AS QUATRO COLUNAS DA OBRA DE DEUS
4. A PALAVRA DE DEUS
4.1. INTRODUÇÃO
. A Palavra de Deus, registrada na Bíblia, é a razão e a base da Igreja. Tudo começa,
tudo se avalia, tudo se confirma e tudo se completa na Palavra de Deus. A Bíblia é uma
compilação de tudo o que Deus desejou deixar registrado para a humanidade, a respeito da
sua origem e destino. Sua produção levou mais de 1500 anos, por cerca de 50 autores
diferentes, em duas línguas básicas: hebraico no V.T. e grego no N.T., com algumas partes
de outras línguas em trechos do V.T.
. A autoridade da Bíblia, como Palavra de Deus, tem sido questionada através dos
séculos, mas nenhuma crítica permaneceu muito tempo além da vida daquele que a fez, e
todo o chamado Criticismo Bíblico caiu em desuso, e foi parar nos compêndios teológicos,
mais como peças de retórica e matéria ilustrativa dos estudos nos seminários. A autoridade
da Bíblia, tanto quanto o seu conteúdo, é matéria de fé, e vindicada por ela mesma. O
mesmo Espírito que a inspirou para os autores, é o que zela pelo seu cumprimento, e
ratifica a sua autoridade.
4.2. A MENSAGEM DA BÍBLIA
. É a história da salvação. Tanto no V.T. como no N.T. há a tríplice linha de
desdobramento histórico: O Portador da salvação, O Caminho da salvação, e Os Herdeiros
da salvação. É a história do pacto de Deus com os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é
o caminho da salvação e o mediador do pacto. Os herdeiros da salvação, o povo
compactuado, são o Israel de Deus, a Igreja de Deus.
4.3. O PODER DA PALAVRA DE DEUS
. Hebreus 4:12 – “ Porque a Palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do
que uma espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do
espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração dela”.
Mais do que qualquer compêndio de teologia, a Palavra de Deus lida com o mais íntimo da
vida humana, com as profundidades do espírito. Mais do que qualquer livro de auto-ajuda,
a Palavra de Deus tem o poder de transformar o homem perdido num servo de Deus.
. A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. O mesmo Espírito Santo que ratifica a
autoridade da Palavra é o que opera através dela a revelação do pecado, da justiça e do
juízo. O processo da salvação começa com a Palavra, desenvolve-se pela Palavra, e se
completa pelo poder da Palavra.
4.4. A PALAVRA DE DEUS E A IGREJA
. A igreja surge na história do povo de Deus como sucessora da sinagoga. Seu papel
é o mesmo, a ministração da Palavra. A igreja tem a sua pedra fundamental na pessoa de
Jesus Cristo, como revelado pela Palavra de Deus. Tudo o que nela se faz e se ensina é com
base na Palavra. Toda a sua estrutura, o modelo e o plano de ação, são tirados da Palavra. A
igreja não subsiste sem a Palavra de Deus. A prática da Palavra, como referida pelo
apóstolo Tiago, na sua carta 1:19-24, é a garantia da salvação. Pelo cumprimento final da
Palavra de Deus, a igreja vai ser glorificada junto com o seu Senhor.

4.5. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA PESSOAL DO CRENTE
. O Salmo 119 nos dá uma profunda lição sobre o relacionamento entre a pessoa do
crente, do servo de Deus e a sua Palavra. Há uma relação existencial entre ambos, a ponto
de ser colocada a Palavra de Deus, seu Mandamentos, seus Juízos, seus Decretos, como
fundamentais à subsistência do servo.
. É bem-aventurança – Versos 1-2.
. É segurança – Versos 5, 6, 11, 93, 94.
. É alegria – Versos 14, 16, 24, 35, 77, 97.
. É esperança – Versos 41, 43, 49-50, 116, 117.
. É luz – Versos 99 a 105.
. É preciosa – Versos 14, 45, 57, 127, 160.
. Assim como a igreja, o crente não existe sem a Palavra de Deus. A Bíblia é o Manual de
Operação da vida cristã. Sem ela, não há como aprender o Caminho. A Bíblia é o ponto de
referência das verdades do Evangelho. Tudo o que se deve saber e praticar na vida cristã,
está contido na Bíblia. Qualquer ensino, doutrina ou prática, que tenha respaldo na Bíblia
deve ser desprezado.
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