A Bíblia é obsoleta?
“Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia!” Salmos 119:97

Questionamento “atual?”
Recentemente lidamos com uma discussão a respeito da confiabilidade da Bíblia e a necessidade ou não
de sua “atualização”. Se engana quem pensa nesse questionamento como um problema atual. De um
jeito ou de outro, a Bíblia e seus ensinamentos sempre foram questionados. Durante anos, nos primeiros
séculos da igreja, surgiram ensinos falsos que foram condenados por ilustres e corajosos crentes. Assim
também surgiram pessoas questionando a validade de alguns livros. Todos esses movimentos foram
rechaçados pela igreja e a Palavra de Deus continuou firme.

O primeiro questionamento
O primeiro questionamento sobre a validade da Palavra proferida por Deus está descrito em Gênesis 3.1
quando a serpente plantou uma dúvida em Eva a respeito da ordem do Criador para não comer do fruto
da árvore do conhecimento e do mal (Gênesis 2.17). Ao aceitar a sugestão de uma nova interpretação ou
da possibilidade daquela Palavra não ser verdadeira, Adão e Eva cometeram a primeira transgressão e a
transmitiu a todos os homens (Romanos 5.12). O primeiro questionamento à Palavra gerou a entrada do
pecado no mundo.

Conhecimento com fé
A Palavra de Deus não pode ser compreendida sem o elemento da fé. Quando Moisés ordenou que os
dez espias fossem verificar a terra prometida, somente dois creram na promessa de vitória sobre aqueles
povos que pareciam maiores e mais fortes. Por não crerem na promessa do Senhor, ou seja, por não
compreenderem a sua Palavra com fé - tendo a certeza daquilo que ainda não aconteceu - duvidaram e
perderam a oportunidade de desfrutar das bênçãos maravilhosas e de verem a Palavra dele se cumprindo
(Números 13.28, 31; 14.23). Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos discernir espiritualmente as coisas
espirituais (I Coríntios 2.13).

A eficácia da Palavra
Dentre muitos argumentos que podemos demonstrar sobre a legitimidade da Bíblia, além da necessidade
da sua leitura pela fé, é o da eficácia e dos frutos que possuímos ao ler e meditar na Palavra de Deus.
Quantos de nós não passamos pela mesma experiência daqueles homens do caminho de Emaús que ao
ler ou ouvir uma porção das Escrituras, sentiu o seu coração ardendo? (Lucas 24.32). Ou quantos de nós
não nos sentimos “lidos” ao ler determinados textos a ponto de compreendermos que Deus estava
falando diretamente conosco? (Hebreus 4.12). Por acaso podemos dizer que qualquer outro livro na terra
possui esse mesmo poder e eficácia?

Pare, pense e se deleita na Palavra de Deus
A Bíblia deve ser lida com nossa mente para aquecer nosso coração, mas sempre com olhos de fé. Não
podemos nos satisfazer em uma leitura puramente racional, mas além desse elemento, devemos buscar a
alegria e o deleite no texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo. Somente assim começaremos a
desenvolver nosso gosto pela leitura e pela obediência ao que Deus nos revelar e compreender que a sua
palavra fala atualmente a todo aquele que pertence a Cristo.

