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Comentário lição 01

A Bíblia está traduzida atualmente para 2.935 línguas, segundo dados da Sociedade Bíblia do
Brasil (A Bíblia no Brasil, nº 252 – agosto a outubro de 2016, Ano 68, p. 16). Todas essas
versões transmitem a mesma mensagem dos antigos escritores bíblicos. Os oráculos divinos
entregues a eles foram preservados e estão disponíveis para toda a humanidade. Sua inspiração
divina e sua autoridade fazem dela um livro .sui generis1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A ORIGEM DA BÍBLIA E A REVELAÇÃO DIVINA

A Bíblia é a revelação de Deus no Seu trato com a humanidade. Seu autor é Deus mesmo. Seu
real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Crer nisso é de
capital importância para o êxito no estudo da Bíblia. Nossa atitude para com a Bíblia mostra
nossa atitude para com Deus .4

Não estamos falando de um livro pensado e planejado pelo homem, a �m de revelar poesias
ou uma �cção cientí�ca idealizada na mente e no coração de alguém imperfeito. A Bíblia é o
poderoso livro de Deus, que contém a Sua revelação para o homem seja de modo geral ou
especial.

De modo geral apresentando a Si mesmo através da história (por meio dos acontecimentos
que revelam a Sua Soberania), do universo (que transmitem o poder da Sua glória) ou do
próprio ser humano (criado imagem e semelhança de divina). Esses três elementos apresentam
de forma ímpar quem é Deus, e quão grande é o seu poder e majestade.
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A revelação especial é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, na
criação do Universo e da humanidade (Rm 10.11-17; Hb 1.1-3). A revelação especial é
necessária porque, a partir da Queda no Éden, o relacionamento do homem com Deus foi
afetado. O pecado original de Adão passou a todos os homens (Rm 5.12) .3

Destaque

Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a
Palavra de Deus, única revelação escrita de Deus (Ap 1.1) dada pelo Espírito Santo (1 Co
2.13,14), escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus chamou as Escrituras Sagradas de a
“Palavra de Deus” (Mc 7.13) […] Isso signi�ca que toda a Escritura foi respirada ou soprada
por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando, assim, o seu caráter
sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina; seus autores humanos falaram e
escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo (2 Pe 1.21) .2

EVIDÊNCIAS DA AUTENTICIDADE DA BÍBLIA

A Bíblia é um livro autêntico, que carrega em suas páginas a mensagem divina com total
autoridade do Seu Supremo autor: Deus. Apesar de ter sido escrita por 40 autores num
período aproximado de 1.600 anos, ela apresenta uma unidade temática que transmite uma
única mensagem.

Seu conteúdo interno revela isso, quando lemos profecias que apontam para eventos futuros
cumprindo-se aos poucos, e ao sentir o poder do Espírito Santo invadir os nossos corações ao
lê-la. Isso tudo representam evidências internas de sua autenticidade.

As evidências externas são aquelas que, por meio da arqueologia, da história ou de tradições
orais que são transmitidas de pais para �lhos; remontam à verdade bíblica ao longo dos
tempos. Esse conjunto externo de livros, achados arqueológicos ou testemunhas oculares (no
caso do primeiro século da era cristã, registrado em escritos que chegaram até nós),
evidenciam a verdade contida nesse grandioso livro.
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Destaque

A palavra autenticidade tem origem no grego “authentês” com o signi�cado daquilo que e
verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade e a �dedignidade da
Bíblia Sagrada. Signi�ca que todos os livros eu compreendem o cânon bíblico são autênticos.
Dessa forma, a Bíblia autentica-se a si mesma (2 Tm 3.16) .3

A MENSAGEM DA BÍBLIA

A Bíblia é um livro poderoso e su�ciente, sendo a única fonte necessária para a salvação do
homem em Jesus Cristo. Nenhum outro livro pode oferecer essa tão grande graça. Apenas a
Bíblia ter o poder de transformar o mais vil pecador, puri�cando o seu coração através de sua
mensagem.

O poder da Palavra de Deus se assemelha ao fogo que consome e puri�ca, bem como um
martelo que despedaça a penha (Jr 23.29). As qualidades de fogo e martelo indicam que nada
pode impedir o cumprimento da Palavra de Deus (Is 55.11; Jr 5.14). O seu poder também é
capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino (2 Co
10.4,5) .3

Estamos falando do livro que impactou Lutero, a ponto desse homem ser o responsável pelo
grande movimento de 1517, procurando transmitir a verdadeira mensagem da Palavra de
Deus a todos. Estamos falando do livro que transformou a tua vida, e que te dá o desejo de
entendê-la cada vez mais. Estamos falando do livro que nos transmite a mensagem que gera
vida.

A Palavra de Deus tem poder para penetrar, tal qual espada de dois gumes, no mais íntimo do
ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração (Hb 4.12). Quando tentado no
deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da Palavra. Ele venceu as sugestões
do Diabo ao fazer citações das Escrituras (Mt 4.4,7,10) .3

Destaque
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A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus,
cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo.
Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o
contexto histórico e literário. A Bíblia fornece-nos, ainda, o conhecimento essencial e
indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Assim sendo, não
necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica de uma nova
revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso
crescimento espiritual .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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