Roteiro: Bíblia, a Palavra de Deus
Por: Pr. Edu Arantes
“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.” 2 Pedro
1. 20 - 21 (Nova Versão Internacional)
“Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar, por si mesmo,
uma profecia das Escrituras Sagradas. Pois nenhuma mensagem profética veio
da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando
anunciavam a mensagem que vinha de Deus.” 2 Pedro 1. 20 – 21 (Nova
Tradução Linguagem de Hoje)
Uma das pergunta mais repetidas por pessoas que estão no início da
caminhada cristã é sobre a confiabilidade da Bíblia, uma vez que esta foi escrita
por homens. E esta dúvida é pertinente, afinal, estamos falando de pessoas que
por mais relevantes que tenham sido, não deixaram de ser homens.
E termos versículos que explicam a questão da fonte da inspiração de
seus escritores, já nos aponta para um Deus onisciente (sabe todas as coisas),
e que por isso sabia que tal questionamento em algum momento aconteceria. E
isso é fantástico!
Vale ressaltar que Pedro salienta o fato de que a inspiração (palavra
originada no latim inspiro, que significa “soprar para dentro”) que levou homens
a registrar princípios eternos, tem como fonte a vontade de Deus. Ou seja, Deus
soprou para dentro dos escritores da Bíblia, o conteúdo que Ele queria que fosse
registrado. Mas não somente isso, pois o apóstolo também afirma que a
interpretação (capacidade de compreender o que está sendo revelado) também
provém de Deus.
Resumindo, pode-se afirmar que tanto o conteúdo que foi registrado na
Palavra de Deus, quando a capacidade de compreensão, provém da mesma
fonte; Deus.
Que tal começarmos nosso bate-papo acerca da confiabilidade da Bíblia
com uma oração, pedindo que Deus nos conceda a iluminação necessária para
a compreensão do que estudaremos?

TEMPO DE COMPARTILHAR
1. Em algum momento você já questionou a confiabilidade e inerrância da
Bíblia? Esta dúvida ainda persiste? Qual a sua maior dificuldade em
confiar na Bíblia como revelação divina?
2. Compartilhe com o grupo a sua opinião em relação a razão pela qual Deus
inspirou Pedro a escrever de forma tão contundente que “homens falaram
da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo”?
3. Ter dúvidas em relação a Palavra de Deus não é um problema, tão pouco
um pecado. O problema de fato está no questionamento ofensivo, onde
eu coloco dúvidas sobre algo que na verdade eu não conheço. Ou seja,
antes de dar minha opinião sobre a Bíblia, eu preciso me dar a
oportunidade de conhecer de forma mais profunda os textos da Palavra,
para então tirar minhas conclusões.
Que tal nos organizarmos para regularmente ler e conversar sobre a
Bíblia? Quem poderia nos liderar neste estudo? Qual a melhor dinâmica para
nossos encontros?
Que o Espírito Santo de Deus nos capacite e conduza neste tempo de
crescimento e comunhão.
TEMPO DE ORAR
•
•
•

Orem para que o Espírito Santo de Deus nos conceda a iluminação
necessária para a correta compreensão da Bíblia.
Orem para que Deus nos ajude a conhecê-Lo cada vez mais, através de
Sua Palavra.
Orem para que a cada texto lido e compreendido nos tornemos mais
ávidos pelo conhecimento das coisas do alto.

