
A BÍBLIA: O LIVRO DE DEUS 
Jeremias 15.16 

Introdução 

A Bíblia tem sido o livro mais admirado de todos os tempos. Muitas pessoas reconhecem como o 
bem mais precioso do mundo. Músicos e poetas a tomam como fonte inspiradora de suas obras mais 
sublimes. Sábios e estadistas se curvam extasiados ante sua grandeza maravilhosa. George 
Washington, o primeiro presidente do Estados Unidos (1789-1797), afirmou ser impossível governar 
sem a Bíblia. O Dr. Antônio José de Almeida, ex-presidente da República Portuguesa, a proclamou 
como “A glória maior da humanidade”. 

Os crentes em Jesus Cristo devem amar as Escrituras Sagradas, seguir seus ensinos e esforçarem-
se ardorosamente para anunciar as suas eternas verdades: 

Para o crente verdadeiro a Bíblia é: 
 

1. O poder que vivifica, que regenera, que salva (Lc 15.24,32; Ef 2.1-5; Cl 2.13) 

A humanidade está morta em pecados. A Palavra de Deus é viva (Hb 4.12). Jesus ensinou: “O que 
ouve a minha palavra e acredita tem a vida eterna” (Jo 5.24). Como Lázaro (Jo 11.25), o pecador precisa 
ouvir a voz de Deus para alcançar esta vida.  

 

2. O farol que ilumina (Êx 13.21; Sl 119.105; Jo 8.12) 

Quando o povo de Deus andava no deserto, Deus em uma coluna de fogo os guiava (Êx 13.21). O 
ser humano aqui no mundo necessita de uma direção segura. O salmista afirma que a Palavra de Deus 
é “lâmpada para os pés e luz para os caminhos” (Sl 119.105). Jesus disse que ele é a luz do mundo e 
que quem segue não anda em trevas (Jo 8.12). A Bíblia fala desta luz, verdadeira e divina, que pode 
iluminar e mudar a vida daqueles que vivem nas trevas espirituais da dúvida, da superstição, do erro, 
da luxúria e do pecado.  

 

3. A água que purifica (Jo 15.3; Ef 5.26) 

O pecador é indigno diante de Deus, considerado imundo, por suas iniquidades (Is 64.6-8). Todavia, 
Deus pode limpá-lo. Por isso, Jesus afirmou para os seus discípulos “Vós já estais limpos pela palavra 
que vos tenho falado” (Jo 15.3). Efésios 5.26 – A Palavra de Deus é o meio pelo qual a santificação se 
torna efetiva na vida dos homens, a apenas na medida em que o Evangelho é crido (Rm 10.8; 1 Pe 
1.25).   

 

4. O conselho que instrui (Mt 7.24; 2 Tm 3.15) 

Salomão diz que devemos buscar os conhecimentos divinos com o interesse de quem procura 
tesouros ocultos (conferir Provérbios 4). Jesus considerava prudente aquele que ouvia e praticava suas 
palavras (Mt 7.24). Escrevendo a Timóteo, Paulo disse “Sabes as Sagradas letras que te fazem sábio 
para a salvação” (2 Tm 3.15). Sl 25.4,5,12; 143.10. 

 

5. A verdade que deleita (Sl 1.2; 19.10; Jr 15.16) 

O justo, a alma crente, lavada no sangue de Jesus, tem o seu prazer na lei do Senhor. Feliz o homem 
que tem prazer na lei do Senhor (Sl 1.2). O famoso rei-poeta declarou que as palavras do sagrado livro 
“eram mais doces que o mel” (Sl 19.10). O profeta Jeremias, cercado de sofrimento, perseguido por 
inimigos e rodeado de inúmeros males, ousou testificar: “Achadas as tuas palavras, logo as comi, as 
tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração” (Jr 15.16). 

 

Conclusão   

Você tem buscado conhecimento na Palavra de Deus? Ela é inspirada por Deus e útil para nos 
ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, e para nos preparar para 
toda boa obra (2 Tm 3.16-17). Ouçamos a advertência oportuna do maravilhoso profeta Isaías: “Buscai 
o livro do SENHOR e lede” (Is 34.16). 
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