
A PALAVRA DE DEUS 

2 Timóteo 3.14-17 

Introdução  

Deus quis se revelar ao homem. E ele só pode ser conhecido através da revelação 
que fez de si mesmo, nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo em Romanos 1.20, 
demonstra que a criação atesta os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e 
divindade, porém, semente por meio da Palavra é que Deus o autor da criação, pode ser 
realmente conhecido.  

 

1. O que é a Bíblia? 

Em primeiro lugar devemos afirmar que a Bíblia é o registro dos fatos e das palavras 
da Revelação de Deus. Nesse registro encontramos o testemunho do que Deus fez e do 
que ele falou nas suas relações com o homem e com o universo. A palavra testamento 
que aparece nas duas divisões principais da Bíblia indica ser ela um livro de testemunho 
que ficou registrado para o futuro.  

O Breve Catecismo declara o seguinte:  
Pergunta 3: O que as Escrituras principalmente ensinam? 
Resposta: As Escrituras ensinam, principalmente, o que o homem deve crer a 

respeito de Deus, e o dever que Deus requer do homem. 
Por isso as igrejas evangélicas têm afirmado unanimemente que a “Bíblia é a única 

regra de fé e prática”. Ela nos mostra em quem devemos crer e o que devemos fazer. 
Ela é a fonte da doutrina e da ética.  

 

2. A Bíblia é a Palavra de Deus  

A Bíblia é a Palavra de Deus. Em torno desse assunto há três palavras importantes 
que devem ser explicadas para melhor compreensão do valor da Bíblia.  

 
a) Revelação  
Essa palavra na linguagem comum significa: o ato de tirar o véu, descobrir, 

desvendar. Na linguagem religiosa significa o ato de Deus quando mostra aos homens 
a sua Pessoa e sua Vontade. Diz o escritor bíblico: “Havendo Deus, outrora, falado 
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos 
falou pelo Filho” (Hb 1.1,2). A Bíblia é um documento que registra as experiências de um 
povo, e, em particular de muitos indivíduos que tiveram a experiência da revelação de 
Deus. Quando lemos a Bíblia hoje, devemos crer que Deus é o Revelador, e, que assim 
como falou no passado com todas aquelas pessoas pode falar conosco nos dias atuais. 
Deus usa vários meios para revelar-se: por exemplo: 1) Pela natureza (Sl 19.1; Rm 1.20). 
2) Pela consciência moral do homem (Rm 2.15). 3) Especialmente, ele se revela pelo 
seu Filho encarnado (Jo 1.1,14,18). Nesse Filho nós temos tudo o que podemos saber a 
respeito de Deus (Hb 1.3). A Bíblia é um testemunho dessas revelações. Por isso, 
devemos lê-la e ouvi-la com meditação, e oração, procurando escutar a voz de Deus.  

 
b) Inspiração 
Essa palavra significa: sopro, influência. Na linguagem religiosa significa a 

influência do Espírito Santo orientando os escritores da Bíblia a fim de que eles 
registrassem com fidelidade os atos e as palavras da revelação de Deus.  



O apóstolo Paulo fala que toda Escritura é inspirada por Deus (2 Tm 3.16). O 
apóstolo Pedro acrescenta que “homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito 
Santo” (2 Pe 1.21).  

Os escritores da Bíblia foram homens santos que tiveram experiências com Deus. 
Quando escreveram receberam a cooperação do Espírito Santo, por isso tudo que 
escreveram é útil para a nossa edificação.  

Outro ponto importante sobre a Inspiração da Bíblia é que os escritores não tiveram 
as suas personalidades anuladas pelo Espírito, mas cada um escreveu usando seus 
próprio estilo literário, seu vocabulário e seus conhecimentos gerais adquiridos no 
ambiente em que viveu.  

 
c) Iluminação 
Essa palavra significa o esclarecimento do Espírito Santo sobre aqueles que ouvem 

ou leem a Bíblia. A Bíblia somente é recebida pelo homem como palavra de autoridade 
divina quando o Espírito opera. Paulo disse que “o homem natural não aceita as coisas 
do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entende-las, porque elas se 
discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Nós, porém 
temos a mente de Cristo” (1 Co 2.14-16). 

O apóstolo João fala da unção do Espírito Santo: “Quanto a vós outros a unção que 
dele recebeste permanece em nós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine; 
mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não 
é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou” (1 Jo 2.27). 

A Confissão de Fé de Westminster afirma ser necessária a “operação interna do 
Espírito Santo” para que a verdade das Escrituras seja aceita salvadoramente. Nesse 
sentido o reformador João Calvino chama o Espírito Santo de “Mestre interior”. 

A Iluminação ou Unção do Espírito não se opera apenas no intelecto, mas também 
nas emoções e na vontade, predispondo o homem a por em prática o ensino de Deus.   

Quando estamos lendo a Bíblia ou ouvindo a sua leitura e explicação, devemos orar 
a Deus para que através da leitura e da pregação possamos crescer “na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (2 Pe 3.18). 

 

3. Que significa a palavra Bíblia 

Bíblia é uma palavra de origem grega e quer dizer livros. Embora tenha forma 
singular o seu sentido é plural. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros. O Antigo 
Testamento foi escritor em hebraico, que era a antiga língua dos judeus. O Novo 
Testamento foi escrito em grego popular que era a língua mais falada do mundo, na 
época em que Jesus viveu.  

Além das duas divisões acima citadas, podemos dividir os livros da Bíblia, quanto 
aos assuntos. Encontramos dez divisões: 

a) Livros da Lei ou Pentateuco (5) 
b) Livros Históricos (12) 
c) Livros Poéticos (5) 
d) Livros dos Profetas Maiores (5) 
e) Livros dos Profetas Menores (12) 
f) Evangelhos (4) 
g) Livro Histórico – Atos dos Apóstolos (1) 
h) Epístolas de Paulo (13) 
i) Epístolas Universais ou Gerais (3) 



j) Livro Profético – Apocalipse (1). 
 

4. Podemos afirmar o seguinte sobre a Bíblia 

A Bíblia é teocêntrica, quanto à sua autoria; cristocêntrica quanto ao seu tema e 
antropocêntrica quanto ao se objetivo. 

a) Ela é Teocêntrica quanto à sua autoria porque Deus foi quem orientou, através 
do seu Espírito, os autores da Bíblia.  

b) Ela é Cristocêntrica quanto ao seu tema, porque Cristo não só é o assunto 
principal, mas, também, é o centro da Bíblia toda.  

c) Ela é Antropocêntrica quanto ao seu objetivo, porque a Palavra de Deus tem 
endereço certo – o homem pecador.  

 

5. Como ler a Bíblia? 

Para quem ainda não leu a Bíblia, uma pergunta surge: por onde começar a leitura? 
Devemos começar por certas partes mais fáceis de entender como, por exemplo, os 
Evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois poderemos ler o livro dos Salmos, 
os livros históricos, o Pentateuco, os poéticos e as epístolas dos apóstolos. Só depois 
disso é que devemos ler os livros mais difíceis, que são os proféticos. Há vários planos 
para ajudar o leitor a ler a Bíblia durante um ano. Um dos planos é aquele que recomenda 
ao leitor ler 3 capítulos por dia e 5 aos domingos. Qualquer que seja o plano, o importante 
é que a Bíblia seja lida na sua totalidade e estudada o mais possível. Daí a razão de ser 
da Escola Dominical, dos cultos com estudos bíblicos, dos cursos especializados em 
Instituto Bíblicos e Seminários, e dos congressos e retiros que dão ênfase ao estudo da 
Bíblia. Façamos de nossa Bíblia um livro sempre aberto e sempre consultado.  

Devemos ler a Bíblia com espírito de oração e estudo, sempre suplicando ao 
Espírito Santo que não somente esclareça as nossas mentes, mas que predisponha as 
nossas vontades para que sejamos praticantes da Palavra de Deus (Tg 1.22). 

 

Questionário 

1. Por que a Bíblia é “a única regra de fé e prática”? 
2. O que a Bíblia registra em suas páginas? 
3. Que quer dizer Revelação? 
4. Quais são os meios que Deus usa para se revelar? 
5. Que quer dizer Inspiração? 
6. Quem eram os escritores da Bíblia? 
7. Que quer dizer Iluminação? 
8. Quantas partes tem a Bíblia e como podemos dividi-la quanto aos assuntos? 
9. Que significa a afirmação de que a Bíblia é Teocêntrica, Cristocêntrica e 

Antropocêntrica? 
10. Como devemos ler a Bíblia? 
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