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Lição 2: Evangelizar é preciso
Desvendando as curiosidades da Bíblia
Deus nos chamou para uma grande
missão, somos todos comissionados para o
IDE do Senhor, não importa se é grande,
pequeno, homem ou mulher, Deus chama
a todos para falar das Boas Novas e levar
a salvação. Como somos privilegiados em
sermos porta voz de tantas notícias boas
desse Deus maravilhoso e cheio de amor.
Para levarmos essas boas notícias precisamos conhecer a Bíblia que é rica em
conhecimento. Precisamos nos aprofundar,
quanto mais conhecermos mais seremos
usados pelo Senhor. Veja algumas curiosidades superinteressantes que encontramos
na Bíblia:
A Bíblia se divide em duas partes: Antigo
Testamento e Novo Testamento. Tem 66
livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27
no Novo Testamento.
• Vamos Ler a Bíblia?
A Bíblia contém 31.000 versículos e
1.189 capítulos. Para sua leitura completa,
são necessárias 49 horas, a saber, 38 horas
para a leitura do Velho Testamento e 11
horas para a do Novo Testamento. Para
lê-la audivelmente, em velocidade normal
de fala, são necessárias cerca de 71 horas.
Se você deseja lê-la em um ano, deve ler
apenas quatro capítulos por dia.
• É o livro mais vendido do mundo.
Estima-se que foram vendidos 11 milhões de exemplares na versão integral, 12
milhões de Novos Testamentos e ainda 400

milhões de brochuras com
extratos dos textos originais;
• A primeira citação da redondeza da
terra confirmava a ideia de Galileu, de um
planeta esférico. Bastava que os descobridores conhecessem a Bíblia. (Isaías 40.22)
• O trânsito pesado e veloz, os cruzamentos e os faróis acesos aparecem descritos exatamente como nos dias de hoje,
Naum 2.4.
Essas são apenas algumas de muitas
curiosidades que existem na Bíblia. Que tal
você começar a pesquisar e descobrir essa
imensidão de riquezas que tem em suas
mãos tenho certeza que quanto mais profundamente conhecer mais interesse as pessoas terão para te ouvir falar sobre Jesus.
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