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Lição 10: Bíblia, a bússola do cristão
A revolução da humanidade

A invenção da bússola revolucionou a
história da humanidade e deu ao homem a
possibilidade de explorar um mundo novo.
A palavra que tem na Bíblia revoluciona
a história de toda a humanidade e traz a
possibilidade de uma nova vida para aquele que lê e pratica em sua vida diária
Seria impossível pretender ser uma
pessoa educada no mundo de hoje sem ter
pelo menos alguma familiaridade com os
eventos contidos neste livro. Na verdade,
todos os eventos contidos neste livro deveriam ser conhecidos por todos.
• No mundo inteiro, há um grande
número de pessoas que leem trechos desse
livro todos os dias. É um dos livros mais
publicado e impresso na história da humanidade. Foi impresso em quase todas
as línguas conhecidas (incluindo braile) e
desde que foi escrito, foi o maior best-seller
do mundo ano após ano. Com o passar do
tempo, é continuamente impresso em ainda
mais línguas. Colecionadores de livros raros
a valoriza em todas as formas.
• A Bíblia foi o primeiro livro
impresso. O homem que im-

primiu pela primeira vez, Johannes Gutenberg, foi recentemente eleito o homem
mais importante dos últimos 1000 anos!
• Hoje em dia, existe um grande número
de museus dedicados exclusivamente a este
livro e os acontecimentos contidos nele.
• A Bíblia está disponível em todos os
cantos do mundo, até mesmo onde é ilegal
possuir ou ler este livro. Ela está disponível
em formato eletrônico e em CD também.
Você pode encontrá-la na internet gratuitamente. Atores famosos e personagens regularmente lá citam. Foi citada muitas vezes
nas obras de William Shakespeare.
• Organizações e associações Internacionais foram formadas por causa deste livro e
sua mensagem, muitas existentes há séculos. Juntas, representam várias centenas de
milhões de membros.
Direção bussola norte, referência a Bíblia
no conduz sendo sempre lâmpada para
nossos pés e luz para nosso caminho.

Fonte(s) Consultada(s):
pt.ptl.org

Página 1 de 1

