O centro da Bíblia
Salmos 119.105

Introdução
Um canal de TV a cabo transmite conteúdos sobre a Bíblia. Uma estudiosa sugere
que os autores dos Evangelhos não conheciam Jesus pessoalmente. Um professor de
Teologia afirma que Jesus e João Batista eram rivais.1
Há pessoas que, quanto mais estudam a Bíblia, mais distantes ficam de Deus.
O “laço de amor” do conhecimento de Deus se transforma na arapuca da Teologia
fria.2 Temos de atentar para a terceira questão do Breve Catecismo:
Pergunta 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: A coisa
principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem
como o dever que Deus requer do homem. Referências bíblicas: Sl 119.105; Mq 6.8; Jo 5.39;
20.31; Rm 15.4; 1Co 10.11.3

Nós nos desviamos de Deus quando abandonamos a vereda do Cristianismo
vivo e simples. Temos de fazer uso da Bíblia norteados por duas coisas.

I. A Bíblia não é meramente teórica ou complicada
A Bíblia revela conceitos e abre espaço para reflexão profunda. No entanto, ele não
foi dada apenas para nos fazer pensar.
O que querem dizer as passagens a seguir?
1. Salmos 119.105:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Miqueias 6.8:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1 Estudiosos crentes já demonstraram que estas ideias — (1) os evangelistas não conheciam Jesus
pessoalmente e; (2) Jesus e João Batista eram rivais — não possuem qualquer base
verdadeiramente “histórica” e são, portanto, enganosas e falsas. Talvez a primeira proposição se
aplique a Lucas; no entanto, este evangelista escreveu sob a supervisão do apóstolo Paulo e, acima
de tudo, do Espírito Santo.
2 Toda “teologia” que alimenta apenas o “cérebro” não é verdadeira teologia. A Teologia verdadeira
conduz à oração, ao culto, ao amor a Deus e ao próximo e, por conseguinte, à santificação e missão.
3 O texto é o que consta na Bíblia de Estudo de Genebra. Edição Revista e Ampliada. São Paulo;
Barueri: Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do Brasil, 2009, p. 1828. As referências bíblicas foram
editadas (passagens em negrito não constam na BEG2).
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A Bíblia não é dada a nós como mero conteúdo teórico, mas como luz que nos
ajuda a enxergar como e para onde caminhamos. Por mais que imaginemos que a
revelação bíblica seja complicada, o fato é que Deus requer de nós apenas três
coisas: Amor ao que é correto (justo), prática da misericórdia e humildade para com
Deus.

II. A Bíblia revela Cristo
Mesmo que não compreendamos todas as coisas da Bíblia, uma revelação é muito
clara: Deus mostra quem ele é por meio de Jesus Cristo. Seu propósito de salvação,
santificação e consolação em Cristo é demonstrado em todos os livros das Escrituras
Sagradas.
O que querem dizer as passagens a seguir?
1. João 5.39; 20.31:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Romanos 15.4; 1Coríntios 10.11:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Como afirmamos no estudo anterior, o cerne da revelação bíblica é a pessoa e
obra de Jesus Cristo. Cada linha dos Evangelhos foi escrita para que o conheçamos.
Os escritos do Antigo Testamento foram dados como lembrete e conforto, para que
sejamos fortalecidos em paciência e esperança.

Conclusão
Em suma, a Bíblia apresenta a Deus (quem Deus é) e ao nosso dever para com ele (o
que Deus requer de nós).
1. Você se aproxima da Bíblia com mera curiosidade religiosa ou com o
desejo sincero de conhecer, amar e servir a Deus?
2. Como estas verdades de hoje podem ser experimentadas e praticadas?
Converse com o grupo sobre isso.
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