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O quebra-cabeça ou “puzzle”, como é chamado em inglês, é 

um brinquedo muito antigo. Inegavelmente, um dos melhores 

passatempos para crianças e adultos. O quebra-cabeça favore-

ce o desenvolvimento de algumas áreas, inclusive psicomoto-

ras. Apesar de até hoje os historiadores não conseguirem dizer 

quando o quebra-cabeça surgiu, existem algumas teorias a res-

peito de sua origem.

Uma delas, é a de que o inglês, John Spilsbury, inventou o 

brinquedo. Com o intuito de fazer seus alunos aprenderem geo-

grafia, em 1760 John criou um conjunto de peças com as partes 

do mundo. Juntas, elas formavam o mapa do mundo. Usando 

placas de madeira e estiletes, Spilsbury proporcionou aos seus 

alunos diverção e aprendizagem. Mas essa é apenas uma, das 

muitas teorias sobre o como o quebra-cabeça surgiu. 

Mas que relação o quebra-cabeça pode ter com a Bíblia 
Sagrada?

Sabemos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus que foi es-

crita por homens que receberam inspiração divina. Ela é com-

posta por 66 livros, escritos por diversos autores, em momentos 

distintos da História, mas que, como peças de um quebra-cabe-

ça perfeito juntam-se para ensinar aos cristãos a mensagem da 

salvação. O centro da Bíblia Sagara, sem dúvidas, é Jesus Cristo. 

Tudo aponta para Ele. O que faz da Bíblia um livro sobrenatural, 

pois somente algo inspirado pelo próprio Deus poderia ser tão 

perfeito e alinhado.

Esta harmonia e alinhamento, também ocorre entre os rela-

tos da vida de Jesus, através dos quatro Evangelhos que juntos 

completam a mensagem de salvação e vida eterna, por inter-

médio de Jesus. 

Mesmo com tantas teorias sobre o surgimento do quebra-

-cabeça, homem nenhum em toda terra, seria capaz de reunir 

peças chave em um encaixe perfeito, como a Bíblia Sagrada 

reúne. Tudo se acomoda perfeitamente e todas as peças deste 

livro estão cuidadosamente alinhadas.

A mensagem central da Bíblia é simples: Deus nos ama, 

mesmo quando erramos; por isso, Ele enviou Jesus para nos 

libertar do pecado e nos dar a vida eterna com Ele. Quando 

entendemos e aceitamos isso, Deus nos dá seu Espírito para 

que alcancemos a compreensão e o motivo central da Sua 

mensagem.

O quebra-cabeça perfeito
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2º Trimestre de 2021: Os Evangelhos: a representação de Jesus em 

quatro dimensões
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