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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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COMO SABER QUE A BÍBLIA 
É A PALAVRA DE DEUS

É absolutamente imperativo que você tenha 
certeza sobre a Bíblia. Você nunca terá muita coisa 
resolvida até que tenha resolvido isso.

 ■ Sua salvação depende dela, não porque a 
Bíblia salva, mas porque a sua mensagem salva 
(ver 1 Pedro 1:23).

 ■ Sua santificação depende disso porque Jesus 
disse que devemos ser santificados por Sua 
Verdade (ver João 17:17).

 ■ Sua utilidade depende disso porque Deus lhe 
deu a Palavra para que você possa ser um 
obreiro que não tem de que se envergonhar 
(ver 2 Timóteo 2:15).

 ■ Sua certeza depende disso porque o 
conhecimento da Palavra de Deus lhe ajuda a 
saber que você passará a eternidade em Sua 
presença (ver 1 João 5:13).

Para sempre, ó Senhor, a tua palavra 
permanece no céu. (Salmo 119:89)

Não é isso uma promessa afirmativa? Sua 
Palavra permanece para sempre. Isso nos diz que 
podemos depender da Palavra de Deus. Ela não é 

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

Este livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers How You Can Be Certain that 

the Bible Is the Word of God  (#1725), disponível 
em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/how-you-can-be-certain-that-the-bible-is-the-word-of-god-1725

lwf.org /products/back-to-the-basics-series

https://www.lwf.org/products/how-you-can-be-certain-that-the-bible-is-the-word-of-god-1725
https://www.lwf.org/products/back-to-the-basics-series
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uma opção de escolha. A Bíblia não é o livro do ano; 
é o Livro dos tempos! E ela está sob ataque.

Há, num sentido bem real, uma batalha pela 
Bíblia. Há aqueles que a desprezam. Eles são contra 
tudo o que os cristãos defendem. Há aqueles 
que a negam. Eles não acreditam que a Bíblia é a 
Palavra de Deus. Há aqueles que a distorcem. Eles 
a distorcem para sua própria destruição.

Depois, há aqueles que a dissecam. Eles vêm 
para a Bíblia com suas réguas de medição, bisturi e 
tubo de ensaio; e eles tratam a Bíblia mais como um 
livro de matemática do que uma história de amor. 
Eles estão sempre aprendendo, mas nunca são 
capazes de chegar ao conhecimento da verdade.

Por fim, há aqueles que desconsideram a Bíblia. 
O triste é que muitas dessas pessoas afirmam ser 
crentes na Bíblia.

Quero lhe dar cinco razões para afirmar a Bíblia 
como a Palavra de Deus.

PRECISÃO CIENTÍFICA

Eu acredito que a Bíblia é a Palavra de Deus por 
causa da sua precisão científica. Isso mesmo, 
precisão científica.

Certa vez ouvi um cético e um ateu refutar essa 
afirmação dizendo: “mas, a Bíblia contém erros 
científicos”. Antes de alguém dizer isso, é melhor 
que ele conheça duas coisas: a ciência e a Bíblia. 
Boa parte das pessoas que fazem essa contestação 
são ignorantes em ambas as áreas.

E você não precisa verificar seu 
cérebro à porta de entrada de 
um lugar para acreditar que 
a Bíblia é a Palavra de Deus.

A Bíblia não foi escrita para ensiná-lo sobre 
ciência, foi escrita para ensiná-lo sobre Deus. 
Certa vez alguém disse que “A Bíblia não foi dada 
para nos dizer como vão os céus, mas sim como ir 
para o céu”.

O Deus da criação é o Deus da salvação. A ciência 
da criação e a salvação da criação fazem parte da 
obra magistral de um Deus criador misericordioso 
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e amoroso. A ciência não surpreende a Deus. E 
você não precisa verificar seu cérebro à porta de 
entrada de um lugar para acreditar que a Bíblia é a 
Palavra de Deus.

De vez em quando, a ciência “que é aceita” 
pode discordar da Bíblia. Em 1861, uma academia 
francesa de ciências publicou uma pequena 
brochura que listava cinquenta e um fatos 
científicos considerados “incontestáveis” que 
provavam que a Bíblia estava errada. Hoje, não há 
um cientista respeitável por aí que acredita pelo 
menos em um desses pretensos fatos.

Aqui estão alguns fatos sobre os quais você 
pode se apoiar.

A CIÊNCIA DA COSMOLOGIA

Há certas coisas que você e eu cientificamente 
não levamos em consideração. Por exemplo, o 
mundo é um globo e suspenso no espaço. Esse 
conhecimento nem sempre esteve por perto.

Os antigos egípcios acreditavam que cinco 
pilares sustentavam a terra. Os sofisticados gregos 
acreditavam que a terra repousava nas costas de 
um grande gigante chamado Atlas.

Se você ler os escritos sagrados dos Hindus, 
aprenderá que os Hindus acreditavam que a terra 
era apoiada nas costas de elefantes.

Um dia, alguém fez a pergunta: “em que esses 
elefantes se apoiam?”. E os estudiosos responderam: 
“Nas costas de uma enorme tartaruga”. Então eles 
perguntaram: “mas em que se apoia a tartaruga?”. 
E os estudiosos responderam: “a tartaruga se apoia 
sobre uma enorme serpente enrolada”.

Mas isso não satisfez os curiosos, que fizeram 
outra pergunta: “mas, em que se apoia a serpente?”. 
“Ela está nadando em um mar cósmico”, foi a 

resposta dos homens instruídos. Então, ficou 
resolvido. Mas, ficou realmente?

A verdade da Palavra de Deus nos diz que Deus 
“suspende a terra sobre o nada” (Jó 26:7). Como 
Jó sabia que a terra estava suspensa no espaço 
antes da era da astronomia moderna e das viagens 
espaciais? O Espírito Santo lhe disse.

Aqui está outro fato que não levamos muito em 
consideração — a terra é redonda. Os homens nem 
sempre souberam disso também.

Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu que a 
terra era redonda quando navegou no oceano azul, 
certo?  Bem, vamos ver o que a Palavra de Deus 
nos diz.

Os cientistas da época de Isaías não conheciam 
a topografia da terra, mas Isaías disse, “Ele é [Deus] 
que está assentado sobre o círculo da terra, ...” 
(Isaías 40:22). A palavra para círculo aqui significa 
“um globo ou esfera”. Como Isaías sabia que Deus 
estava sentado no círculo da terra? Por inspiração 
divina.

E as estrelas? Em 150 AC, Hiparco numerou 
as estrelas em 1.022. Algumas centenas de anos 
depois, Ptolomeu descobriu que havia mais — 1.026!

Foi só 1.300 anos depois que um jovem 
estudante de medicina chamado Galileu inventou 
seu primeiro telescópio para olhar para os céus. 
E quando o fez, descobriu que havia milhões e 
milhões de incontáveis estrelas. 

Hoje, com nossos enormes telescópios 
eletrônicos, encontramos galáxias tropeçando 
sobre galáxias e estrelas sobre estrelas.  Você sabia 
que se estima que existam mais de 100 bilhões de 
galáxias contendo doze octilhões de sóis em nosso 
universo conhecido? Quanto é um octilhão? Mais 
do que os grãos de areia em todas as praias!
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Se esses cientistas tivessem aprendido o que 
a Palavra de Deus disse, eles poderiam ter largado 
seus lápis há muito tempo.

Jeremias 33:22a diz, “Como não se pode contar 
o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar,” 
Nenhum homem jamais contará a areia, muito 
menos as estrelas!

A CIÊNCIA DA BIOLOGIA

Pense no que a Bíblia ensina sobre esses nossos 
corpos. Salmo 139:15-16 diz:

Os meus ossos não te foram encobertos, 
quando no oculto fui feito, e entretecido 
nas profundezas da terra. Os teus olhos 
viram o meu corpo ainda informe; e no 
teu livro todas estas coisas foram escritas; 
as quais em continuação foram formadas, 
quando nem ainda uma delas havia.

Quando eu estava na faculdade, fiz cursos 
sobre anatomia e fisiologia humana. Aprendi que 
todos os processos de vida são realizados através 
do sangue.

Mas os homens nem sempre sabiam disso. Na 
verdade, eles tinham a ideia de que, se uma pessoa 
adoecesse, provavelmente era porque tinha sangue 
ruim. Para tornar a situação do homem melhor, o 
médico realizava um procedimento de sangria no 
paciente doente.

Você já viu um poste de publicidade de uma 
barbearia nos Estados Unidos? Não é um símbolo 
da bala de menta. Esse poste representa o curativo 
e o sangue. Quando uma pessoa adoecia, o médico 
a levava ao barbeiro, que então cortava o indivíduo 
usando seus instrumentos afiados e sangrava o 

indivíduo em uma bacia para ver se ele melhorava. 
Essa foi a maneira como George Washington, o pai 
do nosso país, morreu.

No início da manhã de 14 de dezembro de 1799, 
Washington acordou com uma garganta inflamada. 
Sua condição piorou rapidamente. Um médico foi 
chamado para avaliar a situação e ordenou um 
procedimento de sangria. Washington foi ainda 
mais enfraquecido pelo tratamento médico e 
morreu às 11:30 naquela noite.

Se esses médicos tivessem ido à Palavra de 
Deus, eles teriam lido em Levítico 17:14,

Porquanto a vida de toda a carne é o seu 
sangue; por isso tenho dito aos filhos de 
Israel: Não comereis o sangue de nenhuma 
carne, porque a vida de toda a carne é o 
seu sangue; qualquer que o comer será 
extirpado.

Nenhum hematologista na terra pode dizer 
isso melhor do que a maneira como Deus disse 
sucintamente. A vida da carne está no sangue.

Outra maravilha médica que aprendemos 
com a Palavra de Deus é a questão da quarentena. 
Você pode se lembrar de ler sobre a Peste Negra 
que devastou a maior parte da Europa e partes da 
Ásia no século XIV. Uma em cada quatro pessoas 
morreu.

Os médicos tentaram de tudo, incluindo o 
procedimento anterior da sangria. E no final, não 
foi a ciência que nocauteou essa praga ao chão; foi 
a Igreja. Levítico 13:46 diz,

Todos os dias em que a praga houver nele, 
será imundo; imundo está, habitará só; a 
sua habitação será fora do arraial.
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Essas pessoas não sabiam sobre microbiologia 
e antibióticos; mas descobriram que quando as 
pessoas se isolavam e aplicavam métodos de 
saneamento, não pegavam a praga.

Há muito mais que a Palavra de Deus diz sobre 
a biologia e cosmologia da criação, mas vamos 
avançar para a próxima razão pela qual você pode 
saber que a Bíblia é a Palavra de Deus — a precisão 
histórica da Bíblia.

PRECISÃO HISTÓRICA

Assim como os cientistas tentaram refutar a 
Bíblia, o mundo está cheio de historiadores que 
laboriosamente espalham várias descobertas 
arqueológicas para refutar o relato bíblico da 
história. Um exemplo disso é um linguista e 
paleontólogo chamado Dr. Driver, que procurou 
refutar a autoria de Moisés, que escreveu o 
Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, 
Levítico, Números e Deuteronômio.

O Dr. Driver disse que era impossível para 
Moisés escrever o Pentateuco. Por quê? Porque 
ele alegou que as pessoas não sabiam escrever na 
época de Moisés.

Anos depois, no norte do Egito, O Dr. Petry 
e sua equipe desenterraram algumas tabuinhas 
de argila (conhecidas mais tarde como Tabletes 
de Tel-el-Amarna). Eram cartas escritas séculos 
antes de Moisés nascer que continham transações 
comerciais entre pessoas no Egito e pessoas na 
Palestina.

Esses tabletes mostraram que não apenas essa 
civilização sabia escrever, mas também enviavam e 
recebiam cartas usando um sistema postal!

Aqui está outro exemplo. Você se lembra da 
história sobre a escrita na parede que é encontrada 
no quinto capítulo de Daniel?

Belsazar organizou uma festa com mil de 
seus senhores e damas. De repente, uma mão 
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assustadora apareceu do nada e começou a 
escrever em uma parede. O rei ficou perturbado 
e pediu para alguém para interpretar a escrita. 
Daniel foi encontrado e deu uma interpretação:

E esse foi o texto que foi escrito, MENE, 
MENE, TEQUEL, UFARSIM. Esta é a 
interpretação: MENE: Contou Deus o teu 
reino, e o acabou. TEKEL: Pesado foste na 
balança, e foste achado em falta. PERES: 
Dividido foi o teu reino, e dado aos medos 
e aos persas. Então mandou Belsazar que 
vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe 
pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, 
e proclamassem a respeito dele que havia 
de ser o terceiro no governo de seu reino. 
(Daniel 5:25-29)

Baseando suas opiniões nos registros 
babilônicos, os historiadores afirmam que isso 
nunca aconteceu. De acordo com os registros, o 
último rei da Babilônia não era Belsazar, mas um 
homem chamado Nabonidas. E assim, disseram 
eles, a Bíblia estava errada. Não havia registro de 
um rei chamado Belsazar.

Bem, as espadas dos arqueólogos continuavam 
a fazer seu trabalho. E em 1853, uma inscrição foi 
encontrada em uma pedra fundamental de um 
templo construído por Nabonidas ao deus Ur, que 
dizia: “posso eu, Nabonidas, rei da Babilônia, não 
pecar contra ti. E que a reverência por ti habite 
no coração de Belsazar, meu primogênito, filho 
favorito.”1 

De outras inscrições, soube-se que Belsazar 
e Nabonidas eram co-regentes. Nabonidas viajou 
enquanto Belsazar ficou em casa para administrar 
o Reino.

Suponha que esses arqueólogos não tivessem 
descoberto aquele último tablete? Isso tornaria 
a Bíblia menos verdadeira? Claro que não. “De 
maneira nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro, 
e todo o homem mentiroso;” (Romanos 3:4a). Quer 
descobrissem ou não os tabletes, isso não teria 
mudado a verdade da Palavra de Deus.

E, aliás, isso deve ajudá-lo a entender por que 
Belsazar disse, “que ele [Daniel] deveria ser o 
terceiro governante no Reino” (Daniel 5:29, itálico 
meu).

Agora que sabemos que Belsazar e Nabonidas 
eram co-regentes, faz sentido que Belsazar diria 
que Daniel seria o terceiro governante. Que 
maravilhosa pepita de verdade escondida na 
Palavra de Deus!

1    Halley, Henry. H. Manual Bíblico de Halley: Um Comentário Bíblico 
Abreviado. (em inglês: H. Halley's Bible Handbook: An Abbreviated Bible 
Commentary) Zondervan Publishing,  Minneapolis, Minnesota. (Página 
268).
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UNIDADE MARAVILHOSA

Além de sua precisão, eu sei que a Bíblia é a Palavra 
de Deus por causa de sua maravilhosa unidade. De 
Gênesis ao Apocalipse, A Bíblia lê como um livro. E 
há uma unidade incrível na Bíblia.

 ■ A Bíblia é um livro, mas também é composta 
por 66 livros. Existem 39 livros no Antigo 
Testamento e 27 livros no Novo Testamento.

 ■ A Palavra de Deus foi escrita por pelo menos 
40 autores diferentes durante um período de 
cerca de 1.600 anos.

 ■ A Bíblia foi escrita em cerca de 13 países 
diferentes e em 3 continentes diferentes.

 ■ A Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas 
diferentes por pessoas de todos os tipos 
de profissões: pastores, reis, soldados, 
príncipes, sacerdotes, pescadores, estudiosos, 
historiadores, mercadores e trabalhadores 
comuns.

A Bíblia tem apenas um tema — salvação. Tem 
um herói — Jesus e um vilão — Satanás. E há um 
propósito — glorificar a Deus.

Jesus disse, “Porque em verdade vos digo que, 
até que o céu e a terra passem, nem um jota ou 
um til jamais passará da lei, sem que tudo seja 
cumprido.” (Mateus 5:18). As Escrituras são a eterna 
Palavra de Deus.

A Bíblia foi escrita à parte da inspiração divina? 
Absolutamente não!

Dr. R. A. Torrey dá esta ilustração:

Suponhamos que decidimos construir em 
Washington um monumento aos cinquenta 
estados. E nós construiríamos esse monumento a 
partir de pedras nativas dos cinquenta estados.

Por exemplo, obteríamos coral da Flórida. 
Nós obteríamos granito talvez da Geórgia. Nós 
obteríamos mármore de outro estado. Obteríamos 
gesso de outro estado. Pedra cinza, pedra marrom, 
pedra vermelha, todos os tipos de pedra.

Teríamos então essas pedras cortadas numa 
pedreira em diferentes formas. Algumas seriam 
quadradas, algumas seriam retangulares, algumas 
seriam como pirâmides, algumas seriam como 
cilindros, algumas seriam trapezoidais, algumas 
não teriam formas conhecidas pelo homem.

Então vamos supor que todas elas fossem 
enviadas para a capital da nossa nação. E os 
trabalhadores começam a desencaixota-las. E 
todas essas pedras se encaixam. Nem uma pedra 
a mais, nem uma pedra a menos. Nenhuma pedra 
precisa ser feita. Nenhuma pedra precisa ser 
talhada. Todos elas se entrelaçam e se encaixam. E 
quando eles terminassem, haveria um monumento 
absolutamente bonito e simétrico.

Você diria que tudo isso aconteceria por acaso? 
Claro que não. Seria absolutamente, totalmente 
impossível. A única resposta para isso seria que 
houve um arquiteto mestre que projetou a coisa 
toda e enviou as especificações para a pedreira.

Não é verdade? Como você explica a Bíblia 
além da inspiração divina? Você não consegue. 
A Bíblia forma um belo templo da verdade que 
não se contradiz teologicamente, moralmente, 



14 15

eticamente, doutrinariamente, cientificamente, 
historicamente ou de qualquer outra forma.

A única conclusão que posso chegar é que 
homens santos de Deus falaram inspirados pelo 
Espírito Santo. “Para sempre, ó Senhor, a tua 
palavra permanece no céu.” (Salmo 119:89) PROFECIA CUMPRIDA

Também podemos ter certeza de que a Bíblia 
é a Palavra de Deus por causa de sua profecia 
cumprida. A Bíblia é o único livro no mundo que 
tem profecia precisa? Quando você lê as profecias 
da Bíblia, você simplesmente tem que dar um passo 
para trás e ficar admirado.

O assunto da profecia é tão grande que eu 
nunca poderia começar a lidar com ele totalmente. 
Seria como tentar esvaziar um oceano com uma 
xícara de chá.

Uma vez que não posso abordar todas as 
profecias neste livreto, deixe-me abordar algumas 
das profecias sobre o caráter central da Bíblia — O 
Senhor Jesus.

Existem mais de 300 profecias precisas 
que lidam com o Senhor Jesus Cristo no Antigo 
Testamento que são cumpridas no Novo 
Testamento. Dizer que estas são cumpridas por 
acaso é uma impossibilidade astronômica.

Eu conheço o argumento dos céticos que 
refutam essas profecias dizendo que Jesus 
simplesmente fez um arranjo para que Ele as 
cumprisse. Em certo sentido, eles estão certos. Ele 
arranjou, mas arranjou antes de nascer.

Jesus arranjou a profecia de Miquéias de que 
Ele nasceria em Belém (Miquéias 5:2) e que Isaías 
predisse que nasceria de uma virgem (Isaías 7:14).
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Setecentos e cinquenta anos antes de nascer, 
Jesus providenciou para que o profeta Isaías 
escrevesse detalhes intrincados sobre Sua vida (ver 
Isaías 2:2-4; 8:13-14; 9:6-7; 11:1-16; 28:16; 40:3-5,11; 
42:1-2, 6-7; 49:6; 52:7,10,15; 53:2-12; 55:4-5; 59:20; 
60:1-9; 61:1; 62:10-11).

O Senhor Jesus também providenciou que o 
salmista escrevesse no Salmo 22 sobre uma morte 
por crucificação antes que uma crucificação fosse 
experimentada. E então Ele providenciou que 
o governo romano o crucificasse naquela cruz. 
Jesus também providenciou para ser enterrado na 
sepultura de um homem rico (ver Isaías 53:9), e que 
Judas iria traí-Lo por exatamente trinta moedas de 
prata (ver Zacarias 11:12-13).

E aqui está o arranjo mais clássico de todos 
— Jesus providenciou para que Ele voltasse dos 
mortos e do túmulo no terceiro dia (ver Salmo 
16:9-10; Mateus 12:39-40, 17:22-23, 26:32; Marcos 
10: 32-34; Lucas 9:22; João 2:19).

Tão convencidos estavam os quinhentos que 
O testemunhara vivo após Sua morte, que muitos 
deles pagariam por essa verdade com suas vidas. 
Sem esperança de ganho físico ou material, eles 
morreram por Cristo porque não tinham mais 
medo da morte.

Além dessas coisas, deixe-me acrescentar que, 
enquanto Jesus arranjou essas profecias, a maioria 
não foi cumprida por seus amigos, mas por seus 
inimigos, ou seja, aqueles que tinham mais a ganhar 
ao ver que as profecias não fossem cumpridas. E 
essas profecias não foram cumpridas por apenas 
uma pessoa, mas por muitas pessoas. E não apenas 
uma profecia foi cumprida, mas muitas profecias. 
Como você explica isso? Não há como explicar fora 
da inspiração divina.

QUALIDADES ETERNAS

Sua atemporalidade também atesta a origem 
sagrada da Bíblia. A Bíblia não é o livro do mês. É o 
livro dos tempos.

Primeira Pedro 1:25 diz, “Mas a palavra do 
Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra 
que entre vós foi evangelizada.”.

Nenhum livro jamais teve tanta oposição quanto 
a Bíblia. Os homens riram dela, desprezaram-na, 
queimaram-na, ridicularizaram-na e fizeram leis 
contra ela. 

Houve até um tempo na história escocesa em 
que ter uma Bíblia era um crime digno de morte. 
Houve muitas vezes que o homem proclamou o 
funeral para a Bíblia. Mas a única coisa é que o 
cadáver sobreviveu aos carregadores! A Palavra 
de Deus sobreviveu. E ela é aplicável hoje tanto 
quanto era ontem e será amanhã.

Um homem, uma mulher ou um adolescente 
de Deus pode abrir a Bíblia e saber mais sobre o 
que está acontecendo hoje neste mundo do que 
todos os meios de comunicação e políticos juntos.
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PODER DE MUDANÇA DE VIDA

Aqui está a principal razão pela qual eu acredito 
que a Bíblia é a Palavra de Deus. Ela tem poder de 
mudança de vida!

Eu tenho pregado a Bíblia por tempo suficiente 
para saber que ela não é como nenhum outro livro. 
Nós lemos outros livros, mas a Bíblia nos lê.

Hebreus 4:12 diz:

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, 
e mais penetrante do que espada alguma 
de dois gumes, e penetra até à divisão da 
alma e do espírito, e das juntas e medulas, 
e é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração.

Não me envergonho do Evangelho de Cristo, 
porque é o poder de Deus. Sua Palavra é como uma 
espada. Ela é como uma semente. Ela é como pão. 
Ela é como um martelo que quebra a rocha em 
pedaços.

Você não será salvo e não terá mais ninguém 
salvo sem a Palavra de Deus. Primeira Pedro 1:23 
diz, “Sendo de novo gerados, não de semente 
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra 
de Deus, viva, e que permanece para sempre.”. O 
Evangelho de Cristo salva os pecadores.

Mas não só a Bíblia salva os pecadores, mas 
também santifica os santos. Você sabe o que me 

mantém andando? Não é o que sinto. É o que eu 
sei. Jesus disse, “Santifica-os na tua verdade; a tua 
palavra é a verdade” (João 17:17).

Você nunca crescerá e se tornará forte até 
começar a se alimentar da Palavra de Deus. 
Primeira Pedro 2:2 diz, “Desejai afetuosamente, 
como meninos novamente nascidos, o leite 
racional, não falsificado, para que por ele vades 
crescendo;”.

A Palavra de Deus também é suficiente para 
o sofredor. Eu vi pessoas em tormento severo, 
provação, dor e agonia. E enquanto eles estavam 
no meio disso, eu os vi ir para a Palavra de Deus 
e encontrar conforto — conforto que eles não 
podiam encontrar em qualquer outro lugar ou de 
qualquer outra maneira.

Eu tenho pregado a Bíblia por 
tempo suficiente para saber 
que ela não é como nenhum 
outro livro. Nós lemos outros 

livros, mas a Bíblia nos lê.

Ao atravessar as águas frias da morte, eles 
foram encorajados por sua verdade. Ao fecharem 
os olhos no sono da morte, eles “almofadavam” suas 
cabeças sobre a Palavra de Deus. Eles a seguravam 
contra os seus peitos quando precisavam de ajuda 
e força, porque há poder na Palavra de Deus e nas 
promessas da Palavra de Deus.

Por fim, A Palavra de Deus é satisfatória para 
o estudioso. Você pode estudar a Bíblia e estudar 
a Bíblia, mas nunca entenderá suas profundezas. 
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Você nunca vai subir seus picos mais altos. A 
Palavra de Deus é uma fonte sem fim. Ela é um 
oceano sem fundo. Ela é um pico iluminado pelo 
sol que você nunca alcançará.

“Porque, quem compreendeu a mente do 
Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?” (Romanos 
11:34). Às vezes sinto que estou na superfície da 
Palavra de Deus. Há tanto para entender — muito 
mais para aprender.

Alguém disse a respeito da Bíblia, que ela é 
tão majestosamente profunda que os estudiosos 
poderiam mergulhar e nunca tocar no fundo, 
mas tão maravilhosamente rasa que uma criança 
pequena poderia vir e tomar um gole de água sem 
medo de se afogar.

Essa é a preciosa e santa Palavra de Deus. A 
Palavra de Deus. Conheça-a. Acredite nela. Ela é 
verdadeira.
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2. Halley, Henry H. Manual Bíblico de Halley: um 
comentário bíblico abreviado. (em inglês: Halley’s Bible 

Handbook: An Abbreviated Bible Commentary)  
Zondervan Publishing, Minneapolis, Minnesota.

3. Thomas, W. H. Griffith. Como Conseguimos A Nossa 
Bíblia (em inglês: How We Got Our Bible).  
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APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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