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Perseverança no crescimento pelo conhecimento bíblico  

“E a palavra de Deus crescia e se multiplicava”. (Atos 12.24)  

Desde cedo, os que foram criados em um lar batista aprenderam a 

importância da leitura diária da Palavra de Deus. Outros, que não tiveram o 

contato com esse ensino nos primeiros anos de vida, aprenderam, após a 

conversão, em classes de Escola Bíblica Dominical a importância de 

perseverar no crescimento pelo conhecimento bíblico, pois isso representa a 

nossa fonte de alimento espiritual diário. 

“Por conter a mensagem de Deus, a Bíblia tem o mesmo peso que ele 

teria, caso nos desse uma ordem pessoalmente” (Erickson, 1997, p.90). Ela 

ensina aos seus leitores que Deus é a única autoridade em questões religiosas 

e o único que pode estabelecer um padrão de fé e prática (Erickson, 1997, 

p.91). 

Quando persevera no crescimento pelo conhecimento bíblico, o crente 

em Jesus tem ciência da inerrância da Escritura (plenamente fidedigna em tudo 

que afirma), da revelação (comunicação da verdade de Deus para a 

humanidade, uma ação vertical) e da inspiração (transmissão dessa verdade- 

uma ação horizontal), conforme ensina Millard J. Erickson em sua obra de 

teologia sistemática (1997, p.68). 

Do mesmo modo, ao buscar o crescimento pelo conhecimento bíblico, o 

crente em Jesus inicia uma caminhada de amadurecimento na caminhada 

cristã, se fortalece e se prepara para as batalhas espirituais e materiais. É essa 

Palavra que indica o caminho a seguir diante das várias escolhas que a jornada 

terrena apresenta. É essa Palavra que constitui a espada do Espírito (Efésios 

6.17) para o uso do cristão nas batalhas da vida. “A Palavra é a espada do 

Espírito, porque é dada pelo Espírito (Ef 3:5; II Tm 3.16; Heb 3.7; 9.8; 10.15; I 

Pe 1.11; II Pe 1.21), e à medida que Ele opera no crente como o Espírito da 

verdade (Jo 14.17) e fé (2ª Cor 4.13) coloca a palavra ao seu alcance e o 

habilita a usá-la”. (FOULKES, 1983, p.146). 

Jesus ensinou que o conhecimento da Palavra precisa ser completo, não 

parcial, para possibilitar a vitória sobre o inimigo (Mateus 4.1-10). O crente em 

Jesus possui uma poderosa arma à disposição, que precisa ser consumida 

diariamente, não apenas lida e memorizada, mas compreendida e aplicada em 

todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não é só informação, mas 

transformação, ou seja, mudança e crescimento na prática diária (II Timóteo 

3.16-17). 

 


