


Depende de como encaramos a Bíblia.

A) Se a tomamos como livro científico, 
então é evidente que muitas coisas 
não vão corresponder ao que a ciência 
diz hoje. Como:
- Criação do mundo em 6 dias,
- Ideia de como é feito o mundo,
- a criação do homem e da mulher,
- a torre de Babel,
-... E assim outros.....

B) Se considerarmos a Bíblia escrita 
diretamente por Deus , milhares de 
perguntas vão surgir: 
- Como Deus pode admitir escravos?
- Como pode tratar a mulher tão mal?
- Como pode permitir que haja tanta 
matança?



Antes de responder se a Bíblia tem erros, é preciso ter presente 
duas coisas:

1º - A Bíblia é Palavra de Deus na História de todas as pessoas.
Deus se serviu de autores humanos para escrevê-la. E eles o 

fizeram conforme a mentalidade da sua época , seus costumes, 
sua cultura, sua ciência, É dentro daquela época que a Palavra 
de Deus “se encarnou, veio até nós.”

2º - A Bíblia não é um livro perfeito, onde tudo aparece puro e 
sem pecado.  

É diferente ler a Bíblia e ler um livro de espiritualidade, 
onde tudo nos eleva, nos consola.  A Bíblia narra a“luta” de 
Deus para realizar o seu plano, o seu projeto, no meio de 
pessoas que são pecadoras e justas, boas e más, fraternas e 
opressoras, puras e infiéis.



É dentro da realidade humana que Deus 
age continuamente para nos salvar.

Jamais Deus poderia usar uma linguagem que não fosse 
a das pessoas aqui da terra, do contrário, nós nunca 
iríamos entender sua Palavra, sua Mensagem.



O sopro de Deus, 
para quem 
escreve, se dá no 
coração e dentro 
da sua realidade 
de vida: 
costumes, 
cultura, ciência, 
religião, etc...(Dei 

Verbum,11)

Encarando assim, podemos dizer, dentro da nossa fé, 
que “os livros da Escritura ensinam com certeza, 

fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que 
fosse colocada na Bíblia”.



Essa verdade não se limita ao 
Antigo Testamento, porque os 
apóstolos consideravam sua 
mensagem como tendo 
autoridade divina.
- Paulo, por exemplo, 
escreveu: “Ao receberem de 
nossa parte a palavra de Deus, 
vocês a aceitaram, não como 
palavra de homens, mas 
conforme ela verdadeiramente 
é, como palavra de Deus” (1Ts 
2:13)

De acordo com o próprio testemunho das Escrituras, “toda a Escritura 
é inspirada por Deus” (2Tm 3:16). 
- Pedro afirmou que “nenhuma mensagem profética veio da vontade 
humana” (2Pe 1:21, Nova Tradução na Linguagem de Hoje). 



Todos os livros da Bíblia, 
portanto, carregam as marcas 
da autoria humana. Podemos 
considerar isso como “o rosto 

humano da Bíblia”.

E o rosto Divino é preciso ser 
visto com FÉ. 

A Bíblia foi dada por inspiração de Deus, mas os escritores bíblicos não foram 
meramente a pena ou a caneta (instrumento de escrita) de Deus, e sim 

verdadeiros autores. Em outras palavras, eles escreveram os 73 livros da Bíblia 
usando seu próprio estilo pessoal, linguagem e forma de pensar – mas tudo sob 

a direção do Espírito Santo. 



A Palavra de Deus é a 
verdade, sua lei liberdade.



1 – Você já teve dificuldade ao ler a Bíblia?

2- Ficou claro, como Deus agiu  nos 
escribas?

3 - É claro para você, como Deus age hoje 
quando quer enviar uma mensagem?
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