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10 Razões pelas Quais sou Grato pela 
Bíblia Soprada por Deus 

 
John Piper  

 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

1. A Bíblia produz fé, a fonte de toda obediência. 

De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. (Romanos 
10:17)2 

 
2. A Bíblia liberta do pecado. 

E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. (João 8:32) 

 
3. A Bíblia liberta de Satanás.  

Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para com 
todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se 
lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, 
levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à 
sobriedade e escapem da armadilha do Diabo, que os aprisionou para 
fazerem a sua vontade. (2 Timóteo 2:24-26) 

 
4. A Bíblia santifica. 

Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. (João 17:17) 

  
5. A Bíblia livra da corrupção e produz piedade.  

Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a 
piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para 
a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas 
grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem 
participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no 
mundo, causada pela cobiça. (2 Pedro 1:3-4) 

 
6. A Bíblia opera o amor.  

Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em 
conhecimento e em toda a percepção. (Filipenses 1:9) 

O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de 
uma boa consciência e de uma fé sincera. (1 Timóteo 1:5)  

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Novembro de 2006. 
2 Nota do tradutor: Todas as citações bíblicas foram extraídas da Nova Versão Internacional (NVI). 
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7. A Bíblia salva. 

Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando 
nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto 
aos que o ouvem. (1 Timóteo 4:16) 

Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. 
Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. (Atos 20:26) 

[Eles] estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os 
poderia salvar. (2 Tessalonicenses 2:10) 

 
8. A Bíblia dá alegria. 

Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso 
gozo seja completo. (João 15:11) 

 
9. A Bíblia revela o Senhor. 

Todo o Israel, desde Dã até Berseba, reconhecia que Samuel estava 
confirmado como profeta do SENHOR. (1 Samuel 3:21)  

 
10. PORTANTO, a Bíblia é o fundamento da felicidade no meu lar, vida e 
ministério, bem como a esperança da eternidade com Deus. 

 
John Piper, 20 de Novembro de 2006. 
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