AS CONTRADIÇÕES DA BÍBLIA
TEXTO: 2 Timóteo 3:16-17
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra.”
INTRODUÇÃO:
• Você já parou pra pensar na Bíblia, como foi possível ele ser produzida?
• A Bíblia é maravilhosa.
• Curiosidades:
o A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, e significa: livros
o A Bíblia já foi traduzida por mais de 1500 línguas e dialetos.
o No ano de 1250 o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos, que foram
divididos em versículos no ano de 1550, por Robert Stevens.
o A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1600 anos.
o É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões: de humildes
agricultores, pescadores até renomados reis.
o O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas
passagens em Esdras, Jeremias e Daniel que foram escritas em aramaico.
o O Novo Testamento foi escrito em grego.
o O Livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jô. Acredita-se que foi
escrito por Moisés, quando esteve no deserto.
o A Bíblia contém 1189 capítulos e 31102 versículos.
o Há 3573 promessas na Bíblia.
o Os livros apócrifos foram inseridos na Bíblia em 08/04/1546, no Concílio de
Trento - Trata-se do livro de Tobias, Judite, Sabedorias de Salomão,
Eclesiástico, Baruque, A Epístola de Jeremias, 1 e 2 Macabeus e acréscimos
feitos a Ester e a Daniel.
• Mas eu quero destacar algumas contradições muito interessantes:
• A CONTRADIÇÃO DO...
1. PECADO COM O PERDÃO (Rom. 3:23)
• “Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,”
• O perdão não é algo natural.
• O apóstolo Pedro deseja entender essa inaturalidade do perdão quando pergunta a
Jesus: “Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe
perdoarei?”, “Até sete vezes?”.
• Os rabinos de sua época haviam sugerido o número três como o número máximo de
vezes que se devia esperar que alguém perdoasse, seria o natural, mas Jesus não
pensava assim, o amor do Pai, que espera por seu filho é incondicional, não está
limitado a números naturais. “Não sete vezes, mas setenta e sete vezes”, respondeu
Jesus.
• Alguns textos referem-se a “setenta vezes sete”, mas dificilmente faz diferença se
Jesus disse 77 ou 490.

• O perdão não é tipo de coisa que calcula em números.
• Mulher adúltera (João 8:1-11).
2. MORTE COM A VIDA (1 Cor. 15:55)
• “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?”
Lázaro e a Filha de Jairo.
• Filho da viúva de Naim (Luc. 7:11-17)
• Era o momento certo – Se Jesus passasse mais cedo, poderia nem ter visto o cortejo.
Se passasse mais tarde, já estaria enterrado. Jesus sempre chega na hora certa.
• Submarino Russo Kusrsk (12/08/2000) – morreram 118 pessoas – Você acha que
alguém entre aqueles marinheiros sabiam ou desejavam morrer naquele dia?
• Avião as Lamia (28/11/2016) – Time da Chapecoense – morreram 71 pessoas –
Você acha que alguém entre aqueles passageiros sabiam ou desejavam morrer
naquele dia?
• Se pegarmos o jornal de hoje, com certeza encontraremos alguma notícia de morte,
e eu pergunto – Você acha que alguém sabia ou desejava morrer hoje?
• A morte é certa, mas o Senhor veio nos trazer vida.
3. A JUSTIÇA COM A GRAÇA (Rom. 5:20)
• “A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou
o pecado, transbordou a graça”
• Misericórdia e graça são frequentemente confundidas.
• Embora os termos tenham significados semelhantes, graça e misericórdia não são a
mesma coisa.
• Para resumir a diferença:
• A misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados e a
graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos.
• Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos
indignos.
• Por graça pode se entender que:
• “Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que
possamos fazer para Deus nos amar menos”.
• A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível a um Deus infinito
nos amar.
• Existe uma forma simples para as pessoas que relutam em aceitar um perdão tão
grande de um Deus infinito.
• Voltar-se para a Bíblia e examinar o tipo de pessoas que Deus ama:
o Jacó: Enganador
o Elias: Depressivo
o Moisés: Medroso
o Josué: Frouxo
o Davi: Mulherengo
o Jeremias: Chorão
o Pedro: Impulsivo
o Paulo: Soberbo
o Timóteo: Menino
o João: explosivo

• O fato de os personagens bíblicos serem tão problemáticos não diminui em nada o
valor da Bíblia. Pelo contrário, testifica ainda mais a ação de Deus em conduzir estes
pecadores ao arrependimento e a uma vida transformada.
• Se Deus pode amar esse tipo de pessoa, Deus pode amar a você.
CONCLUSÃO
• Concluo lembrando novamente o texto que usamos no início.
• As contradições da Bíblia não estão em sua escrita ou composição, mas sim naquilo
que ela confronta.
• Que a cada dia venhamos aprender mais e mais e sermos cada dia mais e mais
confrontados pela Palavra de Deus, e assim crescermos em graça, santidade e
sabedoria diante dele.

