
QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ LEU A BÍBLIA TODA? 

2º Domingo de dezembro – Dia da Bíblia 

  

Se Deus lhe perguntasse agora: “Leste o meu livro?” o que você 

responderia a Ele? Li. Não, Senhor, não li. Li só alguns livros. Li só 

algumas porções. Li só alguns versículos. Nada li. 

Muitos crentes leem a Bíblia várias vezes durante a sua vida. 

Você pode ler toda a Bíblia em um ano. Se você ler apenas 3 

capítulos por dia, no final do ano você terá lido toda a Bíblia dentro 

de um ano. A Bíblia é a bússola a guiar o crente como peregrino 

nesta terra que Deus criou.  

O problema é que as pessoas começam a ler a Bíblia e logo 

param na primeira dificuldade que encontram. Uns param ainda em 

Gênesis. Outros no livro de Levíticos e outros nas genealogias. Não 

avançam destes livros e abandonam o desafio. Quero desafiá-lo a ler 

a Bíblia toda em 2019. A igreja oferece um programa de leitura 

anual da bíblia que irá ajudá-lo. Outros baixam no aplicativo do 

celular e lê onde estiver. Pode ser uma boa opção, embora eu 

prefiro ler a Bíblia em lugar em que eu possa meditar no que estou 

lendo.  

A importância da Bíblia é tão grande que sem ela jamais 

teríamos a visão da realidade. Viveríamos no mundo sem senso de 

realidade da vida, da história, do universo, das origens e do fim de 

todas as coisas. “Zumbi-ziando”. A Bíblia nos coloca diante da 

realidade da vida e da morte, e ninguém escapa do que a Bíblia nos 

apresenta. Os que negam a Bíblia, negam a si mesmos e negam 

também a realidade das coisas, mas não podem criar um mundo 

para viverem as suas fantasias. Por isto que a própria bíblia diz que 

eles passam por sábios, mas são “loucos”, sem senso, ou insensatos 

(Sl.14; Rm1:21).  

 A Bíblia é o livro que nos dá o sentido da realidade. É O Livro 

dos livros. Ela é sem paralelo na literatura mundial. Ninguém jamais 

produziu um livro que possa concorrer com ela. Uma Biblioteca sem 



uma Bíblia, seja ela pública ou particular, é como uma casa sem luz. 

Olhem para a beleza deste Livro que Deus nos deu.  

As características internas e históricas da Bíblia são 

excepcionais em sua unidade e consistência interna, apesar dela ter 

sido produzida por um período de mais de 1.500 anos, por mais de 

40 autores diferentes, em três línguas, em tempos diferentes, em 

três continentes, discutindo uma enorme quantidade de assuntos 

controvertidos, e ao mesmo tempo mantendo uma harmonia entre 

eles. Ela não foge aos assuntos controvertidos do coração humano, 

ela não acoberta os erros de seus heróis da fé, ela não maquia a 

realidade da vida e dos fatos. A Bíblia é um livro real. Mostra o 

pecado do homem e mostra a redenção para a alma que se 

arrepende e se volta para Deus. 

“A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais 

memorizado e o mais perseguido em toda a história” (Dr. Paulo 

Romero). Calcula-se que só em aplicativos são lidos 200 milhões de 

capítulos da Bíblia todos os dias. É um Livro atual em todas as 

gerações. É o livro mais distribuído de toda a história humana. Só o 

ministério dos Gideões Internacionais distribuiu 125 mil Bíblias no 

Mato Grosso do Sul em 2017.  

E, ainda, somente a Bíblia proclama a ressurreição de sua 

figura central (Jesus Cristo), provada na história.  

O segundo Domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. Criado 

para incentivar a leitura da Palavra de Deus. Leia a Bíblia. “O que me 

consola na minha angústia é isto, que a tua Palavra me vivifica” 

(Sl.119:50). 

 

Pr. Ildemar Berbert, pastor da Igreja Presbiteriana de Dourados 

(Igreja do Relógio) 

 

 

  

 


