem, crendo. Os que estão sobre a pedra são
os que, ouvindo a Palavra, a recebem com alegria, mas
como não têm raiz, apenas crêem por algum tempo, e
na hora da provação se desviam. A que caiu entre os
espinhos são as que ouviram e, com o passar dos dias,
são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da
vida, e seus frutos não chega a amadurecer. A que caiu
em boa terra são os que, ouvindo a Palavra, a retêm
num coração honesto e bom, e dão fruto com perseve-
rança.”

— Lucas 8:5 –15.


