
2. A Revelação e o Deus nela Revelado. 4°°°° Trimestre 2012 – Crescendo em Cristo 

 Textos Bíblicos: II Ped 1:19-21; II Tim. 3:16-17; Deut. 6:4; Mat. 28:19; Heb. 11:6; 1:1-2; 
Exodo. 3:1-14. 

 Citações 

• Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Tudo de bom do 
Salvador do mundo nos é comunicado por meio desse livro. Abraham Lincoln   

• Existem marcas mais seguras de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história 
profana. Isaac Newton 

• A Bíblia vale por todos os outros livros que já foram impressos. Patrick Henry 
• Sei que a Bíblia é inspirada porque me leva a profundidades maiores do meu ser do que 

qualquer outro livro. S.T. Coleridge 
• Por fim, a Bíblia deve ser seu próprio argumento e defesa. H.J. Van Dyke 
• Há temas na Bíblia, referidos como tendo sido apresentados por expressa ordem de Deus, 

que são chocantes para a humanidade e para toda ideia que temos de justiça moral. 
Thomas Paine 

• Não são as partes da Bíblia que não entendo que me incomodam, são as que entendo. 
Mark Twain 

Perguntas 

            Por que há tantas diferentes imagens de Deus extraídas das Escrituras? Como entendemos 
o Deus descrito nas páginas da Bíblia? Como entendemos a inspiração? Da perspectiva da 
autorevelação deDeus, por que era tão importante que Jesus viesse? Como Jesus responde às 
acusações de Satanás feitas contra Deus? 

 Sumário Bíblico 

  II Ped. 1:19-21 nos lembra que a palavra de Deus conduz a uma revelação de si mesmo, 
expressa por meio da inspiração dos profetas. II Tim. 3:16-17 explica que toda a Escritura é 
“inspirada por Deus” e, portanto, essencial para nos ajudar a compreender Deus, os princípios de 
certo e errado, e como viver nossa vida. Em Deut. 6:4 lemos que Deus é um só – um conceito 
muito diferente do politeísmo que tem sido a norma religiosa durante grande parte da história da 
terra. Mat. 28:19 delineia a Trindade, aspecto vital de nossa compreensão de Deus. Somos 
lembrados em Heb. 11:6 de que assumir a existência de Deus é essencial – e a Bíblia faz essa 
assunção, sem discussão. Heb. 1:1-2 resume a revelação passada e presente – no passado por 
meio dos profetas, mas em sua forma mais plena agora por meio de Jesus. A revelação que Deus 
fez de si mesmo a Moisés na sarça ardente também nos fornece seu nome escolhido, como 
descrição de existência eterna: EU SOU. 

Comentário 

 Veja o que a Bíblia reivindica: “No princípio, Deus...” (Gênesis 1:1). Deus é proclamado desde 
o primeiro verso da Bíblia. Ele não é submetido a prova ou debatido. Deus é. Cerca de 4000 



vezes é registrado que “a palavra do Senhor veio a...” ou “assim diz o Senhor”. Prova clara do 
que a Bíblia diz de si mesma – a palavra de Deus. Leia novamente II Pedro 1:21 e II Timóteo 
3:16. Deus fala por meio de seres humanos. Isso é o que a Bíblia diz ser – o registro dessa 
inspiração. 

            “Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não 
estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o 
filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.” (João 20:30-31 AEC). Este é o 
propósito da Bíblia. 

            É o registro de como Deus se revela aos seres humanos por toda a história, especialmente 
na maior revelação de todas: o Filho de Deus, Jesus Cristo. É o relato do grande conflito entre 
Deus e o Diabo, do bem triunfando sobre o mal, e do modo como todos estamos envolvidos na 
batalha acerca da natureza e caráter de Deus. É a demonstração de como Deus veio para nos 
salvar e nos recriar à sua imagem. É a evidência da salvação de Deus. Portanto não pode ser 
simplesmente um livro bom, ou literatura sublime, ou imaginações humanas. É pegar ou largar – 
a Bíblia diz de si mesma: é Deus falando com você. 

            Do Éden ao Êxodo, do Monte Sinai ao Monte das Oliveiras, da Galileia ao Getsêmani – o 
coro da Bíblia é: Pode-se confiar em Deus! Ele realmente faz o que promete. Ele realmente pode 
realizar o que alega. Ele realmente é o que diz.  

 A Bíblia não é cheia de frases piedosas e instruções religiosas. Ao invés disso, ela mostra 
como Deus age e reage aos seres humanos. A Bíblia conta a história de como Deus amou o 
mundo de tal maneira que se dispôs a fazer absolutamente tudo – até mesmo morrer na cruz – 
para nos ganhar de volta. 

            Vale a pena tomar tempo para verificar esse Deus. Ele não diz “Creia em mim 
cegamente”. Ele diz “Dê uma olhada. Veja o tipo de pessoa que sou. Examine minha ficha. 
Entenda minha natureza. Então aceite-me pelo que sou. Considere o que posso fazer por você. 
Salvação ilimitada! Isso é o que a Bíblia descreve. Em termos claros e simples ela nos diz como 
Deus está envolvido conosco. A evidência é irresistível. Então, por que tantos ignoram a Bíblia? 
Por que tão poucos confiam na Bíblia? As pessoas não rejeitam a Bíblia porque ela se contradiz, 
mas porque as contradiz! Infelizmente, a maioria não quer saber o que a Bíblia diz porque não 
quer conhecer Deus. Como sugeriu Josh Billings: “Quase qualquer tolo pode provar que a Bíblia 
não o é – mas é necessário ser sábio para crer nela.” Experiência pessoal é o único modo pelo 
qual a Bíblia e o Deus da Bíblia podem ser analisados e julgados dignos de confiança. 

Comentários de Ellen White 

  A palavra de Deus, a Bíblia cristã, revela Seu caráter. Ele mesmo declarou Seu infinito 
amor e compaixão. {Bible Training School - January 1, 1909} 

        A Bíblia é como uma fonte. Quanto mais você olha nela, mais profunda parece ser. As 
grandes verdades da história sagrada possui surpreendente força e beleza, e alcançam tão longe 



quanto a eternidade. Nenhuma ciência equipara-se à ciência que revela o caráter de Deus. 
{Fundamentals of Christian Education p. 393} 

         A Bíblia é um livro maravilhoso… Ela contém instruções concernentes às maravilhas do 
universo, revela à nossa compreensão o caráter do Autor dos céus e da terra. Nela está a 
revelação de Deus ao homem. {The Signs of the Times - January 30, 1893} 

            A Bíblia é a história mais instrutiva que os homens possuem... A cortina que separa o 
mundo visível doinvisível é levantada e contemplamos o conflito das forças em oposição, do 
bem e do mal, desde a primeira entrada do pecado até o triunfo final da justiça e da verdade; e 
tudo nada mais é que a revelação do caráter de Deus. {Christian Education p. 65} 
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