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JUSTO ETERNO SOBERANO ÚNICO SUFICIENTE 
 
 
As histórias da BÍBLIA nos emocionam e ensinam que DEUS é o nosso único SALVADOR. O livro mais 
surpreendente do mundo.  
 
Na BÍBLIA encontramos as respostas para as questões que temos dificuldades de compreender, em um mundo 
cada vez mais materialista. O conteúdo da BÍBLIA é abrangente, amplo e retrata a nossa realidade.  
 
Quando lemos a BÍBLIA, ouvimos a PALAVRA DE DEUS. Ela nos traz promessas de vida eterna. Todo aquele que 
lê a PALAVRA DE DEUS com fé e crê que JESUS CRISTO é o SALVADOR alcançará a vida eterna. 
 
Salmo 119.105 – “Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho”. O salmista diz que a 
PALAVRA nos ensina, mostra a trajetória para condução de uma vida agradável, pura e atraente. A sua leitura 
nos proporciona vários benefícios em diversas áreas da nossa vida: 
 
I. A BÍBLIA revela o que necessitamos saber sobre DEUS. 
 
Quem quer saber quem realmente é DEUS deve ler as ESCRITURAS SAGRADAS. Ela nos revela a 
misericórdia, o amor de DEUS, ELE é justo e realiza julgamentos. 
 
Aprendemos que DEUS é um SER supremo e grandioso, responsável pela criação do universo e tudo 
que nele há, conforme Hebreus 1.3 e 4: 
 

“Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as 
coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-
se à direita da Majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto 
herdou mais excelente nome do que eles”. 
 

DEUS controla o mais vasto Reino, interfere na história e muda o destino das nações, importa-se 
conosco e dedica tempo para nos ouvir, responder as nossas orações e ajuda-nos a resolver nossos 
problemas, passar pelas tempestades e compreender que ELE está sempre ao nosso lado, pois ELE não 
só o CRIADOR; é o nosso SALVADOR e amoroso PAI! 
 
 

II. A BÍBLIA nos informa e ajuda-nos a ser pessoas melhores. 
 
A BÍBLIA não é difícil de entender, é uma narrativa clara e objetiva que aborda o dia-a-dia, as 
dificuldades, as alegrias, as conquistas e os fracassos. 
 
Nela encontramos relatos sobre pessoas poderosas, homens e mulheres de DEUS. Na BÍBLIA não é 
escondidos os erros e as fraquezas dos homens e mulheres, é a verdadeira PALAVRA DE DEUS, e não 
dos homens. 
 
A PALAVRA DE DEUS é a fonte principal de informações sobre SUA pessoa e SEU plano para a 
humanidade. Nela identificamos que o pecado é destruidor e porque não devemos praticá-lo. Com a 
sua leitura diária aprendemos a ser pacientes, a amar, valorizar as pessoas e a entender que sermos 
humilde e deixarmos de lado a arrogância, alcançaremos uma vida plena. 

A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DE DEUS NA SUA VIDA. 
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III. A BÍBLIA nos consola, orienta e direciona. 
 
DEUS deixou um manual de conduta e comportamento, e para conseguirmos entender e praticar, é 
necessária a leitura diária, meditar acerca dos princípios e verdades nele revelados. 
 
Aprendemos como devemos tratar a nossa esposa, nosso esposo, criar nossos filhos, lidar com a 
nossa família, comportar-nos no trabalho. Outra direção que nos dá, é que podemos ajudar o 
próximo, socorrer os enfermos e confortar os aflitos. 
 
Quando lemos diariamente, nossas prioridades mudam; nosso foco passa a recair sobre o que é 
realmente importante. Esta é a direção para a nossa vida e luz para o nosso caminho. À medida que 
nossas prioridades são substituídas pelas de DEUS, descobrimos novos rumos e caminhos que ELE quer 
que tomemos, para que tenhamos uma vida melhor. 
 
Quanto mais aprendemos com as ESCRITURAS, mais simples se torna descobrir as instruções de DEUS 
para nós, em todas as áreas da nossa vida. Lendo a BÍBLIA diariamente, nos alimentamos e ficamos 
preparados para enfrentar os desafios cotidianos. 
 
As palavras escritas há muito tempo são capazes de tocar o nosso coração e dar-nos instruções sobre 
como superar os momentos difíceis. 
 
Como é possível que um texto escrito tanto tempo atrás possa ajudar-nos a solucionar os problemas 
complexos hoje? Simples, a BÍBLIA é a verdadeira PALAVRA DO DEUS vivo, eterno, onisciente, 
onipotente e imutável. O homem continua precisando de DEUS para resolver os problemas, carece de 
salvação e vida eterna. A BÍBLIA é tão relevante para nós hoje em dia como era na época em que foi 
escrita. 
 
Sempre encontramos conforto, ânimo e direcionamento em DEUS. Ele tem disponível a paz, alegria, 
saúde, sucesso, prosperidade e vida plena e em abundância. 
 
Como alcançaremos tudo isto? A fé é a ferramenta que nos capacita, e a fé vem por ouvir a PALAVRA 
DE DEUS. Ela é o único instrumento capaz de ajudar-nos a conhecer o SENHOR, a construir um 
relacionamento com ELE e a nutrir a confiança nele. 
 
Com a leitura diária, aprendemos a depositar nele a fé e esperança, certo de que sempre poderá conta 
com SUA presença e SEU socorro, mesmo em meio ao maior desespero, pois Ele é o amoroso e fiel 
PASTOR, conforme Salmos 23: 
 

O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. 

ELE me faz repousar em pastos verdejantes. 

Leva-me para junto de águas de descanso; refrigera-me a alma. 

Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu 

estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam. 

Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo; 

o meu cálice transborda. 

Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei 

na Casa do SENHOR para todo o sempre. 

 
Seja um leitor assíduo da PALAVRA de DEUS, e prepare-se para sentir todos os dias a doce presença de 
JESUS em seu lar, e o extraordinário e poderoso mover do ESPÍRITO SANTO na sua vida. 

 


