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O QUE A BÍBLIA NÃO É

P

assamos muito tempo proveitoso falando sobre o
que a Bíblia é, sendo palavra de Deus, poder para
transformação, guia e padrão em tudo para a fé e a
prática cristã. Devemos falar mais ainda sobre o que é
a Bíblia e como ela cumpre papel indispensável no
meio cristão. Agora, vale a pena também considerar o
que ela não é.
#1. A Bíblia não é causa de divisão. O que causa
divisões e facções são as doutrinas humanas e as tradições não apostólicas, ou como diz o Senhor Jesus, “a
tradição que vocês mesmos transmitiram” (Mc 7.13
NVI). Por causa de ensinamentos humanos, os judeus
brigavam com Jesus e brigavam entre si.
As pessoas querem opinar e impor suas obrigações
nos outros nas questões não determinadas pela Bíblia.
Por isso, um princípio nosso é falar onde a Bíblia fala e
ficar quieto quando ela não se pronuncia. Se a unidade vem pelo Espírito Santo e é ele que nos deu a Bíblia, parece plausível que a Bíblia tem algo a ver com
a unidade, não parece?
#2. A Bíblia não é vara mágica. Tem gente se
achando Harry Potter, só que, ao invés da vara de bruxo, ficam ondeando uma Bíblia na sua frente, como se
a Bíblia em si, divorciada da submissão ao Deus que a
deu, tivesse algum poder mágico para afastar o diabo,
converter as pessoas ou operar milagres.
#3. A Bíblia não é livro comum. Existe cursos que
ensinam a Bíblia como obra de literatura. Grande engano! Embora ela contenha algumas das passagens
mais belas já escritas, ela não serve para impressionar
os eruditos com sua linguagem, mas sim para transformar vidas à imagem de Cristo e restaurá-las à presença de Deus.
#4. A Bíblia não é divisível. Tudo o que tem na Bíblia foi colocado por Deus. Não tem nada fora da Bíblia que é necessário para nosso exercício de fé. No

seu livro sobre como começar uma congregação, o irmão J.C. Choate dedicou o segundo capítulo, logo no
início, ao tópico: “Você precisa de uma Bíblia”. E como
a túnica de Jesus (Jo 19.23), a Bíblia é uma única peça.
Foi escrito ao longo de séculos por uns 40 homens, em
diversas partes do mundo, em várias línguas, mas ela
é uma obra com começo, meio e fim.
Isso significa que não podemos escolher quais partes da Bíblia ouvir e obedecer. É tudo ou nada. Precisamos de toda ela para a nossa salvação e serviço.
#5. A Bíblia não é uma carta de amor. Muita gente
gosta de descrever a Bíblia como se fosse uma carta
de amor. Fazendo assim, querem inibir qualquer estudo mais detalhado e aplicação mais específica à vida
do cristão. Querem, desse modo, eliminar os mandamentos, amenizar as partes mais duras, abrandar o rigor do discipulado. Esquecem, porém, as palavras de
Paulo, para que cada um “considere a bondade e a severidade de Deus” (Ro 11.22).
A Bíblia é a aliança que Deus fez com o homem por
meio de Cristo. A Escritura nos foi dada, como tudo no
evangelho, por causa do amor de Deus, mas a natureza do seu amor não nega esta qualidade de pacto,
compromisso, obrigatoriedade, das duas partes.
#6. A Bíblia
não é cronologia do futuro. O
que nos separa
da vinda de
Cristo, o fim do
mundo e do
tempo e o juízo
final? Nada! Se
o próprio Cristo
não sabe o dia
do seu retorno (Mc 13.32), como é que a Bíblia ofereceria um mapa detalhado da cronologia dos últimos
tempos?
#7. A Bíblia não é decoração de sala de estar nem
depósito de informações genealógicas. Seguindo o
costume da época, meus sogros nos compraram como
presente de casamento uma Bíblia enorme, com espaço para os nascimentos, casamentos e óbitos da família. Foi um presente precioso para nós, um gesto
carinhoso pelo qual continuamos gratos até hoje. Mas
com a Bíblia que Deus nos dá, ele quer adornar o nosso coração e escrever nele o nascimento de cima, o casamento com Cristo e a nossa morte para o mundo.
A Bíblia não serve para tudo, mas serve para todos.
E cumpre acima de qualquer expectativa o propósito
para o qual Deus nos deu. — Randal Matheny VDF

Igreja doutrinada
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Opções para estudo de conversão

É igreja estável.
É igreja cujos membros conhecem e reconhecem
os sonidos incertos.
É igreja que sabe testemunhar.
É igreja que participa da obra por conhecimento
de causa.
É igreja que dá tranquilidade a seus guias.
—Antonio Roberto Andrade, Edificação, jun/1989
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Orações pelos irmãos

Oração de janeiro

•

Convidamos os irmãos a se dedicarem em janeiro
ao seguinte pedido: para que tenhamos a alegria do
Espírito na nossa salvação. Que nossa petição missionária seja para que o caráter da nossa alegria, mais
profunda e eterna, seja percebida pelas pessoas ao
nosso redor. —alcanceweb.com

•

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 20, devemos ler até Marcos 15
nas primeiras semanas do ano. O plano de leitura do
Novo Testamento para 2012 pode ser encontrado no
site do Projeto Alcance: alcanceweb.com

Frases de sabedoria

Online: is.gd/evangelho
Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
Princípios básicos da fé cristã
Curso: “O que a Bíblia diz”
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Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e proclamar Cristo aos de fora.
Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho
de Cristo e busquem força no Senhor.
Pelos planos de Ocimar, Berenice e família de mudar para o Vale.
Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Benedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
Para que Valéria encontre trabalho.
Pela procura de local para a igreja joseense.
Para que façamos planos para a obra de Deus e tenhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
Pelo retorno da revista Edificação.

Durante a semana
Terças, 20h, estudo bíblico na casa da D. Carmita,
Eugênio de Melo.
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa de Ricardo, Taubaté. (Depois do 15-01)
• Quintas, 20h, leitura bíblica na casa de Randal, Urbanova. 3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo bíblico na casa do Sr. Odílio,
Taubaté. Com Humberto 12-3674-3282.
•

A obediência seletiva é o maior legalismo que ameaça a igreja hoje. —Greg Tidwell
Todos os homens fora de Cristo são escravos ao pecado. —Barry Newton
Deus não é apenas o princípio do qual viemos; ele
também é o fim para o qual vamos. Ele é o criador
dos dias novos, bem como os antigos. —Paul Tillich
Não basta querer, é necessário agir e levar a cabo a
intenção (2Co 8.11). Em assuntos espirituais, não vale
apenas a intenção. —Curso Transformação Total
Aqueles que não se acomodam à mudança não
crescem, mas morrem ao longo do caminho uma
morte mental, física ou espiritual. —George Shinn

Retrato dos tempos

Dia do Senhor e os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana,
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles cantam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros.
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma mensagem baseada na Bíblia. Os discípulos comem a
ceia do Senhor. Ofertam voluntariamente dos seus
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.
Dependendo da congregação, a ordem pode variar
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam
os mesmos atos de adoração.
Como visitante, você é nosso convidado de honra,
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratuitamente, sem compromisso.
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