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“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão  

viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de 

Deus” (Mt 4:4). 
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Infelizmente, nesta era pós-moderna, a Bíblia tem sido amplamente 

reinterpretada por lentes de uma filosofia que questiona tanto sua inspiração 
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quanto sua autoridade. Na verdade, a Bíblia é vista meramente como ideias de 

seres humanos que viveram em uma cultura relativamente primitiva e que não 

podiam compreender o mundo como nós o compreendemos hoje. 

Ao mesmo tempo, o elemento sobrenatural foi minimizado ou mesmo tirado 

de cena, transformando a Bíblia em um documento que, em vez de ser a visão de 

Deus acerca do homem, tornou-se a visão do homem acerca de Deus. E o 

resultado é que, para muitos, a Bíblia se tornou amplamente irrelevante em uma 

era de pensamento darwinista e filosofia moderna. 

Qual é o nível de sua confiança na Bíblia? 

 

1 ESTÁ ESCRITO 

 

O batismo de Jesus, realizado por João Batista, marcou o início do 

ministério do Salvador. Após esse evento, Cristo foi levado pelo Espírito ao 

deserto da Judeia, onde, em Sua condição humana mais fraca, foi tentado por 

Satanás. 

E depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus 

estava com fome. 

Nas três tentações, Jesus respondeu com as palavras “está escrito”. Isto é, 

Ele foi diretamente à Palavra e nada mais para lidar com os ataques e enganos de 

Satanás. A Bíblia, foi o método de defesa de Jesus contra os ataques do 

adversário. 

1) Transforme pedras em pão = “O ser humano não vive só de pão, mas vive 

de tudo o que Deus diz.”; 

2) Mostrou o lugar mais alto do templo e pediu para pular = “Não ponha à 

prova o Senhor, seu Deus.”; 

3) Você terá tudo! = “Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele.” 

Como podemos ser tão dependentes da Palavra de Deus? 

 

2 JESUS E A LEI 

 

Jesus ensinou aos Seus discípulos a obediência à Palavra de Deus e à Lei. 

Não há de Sua parte sequer um indício de dúvida acerca da autoridade ou 
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relevância das Escrituras. Um mero conhecimento intelectual da Bíblia e de seus 

ensinamentos era insuficiente para conhecer a verdade.  

Na declaração ao intérprete da Lei, Jesus resumiu os Dez Mandamentos, 

dados a Moisés quase 1.500 anos antes. Jesus Se concentrou na Lei do Antigo 

Testamento e elevou-a ao mais alto nível. 

Cristo havia revelado a Lei mais plenamente e resumiu os Dez Mandamentos, 

cujos quatro primeiros se concentram no relacionamento divino-humano, e os 

seis últimos focalizam os relacionamentos humanos. Ele disse que desses “dois 

mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas” (Mt 22:40). 

Bíblia = velho + novo testamento. 

 

3 JESUS E TODAS AS ESCRITURAS 

 

Após a morte de Cristo, Seus seguidores ficaram confusos e em dúvida. 

Como isso pôde acontecer? O que significava a Sua morte? De acordo com Lucas, 

Jesus apareceu a eles duas vezes, primeiramente a dois que estavam a caminho 

de Emaús e depois a outros. Em duas ocasiões diferentes, Jesus explicou como 

tudo havia se cumprido das profecias do Antigo Testamento. 

O que Jesus ensinou e ordenou? Seus ensinamentos estão fundamentados 

em todas as Escrituras. Ele veio com base na autoridade profética da Palavra, e 

em cumprimento das profecias das Escrituras Ele Se submeteu a Seu Pai. 

Se Jesus aceitava todas as Escrituras, não devemos fazer o mesmo? 

 

4 JESUS E A ORIGEM E HISTÓRIA DA BÍBLIA 

 

Jesus ensinou que a Bíblia é a Palavra de Deus no sentido de que o que ela 

declara é sinônimo do que Deus diz. A origem da Bíblia se encontra em Deus e, 

portanto, ela contém a autoridade suprema para todos os aspectos da vida. Deus 

trabalhou ao longo Jesus tratava constantemente pessoas, lugares e eventos 

do Antigo Testamento como verdade histórica. Ele Se referiu a Gênesis 1 e 2, a 

Abel em Gênesis 4, a Davi comendo os pães da proposição e a Eliseu, entre outras 

figuras históricas. Ele falou repetidamente dos sofrimentos dos profetas, Cristo 

também descreveu os dias de Noé. 
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A Bíblia é a palavra de Deus. 

 

5 OS APÓSTOLOS E A BÍBLIA 

 

Os escritores do Novo Testamento abordaram a Bíblia da mesma forma que 

Jesus fazia. Em matéria de doutrina, ética e cumprimento profético, o Antigo 

Testamento. Nada do que esses homens disseram ou fizeram desafia a autoridade 

e a autenticidade de qualquer parte da Bíblia. 

No Novo Testamento existem centenas de citações do Antigo Testamento. Um 

estudioso compilou uma lista de 2.688 referências específicas, sendo 400 de Isaías, 

370 dos Salmos, 220 de Êxodo e assim por diante. 

“Os homens se consideram mais sábios do que a Palavra de Deus, mais 

sábios até mesmo que o próprio Deus; e em vez de firmar seus pés no 

fundamento inabalável, e pôr tudo à prova da Palavra do Senhor, eles provam essa 

Palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza, e se essa Palavra não 

concorda com suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de 

crédito” (Ellen G. White, Signs of the Times [Sinais dos Tempos], 27 de março de 

1884, p. 1). 

A Palavra de Deus é suprema! 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) A Bíblia se tornou amplamente relevante em uma era de pensamento 

darwinista e filosofia moderna. 

(____) Jesus respondeu: “Também está escrito: Tentarás o Senhor, teu Deus” 

(____) Assim, com a expressão “a Lei e os Profetas”, Jesus também enalteceu 

o Antigo Testamento, pois essa é uma maneira abreviada de se referir à Lei, aos 

profetas e aos escritos, ou às três divisões do Antigo Testamento. 

(____) Ele lhes disse: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. Então vem a 

passagem-chave: “ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 

ordenado”. 
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(____) Cristo também descreveu os dias de Noé: “Porquanto, assim como nos 

dias anteriores ao Dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, 

até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o 

Dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem” (Mt 

24:38, 39). 

(____) Em Romanos 9:17, onde se esperaria que Deus fosse o sujeito, Paulo 

usou o termo “Escritura”, afirmando: “Porque a Escritura diz a Faraó”, o que 

poderia, na verdade, ser dito de outra forma: “Porque Deus diz a Faraó”. Em 

Gálatas 3:8, o sujeito “Escritura” é usado no lugar de “Deus”, mostrando quanto a 

Palavra do Senhor está intimamente ligada ao próprio Criador. 

(____) Os que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria e o 

propósito de Deus da maneira como foram revelados em Sua Palavra tornam-se 

homens e mulheres de vigor mental; e podem tornar-se obreiros eficientes com o 

grande Educador, Jesus Cristo. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 
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