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Como se fosse possível resumir a Bíblia. Qualquer tentativa 
nesse sentido certamente restaria frustrada. Pois a Palavra de Deus é expansiva, 
isto é, Suas linhas não A contêm. Uma infinidade de ensinamentos, verdades e 
valores “explodem” e se vão por todos os lados, Eternidade afora. Não há, na 
verdade, quaisquer fronteiras e/ou limites, nem de tempo nem de espaço, que A 
represem ou A contenham, vez que, tal qual o próprio Deus, Ela É. 
Simplesmente, Ela É. Por isso se diz que a Bíblia é a Palavra Viva de Deus. 
Aliás, afirmou Jesus certa vez: “Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras 
não passarão” (Marcos 13: 31).  

 

Contudo, por conta de (talvez) trazer alento a alguém, ouso me 
aventurar em conjugar palavras, criar uma mensagem, com o fim de tornar o 
Complexo em algo pouco mais simples, evidente. O Inexaurível e Dinâmico, 
que nos envolve, em algo apreensível. Isso sem o intuito de limitar a Palavra de 
Deus, não, mas tão somente para juntar letras, que formam palavras, e uma vez 
juntas, trarão consigo algum significado. E que esse significado glorifique a 
Deus, acima de tudo, e que seja fruto a alimentar com esperança e consolo 
algum coração aflito. Aleluia, Amém! 

 

A Bíblia é um livro, sim. Um Livro. O mais vendido, O mais 
querido, O mais amado, O mais odiado, O mais contestado, O mais questionado, 
O mais controverso. Seja o que for, a bem ou mal, sempre é vista com um 
“mais” antecedente, agregado ao termo que lhe é dirigido. Para quem A vê (lê) 
com o Espírito Santo, é Luz e está em constante movimento, é Bênção e Fonte 
de Vida. Aos olhos do Mundo é, no entanto, apenas outro livro: mera história, 
cujo conteúdo, no mais das vezes, é considerado mito ou lenda. Paupérrima 
visão essa última, mas real, e triste. Mas para aquele que crê e tem fé, uma 
preciosidade insubstituível e inestimável, assim também descrita: “Lâmpada 
para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho” (Salmo 119: 105). O 
Salmo 119 é um tributo de louvor e adoração à Palavra de Deus (leia...). 

 

A Bíblia é “O Livro”. O Livro da Vida. O Livro que expressa 
a Vontade de Deus. Que contém as Suas Promessas. E extraio da Bíblia cinco 
versículos, a ver se cumpro o desafio ora imposto, de acordo com o pretenso 
título. Aleluia! 



 

 

 

 

Assim é que um resumo da Bíblia, não da Bíblia em si, mas de 
sua essência, se prestaria a nos dar alento e conforto. Confiar todas as situações 
a Deus, entregando de vez a Ele as nossas vidas. É possível. 

 

O próprio Senhor Jesus, quando arguido sobre a Lei (por um 
Doutor da Lei, Fariseu), disse em reposta que esta (a Lei) poderia ser assim 
descrita (ou resumida): “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 

toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande 

mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo com a ti 

mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas” (Mateus 22: 

37 a 40). Estes versículos são autoexplicativos. Quem faz essas coisas, anda 
seguro.  

 

Poderíamos até parar por aqui. Ao invés de cinco versículos, 
seriam somente esses dois. Para os instruídos na Palavra, talvez já fosse o 
suficiente. Mas há aquelas pessoas que amam verdadeiramente a Deus e até 
cumprem em suas vidas esses Mandamentos. E se vierem a ler esse texto, pode 
ser que até aqui se sintam cumpridoras do dever Divino, e pronto. Basta. 
Contudo, lhes faltará um requisito imprescindível e insubstituível, que é saber 
como se faz para cumprir, de fato, os dois mandamentos acima mencionados. 
Melhor seria dizer por intermédio de Quem. 

 

E ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para 
responder essa questão. Eis a resposta do Cordeiro: “Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14: 6). De fato, 
para que tenhamos acesso ao Pai, precisamos de Jesus. Sem Ele não é possível 
nos achegarmos a Deus. Ele, Jesus, é o único Intercessor e Salvador. Todas as 
coisas giram em torno Dele. Sem Ele nada é possível nem duradouro, pois todas 
as coisas são efêmeras, passam e acabam, mas nas benditas mãos do Filho de 
Deus, estão as chaves da vida eterna, e de tudo aquilo que é incorruptível e que 
dura para sempre. 

 

Por isso, se nossas vidas estão entregues a Cristo (e só assim 
Deus as recebe), estamos seguros. Somos eternos, cidadãos do Céu, enxertados 
na Videira, e seremos então ajudados a cumprir os dois maiores Mandamentos, 
que resumem a Lei. O Espírito Santo de Deus fará morada permanente em nós e 
nos capacitará em tudo. O amor será derramado em nossos corações e seremos 



 

 

 

 

tidos por cumpridores da Palavra de Deus. Temos acesso às bênçãos de Deus. 
Somos seus filhos. Nosso irmão mais velho, o Primogênito: Jesus Cristo. 

 

Nessa condição não somos mais alguém que caminha na 
multidão e simploriamente passa pela história. Nós fazemos a História com e 
pelo Senhor. Temos esperança e paz. Temos tudo, mesmo não tendo nada. Não 
importa o que o Mundo diga para nós ou ao nosso respeito, nós sempre olhamos 
para Jesus, e não para as circunstâncias. Temos refúgio certo, sabemos para 
onde vamos. Caminhamos em Cristo para a vida eterna com Deus. 

 

Mas, às vezes, pela nossa “humanidade”, apesar da grandeza 
da Verdade contida nesses três versículos, ainda assim, nós somos passíveis de 
perder o foco. Pela nossa imperfeição e falta de fé, não raras vezes “ruímos” 
diante das adversidades e das tribulações. Graças a Jesus que Deus é Pai, acima 
de tudo, não é mesmo? Pois Ele nos vê e ama como filhos em tenra idade e nos 
cerca do seu cuidado. Ele é Pai zeloso e amoroso, que nos proporciona graça 
imerecida. Todos os dias. 

 

Por causa da nossa fraqueza é que precisamos de cinco 
versículos para compor esta mensagem. Os três primeiros bastariam, mas se 
fôssemos fortes o bastante. Porém, não somos. Verdade seja dita, somos um 
tanto quanto fracos, quase sempre. E inconstantes. Essa fraqueza, contudo, com 
um pouco de humildade, pode ser traduzida em dependência de Deus. E isso é 
precioso aos olhos do Senhor, pode acreditar. Declare, pois, ao Senhor sua 
fraqueza, isto é, sua abençoada dependência Dele.   

 

Então, para finalizar estas pretensiosas linhas, e “fortalecer” a 
nossa fraqueza, os dois últimos versículos, completando o prometido resumo em 
cinco, vêm em bloco: “Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te 

estribes no teu próprio entendimento; reconhece-o em todos os teus 

caminhos, e ele endireitará as tuas veredas” (Provérbios 3: 5 e 6). Esses últimos 
versículos são dignos de horas de meditação e de reflexão, tal a riqueza do 
conteúdo. Nós podemos viver cem anos e não esgotaremos as maravilhas que 
vemos nessas singelas frases. Se pudermos nos lembrar desses dois versículos 
todos os dias de nossas vidas, certamente tudo será diferente. Assim seja. 

 

É claro que a Bíblia Sagrada não pode ser resumida. Esta é 
uma tarefa impossível. Como dito, a Palavra de Deus (escrita) não se contém, 



 

 

 

 

pois é Viva. Mas, uma coisa é certa, se nós guardarmos em nossos corações e 
nas nossas mentes esses cinco versículos, se os carregarmos como nosso maior 
tesouro, nós cresceremos em estatura diante de Deus e dos homens, e será mais 
difícil nos derrubar. E se cairmos, porque somos falhos, Deus ainda nos levanta, 
tantas vezes quanto for preciso. Esta mensagem, contudo, tem a marca de ser 
um desafio: o de cada um confrontar o seu problema, estado e/ou situação com 
esses cinco versículos (em destaque neste texto) e ver se sobra algo com que se 
preocupar...  
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