10 motivos para Crer na Bíblia

10 motivos para Crer na Bíblia
Partindo do pressuposto de que Deus existe, e nós falamos sobre isso em
nosso primeiro vídeo, agora é a vez de entender porque a Bíblia é a fonte de
revelação e autoridade que Ele preparou para nós. E para isso nós separamos
10 motivos para crer na Bíblia.

1O) Porque a Bíblia é uma obra literária
Por que um ser superior optaria em comunicar sua vontade ao ser humano através da escrita? Por uma razão muito óbvia: é única forma de comunicação que poderia ser utilizada pelo homem e preservada da antiguidade
(Hc 2.2, 2Tm 4.13) até os dias de hoje (Dn 8.26). Uma mensagem falada e
não anotada se perderia em pouco tempo (2Cr 34.14,21; Jo 21.25). Somente
através do registro escrito seria possível transmitir e garantir a autenticidade
de um conteúdo ao longo dos séculos (Cl 4.16, Ap 22.18-19).
E a Bíblia não é somente uma obra literária, é a mais primorosa obra
literária da história e do mundo. Nada se compara à Bíblia em termos de
evidências históricas, arqueológicas e documentais.
Se entendemos que Deus é um ser que sabe todas as coisas (Hb 4.13) e
que pode todas as coisas (Jr 32.27), como Ele permitiria ser uma mentira um
livro em que um ser superior fala em primeira pessoa (Is 45.6), declara ser o
criador de todas as coisas (Is 45.12), revela seus atributos (1Jo 4.8) e a sua
natureza (Jo 4.24), e que desafia o homem a comprovar seu poder (Rm 8.31),
seu amor (Jo 3.16) e sua fidelidade (Ts 5.23-24).
Produzir uma literatura em um período de mais ou menos mil e quinhentos anos (Hb 1.1-2), manter a unidade deste conteúdo mesmo utilizando
mais de quarenta escritores com capacidades intelectuais diferentes, que em
sua maioria nem se conheciam, pois viveram em épocas e lugares diferentes
(1Rs 10.23, Mt 4.18); torna totalmente impossível atribuir ao homem a autoria da Bíblia (2Pe 1.20-21).
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Habacuque 2.2 (NVI)
Então o Senhor respondeu: “Escreva claramente a visão
em tabuinhas, para que se leia facilmente”.
2 Timóteo 4.13 (NVI)
Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de
Carpo, em Trôade, e os meus livros, especialmente os
pergaminhos.
Daniel 8.26 (NVI)
A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é
verdadeira; sela porém a visão, pois refere-se ao futuro
distante.
2 Crônicas 34.14,21 (NVI)
Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para
o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o
livro da Lei do Senhor que havia sido dada por meio de
Moisés. […] “Vão consultar o Senhor por mim e pelo
remanescente de Israel e de Judá acerca do que está
escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor
contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados
não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de
acordo com tudo o que está escrito neste livro”.
João 21.25 (NVI)
Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas
fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro
haveria espaço suficiente para os livros que seriam
escritos.
Colossenses 4.16 (NVI)
Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que
também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês
igualmente leiam a carta de Laodicéia.
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Apocalipse 22.18-19 (NVI)
Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia
deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe
acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém
tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará
dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que
são descritas neste livro.
Hebreus 4.13 (NVI)
Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele
a quem havemos de prestar contas.
Jeremias 32.27 (NVI)
Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há
alguma coisa difícil demais para mim?
Isaías 45.6 (ACF)
Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o
poente, que fora de mim não há outro; eu sou o Senhor, e
não há outro.
Isaías 45.12 (NVI)
Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas
próprias mãos estenderam os céus; eu dispus o seu
exército de estrelas.
1 João 4.8 (NVI)
Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é
amor.
João 4.24 (NVI)
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o
adorem em espírito e em verdade..
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Romanos 8.31 (ACF)
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
João 3.16 (ACF)
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.
1 Tessalonicenses 5.23-24 (ACF)
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo
o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Hebreus 1.1-2 (NVI)
Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias
maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas,
mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a
quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de
quem fez o universo.
1 Reis 10.23 (NVI)
O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os
reis da terra.
Mateus 4.18 (NVI)
Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois
irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles
estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores.
2 Pedro 1.20-21 (NVI)
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da
Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais
a profecia teve origem na vontade humana, mas homens
falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
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2O) Porque a Bíblia traz as respostas
Parece algo simples dizer que a Bíblia traz as respostas, afinal, muitos
livros também respondem muitas questões sobre a vida. Mas a grande diferença é que a Bíblia concentra absolutamente todas as respostas essenciais
para o ser humano em um único livro (2Tm 3.16-17), antigo e atual ao
mesmo tempo (Hb 4.12). É o único livro que cobre todas as áreas essenciais
da nossa vida: física (Pv 19.15-16, 1Ts 4.4, Lc 11.34, 1Tm 4.8), espiritual
(2Tm 3.15, Ef 4.17-18, Cl 3.1-3), intelectual (Pv 1.1-7, 1Co 1.20), familiar
(1Pe 3.7, Ef 6.2-4, 1Tm 5.8), profissional (Js 1.8, Pv 16.8, Pv 13.11), social
(Mt 7.12, Tt 3.1-2, Mt 5.39-41) e sentimental (Fp 4.6-7, Pv 14.30, Ef 4.31-32).
E na maioria das vezes, através do resultado alcançado após seguir uma
instrução bíblica, nós podemos comprovar se de fato a Bíblia diz ou não a
verdade (Jo 7.17). E uma vez comprovadas estas respostas, porque não acreditar naquilo que a Bíblia diz sobre assuntos como a salvação (Rm 3.24-26)
ou a condenação do homem (Rm 5.12, Rm 3.23) por exemplo (Mt 25.46). A
verdade é que a satisfação em experimentar e comprovar uma resposta dada
por Deus através da Bíblia, abre o nosso entendimento (Rm 12.2) e faz com
que certos questionamentos jamais voltem a ocupar nossa mente (Jo 8.32).
2 Timóteo 3.16-17 (NVI)
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto
e plenamente preparado para toda boa obra.
Hebreus 4.12 (NVI)
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que
qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os
pensamentos e intenções do coração.
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Provérbios 19.15-16 (NVI)
A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa
fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua
vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá.
1 Tessalonicenses 4.4 (NVI)
Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira
santa e honrosa.
Lucas 11.34 (NVI)
Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos
forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio
de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo
estará cheio de trevas.
1 Timóteo 4.8 (NVI)
O exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém,
para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida
presente e da futura.
2 Timóteo 3.15 (ACF)
E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há
em Cristo Jesus.
Efésios 4.17-18 (NVI)
Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam
mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus
pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e
separados da vida de Deus por causa da ignorância em
que estão, devido ao endurecimento dos seus corações.
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Colossenses 3.1-3 (NVI)
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está
assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento
nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês
morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo
em Deus.
Provérbios 1.1-7 (NVI)
Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei
de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria
e a disciplina; a compreender as palavras que dão
entendimento; a viver com disciplina e sensatez, fazendo
o que é justo, direito e correto; ajudarão a dar prudência
aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento,
e quem tem discernimento obterá orientação para
compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas
dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do
conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e
a disciplina.
1 Coríntios 1.20 (NVI)
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o
questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a
sabedoria deste mundo?
1 Pedro 3.7 (NVI)
Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio
com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte
mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de
forma que não sejam interrompidas as suas orações.

vnbc.me/crer-na-biblia

7

www.vainabiblia.com

Efésios 6.2-4 (NVI)
“Honra teu pai e tua mãe”, este é o primeiro mandamento
com promessa: “para que tudo te corra bem e tenhas
longa vida sobre a terra”. Pais, não irritem seus filhos;
antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do
Senhor.
1 Timóteo 5.8 (NVI)
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente
dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um
descrente.
Josué 1.8 (ACF)
Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita
nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então
farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.
Provérbios 16.8 (NVI)
É melhor ter pouco com retidão do que muito com
injustiça.
Provérbios 13.11 (TB10)
As riquezas adquiridas às pressas diminuir-se-ão, mas
aquele que ajunta pouco a pouco será próspero.
Mateus 7.12 (NVI)
Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que
eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas.
Tito 3.1-2 (NVI)
Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às
autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos
a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém,
sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira
mansidão para com todos os homens.
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Mateus 5.39-41 (NVI)
Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém
o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se
alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que
leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com
ele uma milha, vá com ele duas.
Filipenses 4.6-7 (NVI)
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela
oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes
em Cristo Jesus.
Provérbios 14.30 (NVI)
O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja
apodrece os ossos.
Efésios 4.31-32 (NVI)
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria
e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos
e compassivos uns para com os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
João 7.17 (NVI)
Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se
o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo.
Romanos 3.24-26 (NVI)
Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio
da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu
como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu
sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância,
havia deixado impunes os pecados anteriormente
cometidos; mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a
fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
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Romanos 5.12 (NVI)
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no
mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim
também a morte veio a todos os homens, porque todos
pecaram.
Romanos 3.23 (NVI)
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Mateus 25.46 (NVI)
E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a
vida eterna.
Romanos 12.2 (NVI)
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas
transformem-se pela renovação da sua mente, para
que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus.
João 8.32 (NVI)
E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.

3O) Porque a Bíblia expõe a limitação humana
Se a Bíblia não tivesse Deus como autor, mas fosse uma iniciativa do
homem, sendo que o homem tem um tempo de vida limitado (Ec 2.21) e
todos os profetas e escritores bíblicos já morreram, qual seria o propósito?
(Hb 11.13-16, 36-40).
Alguns dos homens mais importantes da história, tem seus erros expostos na Bíblia, como é o caso de Noé (Gn 9.20-21), Abraão (Gn 20.10-12),
Moisés (Êx 2.12), Davi (2Sm 11.3-4, 14-15). Nenhum dos mais de 40 escritores bíblicos declara ser perfeito, mas atribuem essa perfeição somente a
Deus (Tg 1.16-17, Rm 9.20).
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Como seria possível uma pessoa escrever uma história sobre a ação de
um ser superior, e mesmo após sua morte outros continuarem sua história,
dando ainda mais detalhes sobre este mesmo ser? (1 Pe 1.10-12). Como isso
poderia acontecer repetidas vezes durante mais de mil anos, e todas essas
histórias apontarem para o mesmo caminho, demonstrarem que existe algo
errado em relação ao próprio homem (Ec 7.20), e trazerem a mesma solução
para este problema? (At 4.12, Ef 3.1-6)
Sem a ação e supervisão de alguém com conhecimento do passado, presente e futuro isso seria completamente impossível! Por esta razão, e por
inúmeras outras, é que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de
Deus, o simples fato da Bíblia existir já demonstra isso (At 5.38-39).
Eclesiastes 2.21 (NVI)
Pois um homem pode realizar o seu trabalho com
sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que
deixar tudo o que possui como herança para alguém que
não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e
uma grande injustiça.
Hebreus 11.13-16 (NVI)
Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem
receber o que tinha sido prometido; viram-nas de
longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram
estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam
mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem
pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade
de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria
melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão Deus
não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois
preparou-lhes uma cidade.

vnbc.me/crer-na-biblia

11

www.vainabiblia.com

Hebreus 11.36-40 (NVI)
Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda
foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados,
serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da
espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas
e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O
mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e
montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam
bom testemunho por meio da fé; no entanto, nenhum
deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia
planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem
eles aperfeiçoados.		
Gênesis 9.20-21 (NVI)
Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma
vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da
sua tenda.
Gênesis 20.10-12 (NVI)
E perguntou Abimeleque a Abraão: “O que te levou a
fazer isso?” Abraão respondeu: “Eu disse a mim mesmo:
Certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão
matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na
verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por
parte de mãe; e veio a ser minha mulher.”
Êxodo 2.12 (NVI)
Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém,
matou o egípcio e o escondeu na areia.
2 Samuel 11.3-4 (NVI)
Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo
terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito
bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber
quem era ela. Disseram-lhe: “É Bate-Seba, filha de Eliã e
mulher de Urias, o hitita”.
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Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela,
que havia acabado de se purificar da impureza da sua
menstruação. Depois, voltou para casa.
2 Samuel 11.14-15 (NVI)
De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de
Urias. Nela escreveu: “Ponha Urias na linha de frente e
deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que
seja ferido e morra”.
Tiago 1.16-17 (NVI)
Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa
dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai
das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Romanos 9.20 (NVI)
Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus?
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou:
“Por que me fizeste assim?”
1 Pedro 1.10-12 (NVI)
Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram
da graça destinada a vocês investigaram e examinaram,
procurando saber o tempo e as circunstâncias para os
quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava,
quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias
que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado
que estavam ministrando, não para si próprios, mas
para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes
foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o
evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu; coisas que
até os anjos anseiam observar.
Eclesiastes 7.20 (NVI)
Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique
o bem e nunca peque.
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Atos 4.12 (NVI)
Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu
não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual
devamos ser salvos.
Efésios 3.1-6 (NVI)
Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus
por amor de vocês, gentios — Certamente vocês ouviram
falar da responsabilidade imposta a mim em favor de
vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi
dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi
brevemente. Ao lerem isso vocês poderão entender a
minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério
não foi dado a conhecer aos homens doutras gerações,
mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos
e profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho os
gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo
corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus.
Atos 5.38-39 (NVI)
Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses
homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade
deles for de origem humana, fracassará; se proceder de
Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se
acharão lutando contra Deus.

4 O) Porque as promessas bíblicas se cumprem
É óbvio que o simples fato de alguém fazer promessas não é motivo
suficiente para se acreditar em uma pessoa, o que conta na verdade é se essa
pessoa cumpre as promessas. E para saber se isso acontece é sempre bom
buscar referências, saber se essa pessoa costuma honrar aquilo que fala. E
mesmo assim, talvez nem todas as referências sejam boas, o que vai comprovar de fato se essa pessoa é digna de confiança será a nossa experiência
particular com ela.
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O mesmo acontece com a Bíblia, nós vamos encontrar milhares de testemunhos positivos, mas também escutaremos inúmeras reclamações de promessas não cumpridas. A questão principal é que toda promessa bíblica é
condicional (Js 1.7-8, Gl 6.7-9), para receber as promessas é necessário fazer
algo (Mt 7.7-8). Envolve fé (Hb 11.6), obediência (Gn 12.1, Hb 11.8), paciência (Tg 5.7) e perseverança (Tg 1.2-4). Quando isso acontece, absolutamente todas as promessas bíblicas se cumprem (Hb 10.23). É possível comprovar em nossas próprias vidas o cumprimento de promessas como paz (Pv
16.7), segurança (Sl 91.7), descanso (Mt 11.28-29), prosperidade (Pv 11.25),
sabedoria (Tg 1.5-8), entre outras. E mais do que isso, o cumprimento destas
promessas nos dá confiança para acreditar em promessas ainda maiores, dentre elas estão as promessas de Salvação (1Ts 5.9) e Vida Eterna (1Jo 2.25).
Josué 1.7-8 (ACF)
Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres
o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo
Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a
direita nem para a esquerda, para que prudentemente te
conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da
tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto
nele está escrito; porque então farás prosperar o teu
caminho, e serás bem sucedido.
Gálatas 6.7-9 (NVI)
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o
que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia
para a sua carne, da carne colherá destruição; mas
quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida
eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo
próprio colheremos, se não desanimarmos.
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Mateus 7.7-8 (NVI)
Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam,
e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe;
o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será
aberta.
Hebreus 11.6 (NVI)
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa
aqueles que o buscam.
Gênesis 12.1 (NVI)
Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da sua terra, do
meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a
terra que eu lhe mostrarei.
Hebreus 11.8 (NVI)
Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a
um lugar que mais tarde receberia como herança, embora
não soubesse para onde estava indo.
Tiago 5.7 (NVI)
Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a
preciosa colheita e como espera com paciência até virem
as chuvas do outono e da primavera.
Tiago 1.2-4 (NVI)
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o
fato de passarem por diversas provações, pois vocês
sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a
perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
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Hebreus 10.23 (NVI)
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel.
Provérbios 16.7 (NVI)
Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao
Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com
ele.
Salmos 91.7 (NVI)
Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas
nada o atingirá.
Mateus 11.28-29 (NVI)
Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre
vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e
humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para
as suas almas.
Provérbios 11.25 (NVI)
O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio
receberá.
Tiago 1.5-8 (NVI)
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será
concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois
aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e
agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá
coisa alguma do Senhor; é alguém que tem mente dividida
e é instável em tudo o que faz.
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1 Tessalonicenses 5.9 (NVI)
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para
recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo.
1 João 2.25 (NVI)
E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.

5O) Porque não é preciso abrir mão da razão
Ao contrário do que muitos pensam, para crer na Bíblia não é preciso
praticar uma fé cega, sem o uso da razão, muito pelo contrário (Hb 11.1,
1Pe 3.15), é preciso utilizar nossa capacidade cognitiva, ou seja, nós temos
que conhecer (2Pe 1.5), verificar (At 17.11), perceber (Jo 14.11) e interpretar para poder assimilar o seu conteúdo (Hb 5.12-14).
A grande questão é que muitos não entendem que a fé simplesmente
vem antes do entendimento, primeiro você crê, e você tem motivos para isso,
e depois você entende (Jo 11.40).
Quando falamos da fé bíblica, nós falamos de uma atitude de obediência, baseada no que a Bíblia diz (Rm 1.5), e nesse primeiro momento talvez
seja preciso deixar a lógica e a razão em segundo plano, mas depois essa
obediência vai trazer o entendimento (1Co 2.12-16). Você vai verificar o
resultado dessa obediência e comprovar que aquilo que a Bíblia afirma é a
verdade, inclusive de forma lógica e racional (Jo 8.30-32).
Hebreus 11.1 (ACF)
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que se não vêem.
1 Pedro 3.15 (ACF)
Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai
sempre preparados para responder com mansidão e temor a
qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
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2 Pedro 1.5 (NVI)
Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a
virtude; à virtude o conhecimento.
Atos 17.11 (ACF)
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em
Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra,
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram
assim.
João 14.11 (NVI)
Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o
Pai está em mim; ou pelo menos creiam por causa das
mesmas obras.
Hebreus 5.12-14 (NVI)
De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres,
vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente
os princípios elementares da palavra de Deus. Estão
precisando de leite, e não de alimento sólido! Quem se
alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência
no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os
adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se
aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.
João 11.40 (NVI)
Disse-lhe Jesus: “Não lhe falei que, se você cresse, veria
a glória de Deus?”
Romanos 1.5 (NVI)
Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça
e apostolado para chamar dentre todas as nações um
povo para a obediência que vem pela fé.
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1 Coríntios 2.12-16 (NVI)
Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas
o Espírito procedente de Deus, para que entendamos
as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas
também falamos, não com palavras ensinadas pela
sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo
Espírito, interpretando verdades espirituais para os que
são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as
coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura;
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas
espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas
as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido; pois
“quem conheceu a mente do Senhor para que possa
instruí-lo?” Nós, porém, temos a mente de Cristo.
João 8.30-32 (NVI)
Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse
Jesus aos judeus que haviam crido nele: “Se vocês
permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente
serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a
verdade os libertará”.

6O) Porque a Bíblia revela quem é Jesus Cristo
Jesus é uma pessoa histórica, Ele nasceu e viveu aqui na Terra cerca dois
mil anos atrás (Lc 2.1-7), não se trata de um ser mitológico. Jesus foi o homem mais influente que já existiu, sem dúvida alguma (Jo 12.32, Jo 12.19).
Nenhum outro grande líder inspirou, e ainda inspira tantos seguidores, a
dedicarem suas vidas em serviço de outros (Fp 1.21-25).
A influência de Jesus fica evidente não só pela história se dividir entre
antes e depois de Cristo, mas principalmente pelo fato de que neste momento, por sua causa, pessoas estão dispostas a enfrentar opressão (Rm 8.35-36),
perseguição (2Tm 3.12, At 5.41) e até mesmo a morte (2Co 4.8-11).
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A vida de Jesus é narrada com detalhes em quatro evangelhos diferentes, onde o mais humilde dos homens (Mt 11.29) se proclamou como sendo
o caminho, a verdade e a vida (Jo 14.6). Alguém que fosse capaz de inventar
uma história como essa e criar um personagem como Jesus, incluindo a sabedoria contida em seus ensinamentos, com certeza se tornaria ainda mais
conhecido do que Ele, e nós sabemos que tal pessoa não existe (Fp 2.9-11).
Se você crer na Bíblia, e praticar o que ela ensina, a consequência é que
você tenha um encontro pessoal com esse mesmo Jesus Cristo (Jo 14.21).
Lucas 2.1-7 (NVI)
Naqueles dias César Augusto publicou um decreto
ordenando o recenseamento de todo o império romano.
Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino
era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade
natal, a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia
para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque
pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim
de alistar-se, com Maria, que lhe estava prometida em
casamento e esperava um filho.
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e
ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o
colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para
eles na hospedaria.
João 12.32 (NVI)
Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
João 12.19 (NVI)
E assim os fariseus disseram uns aos outros: “Não
conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás
dele!”
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Filipenses 1.21-25 (NVI)
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu
trabalho. E já não sei o que escolher! Estou pressionado
dos dois lados: desejo partir e estar com Cristo, o que é
muito melhor; contudo, é mais necessário, por causa de
vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei
que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o
seu progresso e alegria na fé.
Romanos 8.35-36 (NVI)
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou
perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor de ti
enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados
como ovelhas destinadas ao matadouro”.
2 Timóteo 3.12 (NVI)
De fato, todos os que desejam viver piedosamente em
Cristo Jesus serão perseguidos.
Atos 5.41 (TB10)
Eles, pois, saíram do Sinédrio, regozijando-se por terem
sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de
Jesus.
2 Coríntios 4.8-11 (NVI)
De todos os lados somos pressionados, mas não
desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados;
somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas
não destruídos.Trazemos sempre em nosso corpo o morrer
de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada
em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos
sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a
sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal.
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Mateus 11.29 (NVI)
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois
sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para as suas almas.
João 14.6 (NVI)
Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.”
Filipenses 2.9-11 (ACF)
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe
deu um nome que é sobre todo o nome; para que ao nome
de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e
na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.
João 14.21 (NVI)
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o
que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a ele.

7O) O cumprimento das profecias bíblicas
Uma das maiores evidências de que a Bíblia é a Palavra de Deus são as
profecias que já se cumpriram. Não somente aquelas que tiveram seu cumprimento narrado dentro da própria Bíblia, mas também as que podem ser
comprovadas através dos livros de história.
Um exemplo disso é a profecia feita no livro de Daniel sobre o surgimento e queda de quatro impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano.
Na ordem em que isto iria acontecer. (Dn 2.39-43).
Já dentre aquelas que podem ser verificadas dentro da própria Bíblia estão as profecias feitas com mais de seiscentos anos de antecedência, sobre o
nascimento de Jesus (Is 7.14), incluindo a época (Dn 9.25) e o local (Mq 5.2),
e sobre o seu sofrimento e morte sem culpa (Is 53.5-8).
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A Bíblia teve, tem e sempre terá todas as suas profecias cumpridas, sem
abrir mão de absolutamente nenhuma delas, incluindo o arrebatamento da
Igreja (1Ts 4.17, 1Co 15.51-52) e a segunda vinda de Cristo (Hb 9.27-28,
1Ts 1.10).
Daniel 2.39-43 (NVI)
Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em
seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que
governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um
quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e
destrói tudo; e assim como o ferro a tudo despedaça,
também ele destruirá e quebrará todos os outros.
Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e
em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino
dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do
ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro.
Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte
de barro, também esse reino será em parte forte e em
parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com
o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças
políticas por meio de casamentos, mas essa união não se
firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Isaías 7.14 (NVI)
Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem
ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará
Emanuel.
Daniel 9.25 (NVI)
Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto
que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o
Ungido, o líder, venha, haverá sete semanas, e sessenta e
duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros,
mas em tempos difíceis.
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Miqueias 5.2 (ACF)
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares
de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas
saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade.
Isaías 53.5-8 (ACF)
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e
moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada
um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair
sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca;
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a
ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não
abriu a sua boca.
Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo
da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes;
pela transgressão do meu povo ele foi atingido.
1 Tessalonicenses 4.17 (ACF)
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor
nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
1 Coríntios 15.51-52 (ACF)
Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem
todos dormiremos, mas todos seremos transformados;
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante
a última trombeta; porque a trombeta soará, e os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados.
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Hebreus 9.27-28 (NVI)
Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer
uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também
Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para
tirar os pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não
para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o
aguardam.
1 Tessalonicenses 1.10 (NVI)
E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos
mortos: Jesus, que nos livra da ira que há de vir.

8 O) A questão das contradições
Muitos pensam que não é possível crer na Bíblia porque ela está repleta
de contradições, aliás, é o que muitos apontam como sendo o grande problema da Bíblia. E de fato ela não poderia ser considerada como perfeita
Palavra de Deus se apresentasse contradições (Jo 17.17). Mas a pergunta é:
será mesmo que há contradições na Bíblia?
À primeira vista, certas passagens realmente parecem ser contraditórias,
mas quando se faz uma pesquisa mais profunda, percebe-se que na verdade
não são. Duas afirmações podem ser diferentes sem serem contraditórias.
Por exemplo, no caso do cego em Jericó. Mateus relata como dois cegos
encontraram Jesus (Mt 20.29-34), enquanto Marcos (Mc 10.46-52) e Lucas
(Lc 18.35-43) citam somente um. Mas em momento algum Marcos e Lucas
dizem que existia apenas um cego, é a mesma história vista por um ângulo
diferente, uma afirmação não nega a outra, elas são complementares. Já em
outros casos, a história é somente parecida, mas trata-se de um outro momento com outras pessoas envolvidas (Mt 5.1-3 vs Lc 6.17-20)1.
As passagens falam de duas ocasiões distintas. O ensino pode ser semelhante, mas as há
diferenças importantes na pregação.
1
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Além disso, passagens de difícil compreensão, somadas a algumas imprecisões na tradução do grego e do hebraico (At 9.7 vs At 22.9) 2, e também
a uma predisposição em encontrar erros (2Pe 3.15-17), farão com que histórias semelhantes ou narrativas diferentes, pareçam contradições.
João 17.17 (NVI)
Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.
Mateus 20.29-34 (NVI)
E, saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis
que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que
Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi,
tem misericórdia de nós! E a multidão os repreendia, para
que se calassem; eles, porém, cada vez clamavam mais,
dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós!
E Jesus, parando, chamou-os, e disse: Que quereis que vos
faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam
abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocoulhes nos olhos, e logo seus olhos viram; e eles o seguiram.
Marcos 10.46-52 (NVI)
E depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó
com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o
cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho,
mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se
calasse; mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi!
tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o
chamassem; e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom
ânimo; levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de
si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. E Jesus,
falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe
disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a
tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho.
O verbo akoúo (ouvir) pode referir-se ou à faculdade dos ouvidos de ouvirem o som (conf. Mt
11.15, 13.15) ou à faculdade da mente de compreender o que se ouve (conf. Mc 4.33 e 1Co 14.2).
Além do que a palavra traduzida como “voz” também pode significar “som”. A possibilidade é que
os companheiros de Saulo ouviram um som, mas não conseguiram entender o que estava sendo dito.
2
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Lucas 18.35-43 (NVI)
Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava
sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando
ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava
acontecendo. Disseram-lhe: “Jesus de Nazaré está
passando”. Então ele se pôs a gritar: “Jesus, filho de
Davi, tem misericórdia de mim! “ Os que iam adiante
o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava
ainda mais: “Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”.
Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido.
Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: “O que
você quer que eu lhe faça?”. “Senhor, eu quero ver”,
respondeu ele. Jesus lhe disse: “Recupere a visão! A
sua fé o curou”. Imediatamente ele recuperou a visão; e
seguia a Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo
viu isso, deu louvores a Deus.
Mateus 5.1-3 (NVI)
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou.
Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a
ensiná-los, dizendo: “Bem-aventurados os pobres em
espírito, pois deles é o Reino dos céus.
Lucas 6.17-20 (NVI)
Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava
ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão
procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de
Tiro e de Sidom; que vieram para ouvi-lo e serem curadas
de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos
imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele,
porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para
os seus discípulos, ele disse: “Bem-aventurados vocês os
pobres, pois a vocês pertence o Reino de Deus.
Atos 9.7 (NVI)
E os homens, que iam com ele, pararam espantados,
ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
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Atos 22.9 (NVI)
E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se
atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que
falava comigo.
2 Pedro 3.15-17 (NVI)
Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor
significa salvação, como também o nosso amado irmão
Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe
deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas
cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas
contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os
ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com
as demais Escrituras, para a própria destruição deles.
Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que
não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios
morais, nem percam a sua firmeza e caiam.

9O) As descobertas da ciência
Quanto mais a ciência se desenvolve e novas descobertas são feitas,
mais pessoas ficam inseguras quanto a veracidade do relato bíblico sobre a
criação (Gn 1 e 2).
Genesis 1.1-5 (TB10)
No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém,
era sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do
abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das
águas. Disse Deus: Haja luz; e houve luz. Viu Deus a
luz que era boa e fez separação entre a luz e as trevas.
Chamou Deus à luz Dia e às trevas chamou Noite. Houve
tarde e houve manhã, dia primeiro [...].
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De fato, muitos pensam que para crer na Bíblia é preciso aceitar que
o mundo foi criado em seis dias consecutivos de 24 horas, cerca de 10 mil
anos atrás, e que tudo o que a ciência moderna diz sobre esta questão precisa ser completamente rejeitado, porém, este é um pensamento equivocado,
pelo estilo literário que Gênesis 1 apresenta 3, a interpretação literal acaba
não sendo a única opção 4, dentro do cristianismo por exemplo, existem pelo
menos oito visões em relação ao relato da criação.
Para crer na Bíblia não é necessário abraçar uma única interpretação sobre a criação ou mesmo negar a interpretação literal, crer na Bíblia não exige
que você se comprometa a decidir por uma destas interpretações (Tt 3.9), da
mesma forma como não exige que você saiba exatamente do que se tratam
as profecias do livro de Apocalipse (Ap 13.16-18). Nós sabemos que Adão
e Eva foram seres reais e históricos dos quais descende toda a raça humana
(Gn 3.20), mas não temos como saber exatamente todos os detalhes de como
foi o processo de criação (Dt 29.29), incluindo a existência ou não de eras
glaciais, dinossauros ou até mesmo do Big Bang. O mais importante é saber
que absolutamente tudo o que existe foi criado por um único Deus (Cl 1.6) 5.

Ao interpretar um texto bíblico não podemos levar em conta somente o que o texto significa para
nós, é preciso preservar a intenção do autor, levando em consideração o contexto, a audiência e o
estilo da narrativa. Como o autor pretendia que esse texto fosse interpretado e como seus leitores
originais entenderam isso quando ouviram, do contrário tudo seria muito subjetivo e relativo.
3

Muitos vão insistir que os sete dias da criação são dias literais com 24 horas, mas se o sol é a
referência para a contagem de dias, como explicar o sol sendo criado apenas no quarto dia, ou então
como explicar o sexto dia, será que 24 horas seriam suficientes para Deus criar o homem, apresentar
todos os animais da terra e para que ele nomeasse um a um e verificasse que nenhum era compatível
com ele, e depois disso adormecer, ter uma costela arrancada para a formação da mulher, e a mulher
ser cria neste mesmo dia? Seria possível? Sim, mas pouco provável.

4

O mais importante no relato da criação é deixar claro que Deus é o criador de todas as coisas. O
mar não é um deus, o sol não é um deus, a lua não é um deus, a natureza não é um deus, a vaca não
é um deus e principalmente o homem não é um deus.

5
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Tito 3.9 (NVI)
Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões
e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são
inúteis e sem valor.
Apocalipse 13.16-18 (NVI)
Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e
pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na
mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse
comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca,
que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui
há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o
número da besta, pois é número de homem. Seu número é
seiscentos e sessenta e seis.
Gênesis 3.20 (NVI)
Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe
de toda a humanidade.
Deuteronômio 29.29 (NVI)
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso
Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos
filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras
desta lei.
Colossenses 1.6 (NVI)
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e
na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou
soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas
foram criadas por ele e para ele.
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10 O ) A experiência pessoal
Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, é possível
comprovar que não se trata de um livro qualquer. O crescimento espiritual
(Ef 4.13-14), a transformação que acontece em nossas vidas (2Co 5.17), o
entendimento que a Bíblia traz (1Jo 5.20), a maneira como tudo se encaixa
de forma tão perfeita (Lc 24.27,32), somados à possibilidade de ver Deus
falando conosco de forma particular (Hb 12.5-6), faz com que dentre todos
os motivos para crer na Bíblia, nenhum deles supere a experiência pessoal.
Efésios 4.13-14 (NVI)
Até que todos alcancemos a unidade da fé e do
conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à
maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados
para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela
astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
2 Coríntios 5.17 (NVI)
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As
coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!
1 João 5.20 (NVI)
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu
entendimento, para que conheçamos aquele que é o
Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o Verdadeiro, em
seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida
eterna.
Lucas 24.27,32 (NVI)
E começando por Moisés e todos os profetas, explicoulhes o que constava a respeito dele em todas as
Escrituras. [...] Perguntaram-se um ao outro: “Não
estavam ardendo os nossos corações dentro de nós,
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as
Escrituras?”
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Hebreus 12.5-6 (NVI)
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele
lhes dirige como a filhos: “Meu filho, não despreze
a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua
repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e
castiga todo aquele a quem aceita como filho”.

Conclusão
Talvez você possa discordar da maioria destes motivos, mas a verdade é
que apenas um único motivo já é mais do que suficiente para dar o primeiro
passo: ler a Bíblia (Mt 22.29), só assim você será capaz de praticar o que
ela ensina e comprovar com conta própria se o que foi falado neste vídeo é
verdade ou não (Hb 6.17-18).
Mateus 22.29 (NVI)
Jesus respondeu: “Vocês estão enganados porque não
conhecem as Escrituras nem o poder de Deus!
Hebreus 6.17-18 (NVI)
Querendo mostrar de forma bem clara a natureza
imutável do seu propósito para com os herdeiros da
promessa, Deus o confirmou com juramento, para que,
por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível
que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós,
que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a
nós proposta.
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