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 Como acontece todos os anos, no segundo domingo de dezembro é comemorado pelo 
Brasil  evangélico o Dia da Bíblia. Não passa pela mente de qualquer evangélico objetivar 
transformar o Livro dos livros em objeto de veneração, pois sobeja-se consciência de que o 
livro enquanto livro é composto de matéria perecível.  Objetiva-se ressaltar, isto sim, a 
relevância do verbalizado pelo Eterno, colocado em caracteres da linguagem inteligível pelo 
ser humano, para direcioná-lo, guiá-lo e orientá-lo, tanto no que concerne à sua peregrinação 
terrena, quanto ao preparo para a eternidade. Tais prerrogativas nela se encontram exaradas: 
“E temos ainda mais firme a palavra profética à qual bem fazeis em estar atentos, como uma 
candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em 
vossos corações;  sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de 
particular interpretação. Porque a profecia nunca foi  produzida por vontade dos homens, 
mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. II Pedro 1:19-21  e, 
como paradigma norteador de um bom viver, como o coloca o salmista: “Lâmpada para os 
meus pé é a tua Palavra, e luz para o meu caminho.” Salmo 119:105. E o apóstolo Paulo: 
“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para 
corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 
preparado para toda boa obra.” II Timóteo 3:16-17. 

D  I  A     D  A     B  Í  B  L  I  A 

 Quanto mais se fala contra esse livro, mais esse livro se espalha pelo mundo, 
transformando vidas e dando sentido à existência de milhares que não viam mais significado 
num viver inóspito voltado para o hedonismo do aqui e agora.  É por causa dela, a Bíblia, que 
as escolas nos Estados Unidos estão voltando às origens, ensinando o criacionismo e 
abnegando o evolucionismo; é por causa dela, a Bíblia, também, que as escolas de confissão 
religiosa no Brasil – e olha que não são poucas – estão abrindo mãos do evolucionismo e 
firmando-se no criacionismo; e é por causa dela, a Bíblia, que o nosso país, o Brasil, está se 
tornando, pelo menos confissionalmente, um país de maioria evangélica. 
 Nessas últimas década, de 1990 para cá, as sociedades bíblicas brasileiras, imprimiram 
e distribuíram mais de vinte e três milhões de bíblias em português, ultrapassando 
consecutivamente as edições em espanhol. De todas as bíblias distribuídas no mundo nas duas 
últimas  décadas, oitenta por cento foram distribuídas no Brasil. 
 Daí se percebe a sede de um povo que busca o significado de sua existência. E quando 
alguém busca com sinceridade e encontra alguém pronto a dar-lhe de comer e beber da 
verdade eterna, essa pessoa de pronto se encontro com o salvador e sua vida é transformada, 
encontrando um sentido que até então não julgava existir.  Por estas razões, pesa sobre nós a 
responsabilidade de entregar ao mundo o único alimento capaz de dar sentido à vida –A 
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