
Por que ler a Bíblia?
Dia da Bíblia

Depois do Exílio de Israel na Babilônia, o 
escriba Esdras leu a Lei de Moisés para 
“todos os que eram capazes de entender… 
E todo o povo tinha ouvidos atentos… 
Esdras bendisse ao Senhor; e o povo 
respondeu: Amém! Amém!" Em seguida, 
“os levitas ensinavam o povo… dando 
explicações, de maneira que entendessem 
o que se lia… Todo o povo chorava, 
ouvindo as palavras da Lei…”  Mas foi 
orientado a regozijar-se e dizer: “A alegria 
do Senhor é a nossa força” (Ne 8). Essa linda passagem bíblica ilustra o quanto é 
importante ler a Palavra de Deus com atenção, ouvir suas explicações, confrontar-
se com seus ensinos, quebrantar-se e, então,, regozijar-se!

J.B. Philips, pastor anglicano (1906-1982), viveu uma experiência semelhante ao 
traduzir o Novo Testamento: “Fiz o possível para escapar às emoções, todavia, 
repetidas vezes, senti que o material que eu tinha em mãos adquiria uma vitalidade 
extraordinária e falava à minha condição de um modo misterioso.”

Essas experiências refletem as metáforas que os escritores sagrados usaram para 
descrever o impacto da Palavra de Deus sobre suas vidas: A Palavra é “fogo” e 
“martelo" (Jr 23.29); “leite" (I Pe 2.2); “alimento sólido” (Hb 5.13-14); “luz” (Sl 
119.105); opera eficazmente nos que creem (I Ts 2.13); tem poder para edificar (At 
20.32); é “viva e eficaz” (Hb 4.12). 

A Bíblia é mais que literatura, história e teologia. É o instrumento de Deus para 
conduzir-nos a Cristo e salvar-nos. O Senhor ressurrecto apareceu a dois 
discípulos no caminho de Emaús e, “começando por Moisés, discorrendo por todos 
os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as 
Escrituras" (Lc 24.27). Cristo é o centro das Escrituras! Seu propósito principal é 
reconciliar-nos com o Pai, promover nosso crescimento espiritual (I Pe 2.2); 
equipar-nos para a batalha espiritual, pois é a “espada do espírito” (Ef 6.17) e  
corrigir nossa conduta (II Tm 3.16-17). 

Se puder, orar como o salmista: “Quanto amo a tua Lei! É a minha meditação, todo 
o dia!”  (Sl 119.97).  Neste Dia da Bíblia, peça ao Senhor que assim seja.   
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