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Ao longo da história contemporânea, a página impressa tem tido grande influência sobre o 
homem. Políticos e conquistadores reconheceram com êxito o poder da pena. É mais forte que a 
espada. Muitas pessoas estudam cuidadosamente os melhores pensamentos do homem para 
decifrarem os enigmas da vida. 

A página impressa tem influenciado milhões de indivíduos ao promover o pensamento religioso, 
fomentar revoluções políticas e provocar mudanças sociais. 

O filósofo Emile Caillet, agnóstico convertido ao cristianismo, procurou um livro que o pudesse 
compreender. Decepcionado, começou a anotar coisas que falassem da sua condição, que o 
compreendessem e o ajudassem nos problemas da vida. Terminou a sua antologia e sentou-se a 
lê-la. Infeliz- mente, nada lhe dizia, nem o compreendia; apenas lhe recordava onde encontrara as 
passagens citadas e o esforço em seleccioná-las. Certo dia encontrou por acaso uma Bíblia. 
Pegou nela e principiou a ler as bem-aventuranças. Escreveu depois: “Não tenho palavras para 
exprimir o meu respeito e admiração pela Bíblia, mas verifiquei imediatamente que se tratava do 
livro que me compreendia". 

A Bíblia é o livro que verdadeiramente compreende o homem. Fala da sua condição como 
nenhum outro. É uma biblioteca de 66 livros, com diferentes escritores no decorrer de séculos; 
mas com um Autor—o Espírito Santo—que inspirou os homens que escreveram as palavras da 
Bíblia. 

A sua estrutura inclui Deus, o homem e a salvação. Abrange o passado, o presente e o futuro. O 
seu propósito é compartilhar a vida de Deus com os homens através de Jesus Cristo: “Estes, 
porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome" (João 20:31). A Bíblia oferece orientação a quem deseja viver em 
santidade, mas a sua finalidade primordial é apresentar Jesus Cristo—“o caminho, e a verdade, e 
a vida". 

Não é um livro científico, mas contém a base em que se apoia a ciência. Não é um livro de 
história, mas encerra livros históricos—remonta o homem desde o “princípio" até ao fim, de 
acordo com o plano e as profecias de Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de sociologia, mas 
fala do mundo, das pessoas, da sociedade e do governo. Os seus princípios são o único 
fundamento possível. Também não é um livro de psicologia, mas trata directamente das 
necessidades psicológicas mais profundas do homem. 

A Bíblia fala, primordialmente, de Deus. Se queremos saber acerca de Deus—embora O 
possamos ver na criação, na história e na cultura—recorramos à Bíblia, a voz autorizada que 
apoia a verdadeira igreja e o Cristo genuíno. É um livro de relações: de Deus com o homem, do 
homem com Deus, do homem com a família, com a sociedade e com o mundo que o rodeia. 
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A Bíblia testifica de Cristo, Deus-Homem, prometido, enviado, que foi crucificado, ressuscitou e 
subiu ao céu onde intercede por nós e nos convida a segui-IO. 

A Bíblia ensina acerca de Deus, de Jesus Cristo e do homem. Mas para que ela seja realmente 
pessoal deve compreender-nos. E fá-lo precisamente ao revelar-me o passado, oferecer-me vida 
no presente e esperança no futuro eterno com Deus.  

A Bíblia compreende-me, pois “nem só de pão vi-verá o homem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus" (Mateus 4:4). 
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