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Bom dia, meus queridos amigos!  Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus entes familiares. Os escritos originais dos livros que integram a 
Bíblia (coleção de livros) não foram lançados sobre um papel, inexistente 
naquele tempo. A Bíblia foi escrita à mão, mediante a utilização de materiais 
como cerâmica, papiro e pergaminho. Para as igrejas reformadas, a Bíblia é a 
única fonte de fé e prática. 

 
Lamentavelmente, embora vivamos num Estado Laico, onde é 

livre a manifestação religiosa, e todos podem exercer a fé que lhes achem 
conveniente, não é difícil encontrar desrespeito a tal premissa, especialmente 
por parte dos laicistas. Encontrei, por exemplo, numa rede social a expressão: 
“A leitura da Bíblia é para todos aqueles que, algum dia, tencionam escrever 
uma obra de ficção”. 

 
Atacar a fé cristã, para muitos, seria uma evidência de 

intelectualidade. É o império do laicismo, daqueles que defendem não um 
Estado laico, mas uma intolerância completa a qualquer tipo de religião. Trata-
se uma minoria ruidosa e totalitária. Não obstante os ataques, a Bíblia continua 
sendo o livro mais difundido e lido de todo o mundo. No Brasil, em 2011, a 
Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), comemorou a impressão e distribuição de 
mais de 100 milhões de exemplares da Bíblia. 

 
A Bíblia é a Palavra de Deus. Segundo assevera Hebreus 4:12: 

“é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois 
gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e da juntas e 
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração”. 

 
Acerca da Bíblia, Max Lucado, no seu livro “A Bíblia Devocional”, 

assim escreveu: 
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LER A PALAVRA DE DEUS 
 
A Bíblia tem sido banida, queimada, escarnecida e ridicularizada. 

Eruditos têm zombado dela como se fosse uma tolice. Reis tem estigmatizado 
as Escrituras como algo ilegal. Milhares de vezes a cova tem sido aberta e a 
canção fúnebre começa, mas, de alguma forma, a Bíblia nunca foi enterrada. 

 
Ela não só tem sobrevivido, mas também florescido. Trata-se do 

livro mais popular de toda a história. É o best-seller mundial há anos! 
 
Não há explicação para isso na terra. O que talvez seja a única 

explicação. A resposta? 
 
A durabilidade da Bíblia não se encontra na terra; ela vem do céu. 

Para os milhões de pessoas que têm praticado seus ensinamentos e confiado 
em suas promessas existe uma resposta – a Bíblia é o livro divino, a voz de 
Deus.... 

 
O propósito da Bíblia é proclamar o plano de Deus para a 

salvação de seus filhos. 
 
Essa é a razão por que esse Livro tem permanecido durante 

séculos... Ele é o mapa que nos leva ao maior tesouro de Deus, a vida eterna. 
 
Volto eu. É muito, muito difícil crer que milhares e milhares 

tenham dado, e ainda hoje dão, as suas vidas na defesa de uma “ficção”; quem 
se atreveria a lutar e dar a sua vida por uma causa perdida. Como desacreditar 
nas centenas de testemunhas que afirmaram, à época, terem visto o Cristo 
ressurreto. Qual a razão de não considerar os escritos dos historiadores Josefo 
(historiador judeu) e Tácito (historiador romano) que relatam a existência de 
Jesus? Ou do escritor político Suetônio, que igualmente faz referência 
expressa a Jesus? E, finalmente, porque desprezar os achados arqueológicos? 

 
Conclusivamente, destaco o que nos escreveu João, no capítulo 

20, versículo 29: “bem-aventurados os que não viram e creram”. 
 


