
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
3. A Palavra: A Base do Reavivamento  
 
Material bíblico: Sal. 119:50, 154; 74, 116; Heb. 4:12; 11:3; João 5:39; Heb. 4:1, 2; Atos 
20:27–32. 
 
Citações 

• A Bíblia, toda a Bíblia, e nada além da Bíblia é a religião de Cristo. C. H. Spurgeon 
• Assim como só vamos ao berço para encontrar o bebê, também só vamos às 

Escrituras para encontrar a Cristo. Martinho Lutero 
• A única reforma verdadeira é aquela que emana da Palavra de Deus. J. H. Merle 

d’Aubigne 
• Enquanto outros livros informam e alguns reformam, este é o único livro que 

transforma. A. T. Pierson 

• As Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para nos 
transformar a vida. D. L. Moody 

• A Bíblia, quando está quase toda despedaçada, geralmente pertence a alguém que não 
está. Vance Havner 

• Não deixem de ler a Bíblia até que seu coração se aqueça… Que ela não sirva apenas 
para informá-los, mas também para inflamá-los. Thomas Watson 

 
Perguntas 
 Para que serve a Bíblia? De que modo a Bíblia é “a base do reavivamento”? O que 
queremos encontrar nas Escrituras? Como podemos usar a Bíblia incorretamente e como 
corrigir isso? Como responder aos ataques às Escrituras e sua validade? Como usar a Bíblia, 
aplicando seus princípios a nossa vida, para que responda a nossas indagações? 
 
Resumo bíblico 
 As promessas de Deus, como reveladas nas Escrituras, preservam nossa vida (Sal. 
119:50, 154, 116). O mesmo salmo nos diz: “pus minha esperança em Sua palavra” (Sal. 
119:74 NIV). Hebreus 4:12 (FBV) explica que “a palavra de Deus é viva e eficaz, mais 
afiada do que qualquer espada de dois gumes, tão penetrante que separa vida e fôlego, juntas 
e medula, julgando os pensamentos e intenções da mente.” A Bíblia identifica a Deus como 
Criador (Heb. 11:3). Jesus endossou as Escrituras quando disse: “vocês examinam as 
Escrituras porque acham que, através delas, vocês ganharão a vida eterna, mas a evidência 
que elas apresentam aponta para mim!” (João 5:39 FBV). Heb. 4:1, 2 identifica o descanso 
que Deus preparou para Seu povo, embora muitos não entrassem nesse descanso porque eles 
não leram, compreenderam e seguiram as Escrituras. Finalmente, Paulo, em Éfeso, 
recomenda a Bíblia aos crentes daquela cidade: “agora eu os entrego ao cuidado de Deus e à 
mensagem de Sua graça, que é capaz de edificá-los e lhes conceder a herança que pertence a 
todos os que são mantidos retos com Ele” (Atos 20:32 FBV). 
 
Comentário  

 Tratamos a Bíblia de formas estranhas. Podemos vê-la como um livro de códigos, ou 
como um documento místico, ou até como um talismã mágico, mas o que ela realmente é—o 
registro do relacionamento de Deus com os seres humanos— é uma história completamente 
diferente. Muitos têm questionado a confiabilidade das Escrituras e a alta crítica tem se 
divertido com isso. Porém, no seu cerne, essas não são nem mesmo as perguntas corretas.  

Responder a pergunta se a Bíblia é digna de confiança realmente significa responder 
uma pergunta ainda mais profunda: “Posso confiar no Deus que a Bíblia descreve?” Como 
compreender, então, o Deus da Bíblia? Será que realmente importa se podemos confiar na 
Bíblia se nós não podemos confiar no Deus sobre o qual ela fala? Do Éden ao Êxodo, do 



Monte Sinai ao Monte das Oliveiras, da Galileia ao Getsêmani—o tema da Bíblia é: Podemos 

confiar em Deus!  
Dê outra olhada em Deus. Ele não diz “creia cegamente em mim”. Ele diz “venha e 

descubra. Verifique que tipo de pessoa Eu sou. Examine meus antecedentes. Compreenda 
minha natureza. Então me aceite pelo que Eu sou. Veja o que posso fazer por você”. 

Ou a Bíblia é a Palavra de Deus ou não. Essa é a pergunta. Ou ela é um monte de 
mentiras ou é a verdade mais plena. Quanto a isso, as duas alternativas não podem ser 
verdadeiras. Como decidir, então? Como decidir pessoalmente se você pode confiar na Bíblia 
e seu Deus? Só há um jeito: leia-a e descubra! Comece com uma dos evangelhos. Então, faça 
perguntas, perguntas oriundas de reflexão. Como Josh Billings sugeriu: “Quase qualquer tolo 
pode refutar a Bíblia, mas é necessário um sábio para crer nela.” 

Somente quando você mesmo faz o teste, você descobre se a Bíblia é mesmo digna de 
confiança e verdadeira. “A Bíblia deve ser seu próprio argumento e defesa,” disse H. J. van 
Dyke. 

Só assim você vai realmente saber, em vez de confiar nas ideias e opiniões de outras 
pessoas. Como Charles Hodge disse: “A melhor evidência quanto ao fato de a Bíblia ser a 
Palavra de Deus é encontrada entre suas capas.” Pois a experiência pessoal é o único modo 
de analisar e julgar se a Bíblia é digna de confiança.  

Desta forma, não se trata apenas de um bom livro, ou sublime literatura, ou 
imaginação humana. Aceite-a ou rejeite-a — a Bíblia diz de si mesma: isto é Deus falando a 
você.  
 Pois, se a Bíblia fosse apenas um livro que descreve a Deus, então ela podia ser 
bastante breve. É possível escrever uma descrição de Deus (“Deus é amor, Deus é justo, 
Deus é a fonte da vida” etc.) que não precisaria de todas as páginas dos 66 livros da Bíblia. 
Mas se, por outro lado, é importante ver a Deus e os seres humanos agindo em contexto, 
então toda a perspectiva e situação se tornam muito importantes. 

De modo semelhante, uma lista de ordens a ser seguidas seria muito mais curta e 
simples. Se o propósito da Bíblia é simplesmente instruir e reforçar comportamentos, então 
uma folha de regras e exigências seria suficiente. Mas não é isso. 

Se Deus quisesse que a Bíblia fosse um manual de códigos ou receitas, nós tampouco 
precisaríamos de todas as suas histórias. Ela não quer que a Bíblia seja um kit de instruções 
mágicas a fim de que alcancemos uma bondade garantida. Nem tampouco a Bíblia tenta 
revelar uma espécie de conhecimento secreto que vai fornecer iluminação a uma elite 
privilegiada.  

Assim, quando a Bíblia é chamada de “Palavra de Deus”, ela precisa ser vista nesse 
contexto — que Deus está simplesmente apresentando toda a evidência e nos convidando a 
tomar nossa decisão sobre o que ela significa e sobre que lições devemos aprender. 

Longe de ser um livro de declarações e regras rígidas, a Bíblia conta a história da 
humanidade caída em vívidos detalhes e contexto. Ela conta uma história na qual aparecemos 
como nós mesmos: falíveis e frágeis, teimosos e dignos de pena, egoístas e 
autocondenatórios. Ela não esconde nenhuma de nossas faltas, não dá desculpa para nenhum 
de nossos fracassos e, como um livro-texto de medicina, ilustra nossa condição enferma, 
enquanto, ao mesmo tempo, fornece a cura para ela.  

A alternativa seria um livro de bem-aventuranças plácidas ou de declarações 
filosóficas pouco provocativas que teriam de ser aceitas sem questionamentos. Porém, o 
Deus cuja Palavra é a Bíblia nos conta muito mais: não apenas explica a salvação, mas 
também de que precisamos ser salvos. O livro não é somente a resposta para “o quê”, 
“quando” e “onde”, mas também apresenta o “como” e o “por quê”. Que Deus continue a 
operar através de representantes tão defeituosos da raça humana nos fala muita coisa sobre 
Ele, Sua natureza e caráter. Mesmo quando Sua natureza e caráter certamente serão 
compreendidos de forma negativa, tornando-se objeto de crítica…  



A razão para ler a Bíblia é conhecer seu Autor. Não ler a Bíblia simplesmente por lê-
la, como alguns têm feito, mas porque é vital ter um encontro com o Deus cuja natureza e 
caráter nos são revelados em Seu livro, e para aceitar Sua oferta de salvação que cura. Como 
o próprio Jesus disse: “vocês examinam as Escrituras porque acham que, através delas, vocês 
ganharão a vida eterna, mas a evidência que elas apresentam aponta para mim!” (João 5:39 
FBV). 

A principal razão para ler a Bíblia é achar o Deus Salvador que deseja que você seja 
Seu amigo mais íntimo. A intenção de Deus é ter um relacionamento mais pessoal com cada 
um de nós, e isso acontece porque ele Se revela a nós — para que nós possamos aceitar Sua 
salvação e possamos viver juntos com Ele: “Agora esta é a vida eterna: que Te conheçam, o 
único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste.” 
 
Comentários de Ellen White 
 Assim terminou o último sermão que Ellen White pregou em uma sessão da 
Associação Geral. Ela se afastou do púlpito e se dirigiu para a cadeira, então se virou e 
retornou, pegou a Bíblia que tinha lido, abriu-a e estendeu-a com os braços esticados, 
trêmulos por causa de sua idade avançada. Ela exortou: “Irmãos e irmãs, eu lhes recomendo 
este Livro” (relatado por W. A. Spicer, então secretário da Associação Geral, no livro O 
Espírito de Profecia no movimento do Advento, p. 30).  {Biografia de Ellen G. White, v. 
6, p. 197} 
 A Bíblia tem o mais elevado direito a nossa reverente atenção. Não deveríamos ficar 
satisfeitos com um conhecimento superficial, mas deveríamos buscar aprender o pleno 
significado das palavras da verdade, beber abundantemente do espírito dos Oráculos 
Sagrados.  {Orientação da criança, p. 512} 
 Quando a Palavra de Deus for estudada, compreendida e obedecida, uma brilhante luz 
será refletida sobre o mundo; novas verdades, recebidas e praticadas, hão de nos conectar, 
com laços poderosos, a Jesus. A Bíblia e somente a Bíblia deve ser nosso credo, o único laço 
de união… {Review & Herald, 15 de dezembro de 1885} 
 Todo capítulo e todo verso da Bíblia é uma comunicação de Deus aos homens. 
{Patriarcas e profetas, p. 504} 
 A Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O 
estudante deve aprender a ver a Palavra como um todo, e bem assim a relação de suas partes. 
Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em 
relação a este mundo, da origem do grande conflito, e da obra da redenção. Deve 
compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia, e aprender a 
delinear sua operação através dos relatos da História e da profecia, até à grande consumação. 
Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana; 
como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios 
antagônicos; e como quer queira quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do 
conflito estará. {Educação, p. 190} 
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