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Segundo o dicionário (www.dicio.com.br), GPS 
(Sistema de Posicionamento Global) é “um sistema 
operacional de navegação que mostra a posição 
exata de algo ou de alguém, num espaço, através 
da decodificação de sinais recebidos por satélite”. 
No início, esse era um projeto militar dos EUA, o 
NAVSTAR, criado na década de 1960, mas que só 
foi considerado completo em 1995, ou seja, 35 
anos depois. 

Em toda a história da humanidade, sempre 
foram utilizadas técnicas de localização; muitas 
delas por meio de fatores naturais, como: estrelas, 
sol, vento, formações rochosas, entre outros. No 
entanto, o Sistema de Posicionamento Global apre-
senta extrema eficácia na obtenção de informações 
referentes à localização e orientação geográfica, 
pois proporciona a posição geográfica em qualquer 
ponto do planeta.

A localização geográfica transmitida pelo GPS 
ocorre em razão da emissão de rádio dos saté-
lites, que são captadas por receptores GPS na 
Terra, onde são decodificadas as informações e 
fornecidas a latitude, longitude e altitude. Assim, 
esse sistema de navegação permite, por meio de 
satélites artificiais, a obtenção de informações 
sobre a localização geográfica em qualquer lugar 
da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. 
Atualmente, com o uso do GPS, é possível chegar a 
qualquer destino com facilidade. 

Mas que relação o GPS pode ter com a Bíblia? 
As Escrituras Sagradas também têm a função 

de orientação e localização; não geográfica, mas 
espiritual.

A Bíblia é o “GPS” do cristão. Ela mostra a real 
posição de cada pessoa em relação a Deus. Ela 
nos orienta, direciona e conduz ao caminho da 
vida eterna. Isso tudo em razão da mensagem 
de salvação que é revelada a nós todos os dias. 
Além de orientar o caminho para Deus por meio 

de Jesus Cristo, aos desorientados ela mostra 
o rumo certo; aos perdidos, aponta o 

caminho da salvação. Aos amargos, traz 

doçura; aos tristes, alegria; aos conturbados, paz; 
aos adoecidos de alma, o bálsamo da vida.

Acima de tudo, os ensinamentos da Sagradas 
Escrituras nos conduzem a conhecer o imensurável 
amor de Deus por nós. Assim, quanto mais conhe-
cemos a Palavra mais acreditamos nela. Quanto 
mais acreditamos mais precisamos obedecer-lhe. 
Quanto mais obedecemos mais cremos na vontade 
soberana de Deus para a nossa vida.

A Bíblia é o GPS do cristão
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