
 
 

Por que eu acredito na Bíblia 
 
 
 
 Essa afirmação, embora simples, talvez seja bem difícil de ser defendida pela maioria dos 
Cristãos hoje em dia, pois muitos baseiam a sua fé na fé de outros, dizendo ser Cristãos porque outros 
são. As vezes o filho é criado na igreja desde cedo e a razão por ele acreditar na Bíblia é devido ao 
costume desde criança a estar na igreja e ouvir as mensagens. Outros acreditam devido as suas 
experiências pessoais. Outros acreditam porque gostam do ambiente e acham que isso faz bem para a 
sua vida.  
 
 Precisamos entender duas coisas hoje. A primeira é que é nossa obrigação ter esta resposta 
pronta. A segunda é ter um argumento sólido para usar em nossa resposta. 
 
 Por que temos esta obrigação hoje? Observe o que o Ap. Pedro escreveu: 
 
 Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados 
para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que 
há em vós, (1 Pedro 3:15) 
 
 Nós temos uma esperança em comum, a salvação! Mas o que nos garante que tudo o que está 
escrito sobre ela é verdade? Será que Jesus não foi apenas um homem sábio e que fez alguns milagres 
como a maioria não Cristão diz? 
 
 A ciência não pode provar o que queremos aqui neste artigo, mas a história pode. Analise o 
que Pedro escreveu: 
 
 Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 
seguindo fábulas artificialmente compostas; mas nós mesmos vimos a sua majestade. 
Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida 
a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. 
E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo; 
E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma 
luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em 
vossos corações. 
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular 
interpretação. 
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos 
de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. (2 Pedro 1:16-21) 
 
 Agora analise o que Lucas escreveu: 
 
 Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós 
se cumpriram, 
Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram 
ministros da palavra, 
Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua 
ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio; 
Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. (Lucas 1:1-4) 
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 O pastor e apologista Voddie Baucham respondeu a esta pergunta exatamente assim: 
 
 Eu escolhi crer na Bíblia porque ela é um acervo confiável de documentos históricos 
escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos 
relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e 
alegam que seus escritos são de origem divina, e não humana. 
 
 Nós não podemos ter uma fé cega. Não podemos achar nada. Não podemos fazer porque 
outros fazem. Não podemos seguir sem ter a certeza que estamos no caminho correto, do contrário 
vamos falhar e nos perder. 

 
Nós acreditamos na Bíblia porque em primeiro lugar pessoas durante a história(e como vimos 

não foram poucas) participaram, investigaram, ouviram e viram os fatos e os registraram para nós. 
Pedro disse que ele era uma testemunha ocular, ou seja, ele viu tudo aquilo que estava sendo falado 
ao vivo e a cores. Ele viu Jesus, ele viu os milagres, ele andou por cima do mar, ele viu as 
multiplicações, ele viu a morte, ele negou Jesus, ele viu os demônios se submetendo a Jesus, ele viu a 
sua ressurreição, ele discursou no dia de pentecostes (Atos 2:14-38) 
  
 Se precisamos de mais testemunhas oculares, vamos ver o que João escreveu. Leia: 
 
 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 
temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida 
(Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida 
eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada); 
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; 
e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. 
Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. (1 João 1:1-4) 
 
 Porém além dessas testemunhas, ainda temos as testemunhas oculares das testemunhas 
oculares durante a história. Veja o que Paulo escreveu. Leia: 
 
 Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por 
nossos pecados, segundo as Escrituras, 
E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 
E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze. 
Depois foi visto, uma vez, por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior 
parte, mas alguns já dormem também. 
Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 
E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. (1 Coríntios 
15:3-8) 
 
 Ou seja, quando 1 Coríntios estava sendo escrito, ainda haviam mais de 300 testemunhas 
oculares da ressurreição de Jesus. 
 
Ainda que você diga isso a alguém, existe mais uma questão a ser explicada aqui para fechar seu 
argumento e assim você não terá mais dúvida alguma. A outra questão diz respeito a Bíblia e seus dois 
mil anos de existência, cópias e traduções. Como já mencionei é comum a dúvida, pois há centenas de 
mitos e lendas sobre modificações na Bíblia para que tudo se encaixasse e por ai vai. Só que para isso 
ser verdade precisamos ter em mente o que é necessário para que isso aconteça e seja uma verdade 
irrefutável, e esse passo é dividido em três partes. 
 

1. Aqueles que supostamente mudaram algo precisariam ter uma conspiração dos manuscritos. Só 
do Novo Testamento temos mais de seis mil manuscritos e porções de manuscritos para o Novo 



Testamento. Não parece muito, porém se comparado a outras obras, você verá que sim. 
Guerras Gálicas de Júlio César - é tudo o que sabemos sobre ele e suas conquistas - porém nós 
temos cerca de dez manuscritos.  
 
Da poética de Aristóteles - nós temos cinco manuscritos.  
 
Dos escritos de Heródoto - temos menos de dez manuscritos.  
 
Dos escritos de Homero - menos de dez de seus escritos.  
 
Do Novo Testamento - temos seis mil manuscritos ou porções de manuscritos.  
 
A última cópia de Júlio César tem 900 anos em que foi escrita, nem por isso estão deixando de 
estudá-lo nas faculdades. O último manuscrito de Aristóteles tem mil e quatrocentos anos 
depois do original. Sabe a diferença para o Novo Testamento? Nós temos acesso ao original 
décadas depois do original.  
 
Para haver uma mudança, teriam que mudar seis mil manuscritos ou porções dele, não 
poderiam revelar sua caligrafia, devolver todos eles para o local aonde roubaram, não serem 
pegos fazendo isso e não contarem a ninguém o que fizeram. 

 
2. Quando Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem pelo mundo todo, a Bíblia teve que ser 

traduzida para as linguagens da época do primeiro século, ou seja, siríaco, copta e latim. 
 
Então além dos supostos modificadores ou falsificadores da palavra precisarem roubar todas as 
seis mil cópias gregas, tinham que achar todas as traduções e falsificá-las conforme suas 
modificações nos seis mil originais gregos para que estivessem de acordo, não permitir que 
descobrissem sua caligrafia nestes documentos traduzidos e devolvê-los também sem que 
ninguém visse e sem que isso fosse dito a outras pessoas. 
 

3. Os pais da igreja tinham o "terrível" hábito de escrever seus comentários sobre o Novo 
Testamento. Só para você ter ideia o apologista Bruce Mertzger afirma que 95% do Novo 
Testamento poderia ser reconstituído a partir apenas desses comentários. E esses pais da 
Igreja viveram realmente muito próximos dos eventos narrados no Novo Testamento, alguns 
deles chegando a conhecer alguns discípulos de Jesus. Então os supostos falsificadores da Bíblia 
além de fazer tudo o que foi citado, ainda tinha que falsificar todos os comentários, em todas as 
línguas em que foram escritos fazendo com que suas falsificações se encaixassem com os 
originais gregos e com as traduções para siríaco, copta e latim - devolvendo os comentários 
para o local original, sem serem pegos, vistos e sem que eles não contassem isso a ninguém. 

 
 Agora falando em números e juntando toda a Bíblia, só do Antigo Testamento temos mais de 
3.100 manuscritos em hebraico que contêm quase todo o texto bíblico ou parte dele, e 2.300 
lecionários judaicos os preservam, fora as traduções para o grego (1.500 manuscritos), siríaco (65 mil) 
e línguas latinas (8 mil).  
 
 Do Novo Testamento temos 5.300 manuscritos gregos, fora mais de 9 mil manuscritos 
traduzidos para as línguas mediterrâneas, e aproximadamente 9.300 outras porções fragmentadas, 
contabilizando cerca de 24 mil documentos históricos. Os originais foram escritos entre 50 e 100 d.C 
(lembre-se:  Jesus morreu no ano 33). Embora tenham se perdido durante as peregrinações de seus 
autores e em investidas contra o povo cristão, o manuscrito mais antigo que temos é de 125 d.C., 
poucos anos depois. Trata-se de um fragmento de papiro achado no Egito, contendo o texto de João 
18.31-33 e 37-38, um registro do julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. 
 
 Vamos ser sensatos, ninguém em sã consciência acreditaria nessas supostas falsificações e se 
você acredita, precisa de ajuda. 



 
 O último argumento é relacionado ao fato da Bíblia te sido escrita por homens. Muitas vezes 
quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ouvimos: "Não, essa é a palavra dos homens porque 
eles colocaram no papel! E você não pode confiar em coisas escritas por homens!" O engraçado é que, 
no tempo da escola, eu não me lembro de ninguém interromper a aula de matemática e dizer: "Ei, 
você não pode usar o Teorema de Pitágoras! Sabe, a² + b² =c²? Isso veio de um livro de matemática, 
um homem o escreveu! O resultado não dará certo!" 
 
 Só porque homens levaram a pena ao papel, não significa que não podemos confiar no que 
está escrito. A pergunta que você deve fazer é: O que está escrito é confiável? É internamente 
consistente? É corroborado? Qual corroboração? Talvez 3 línguas: grego, hebraico e aramaico; 3 
continentes: Ásia, África, Europa; 40 autores (entre eles: agricultores, pastores de ovelhas, 
pescadores, profetas, médicos, juízes e reis), a maioria dos quais nunca se encontrou, e que 
escreveram em um espaço de tempo de 1.600 anos. 
 
 Absolutamente ninguém até hoje conseguiu provar nada contra a palavra de Deus. Basta você 
pesquisar sobre os fatos históricos e chegará a mesma conclusão.  
 
 Boa parte dos dados deste artigo foi fruto de uma longa pesquisa e estudo atrás dos dados. 
Bons vídeos de professores no Youtube também ajudaram muito, principalmente o do professor de 
filosofia e pastor Voddie Baucha. 
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