
 

 

Sola Scriptura: 

O Princípio Formal da Reforma 

 



Sola Scriptura 

Esta é a apostila (muito mais um roteiro) que acompanha o módulo sobre a doutrina das 

Escrituras do CTB da IBRVN. O CTB é o Centro de Treinamento Bíblico, uma iniciativa em que 

determinados assuntos são estudados de forma intensiva visando o aprendizado e aplicação 

daquele tema específico à vida. 

Como de praxe, esse material é uma compilação de livros, artigos, mensagens e palestras que 

marcaram o autor e foram remodelados para repassar aos demais irmãos. 

 “... de graça recebestes, de graça dai.” – Mt 10:38b 

“A não ser que me convençam através da Escritura Sagrada ou por 

raciocínio evidente, não posso me retratar. Pois minha consciência está 

cativa à palavra de Deus e agir contra a consciência não é certo nem 

seguro. Aqui permaneço, não posso agir de outra forma. Que Deus me 

ajude.” 

Martinho Lutero na Dieta de Worms em 1521 

“Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, 

mas de toda palavra que procede da boca de Deus.” 

Mateus 4:4 

“Honestamente, eu não entendo como alguém pode dizer “eu creio que a Bíblia é a 

Palavra de Deus” sem colocar paixão nessa confissão. [...] Uma pessoa que só tem 

conhecimento intelectual da suficiência da Bíblia, mas lhe falta um amor profundo, 

permanente pelas Escrituras e uma compreensão de como a suficiência delas está 

relacionada ao Evangelho e à segurança da salvação, está sujeita a ser desviada por 

palavras encantadoras ou tradições de homens. Ao mesmo tempo, uma pessoa que 

professa grande zelo pela verdade, mas não honra a verdade crescendo no conhecimento 

dela, pode ser desviada facilmente. Nós precisamos de uma compreensão equilibrada e 

amor pela verdade de sola scriptura.” 

            James R. White 



 

Uma História Contemporânea 
A título de introdução, gostaria de reproduzir aqui a história que David 

Platt, o jovem pastor sênior da Church at Brook Hills em Birmingham, 

Alabama, EUA, conta no seu livro “Radical”. Ele conta de uma viagem 

que fez a um país asiático cujo nome ele preferiu não dizer por 

questões de segurança dos crentes daquele país. Segue um trecho do 

relato: 

“[…] No meu primeiro dia com estes cristãos, eles simplesmente me 

pediram para dirigir um estudo bíblico. ‘Por favor, encontre-nos 

amanhã às duas horas da tarde’. 

Então comecei a me preparar para um estudo bíblico curto e fui ao 

local designado, onde mais ou menos 20 líderes de igrejas nas casas 

estavam esperando. Eu não me lembro de quando nós começamos, 

mas me lembro de que oito horas mais tarde ainda continuávamos 

firmes. Nós estudávamos uma passagem e então eles perguntavam 

sobre outra. Isto levava a outro tópico, depois a outro e no final do dia 

nossas conversas tinham ido de sonhos e visões a línguas e a Trindade. 

Já era tarde da noite e eles queriam continuar estudando, mas 

precisavam voltar para suas casas. Então eles perguntaram aos dois 

dos principais líderes e a mim: “Podemos nos reunir amanhã 

novamente?”. 

Eu disse: “Ficarei feliz em fazê-lo. Vamos nos reunir no mesmo 

horário?”. 

Eles responderam: “Não, queremos começar cedinho de manhã”. 

Eu disse: “Ok. Quanto tempo vocês querem estudar?”. 

Eles responderam: “O dia todo”. 

Assim começou um processo no qual, nos próximos dez dias, por oito a 

doze horas por dia, nós nos reuníamos para estudar a Palavra de Deus. 

Eles estavam famintos. 

No segundo dia eu apresentei a estes relativamente novos cristãos a 

história de Neemias. Eu dei a eles o contexto e a história deste livro da 

Bíblia e lhes mostrei em Neemias 8 a importância da Palavra de Deus. 

Depois tivemos um pequeno intervalo e eu vi os líderes, em todos os 

pequenos grupos, conversando seriamente sobre alguma coisa. Alguns 



 

minutos mais tarde um deles me abordou. “Nós nunca aprendemos 

nenhuma destas verdades antes e nós queremos aprender mais” ele 

disse. Então ele soltou a bomba. “Você estaria disposto a nos ensinar 

sobre todos os livros do Antigo Testamento enquanto estiver aqui?” 

Eu ri. Sorrindo eu disse: “Todo o Antigo Testamento? Isso levaria muito 

tempo”. 

A esta altura outros se juntavam à conversa, e eles disseram: 

“Faremos o que for necessário. A maioria de nós é fazendeiro e 

trabalhamos o dia todo, mas deixaremos nossas terras abandonadas 

pelas próximas duas semanas se pudermos aprender o Antigo 

Testamento”. 

E foi isso que nós fizemos. No dia seguinte eu os conduzi por um 

panorama da história do Antigo Testamento. Então começamos em 

Gênesis e nos dias que se seguiram nós caminhamos pelos pontos e 

temas principais de cada livro do Antigo Testamento. Imagine ensinar 

o Cântico dos Cânticos a um grupo de cristãos asiáticos, muitos dos 

quais nunca leram um livro antes, orando pra que eles não fizessem 

nenhuma pergunta! 

Quase já no último dia nós terminamos Malaquias. Eu tinha mais doze 

horas para ensinar e não tinha a menor ideia do que dizer. Uma vez 

que você tenha ensinado Habacuque, o que mais há para ensinar? 

Então, no último dia, eu comecei ensinando um assunto qualquer. Mas 

dentro de uma hora fui interrompido por um dos líderes. “Nós estamos 

com um problema” ele falou. 

Preocupado que eu tivesse dito alguma coisa errada, respondi: “Qual é 

o problema?”. 

Ele disse: “você nos ensinou o Antigo Testamento, mas você não nos 

ensinou o Novo Testamento”. 

Eu sorri, mas ele estava sério. 

“Nós gostaríamos de aprender o Novo Testamento hoje”, ele disse. 

Como outros líderes na sala concordaram, eu não tinha escolha. Pelas 

próximas onze horas nós fomos rapidamente de Mateus a Apocalipse.  

Imagine só, ir a uma reunião de culto numa dessas igrejas nas casas. 

Não um dia todo de treinamento na Palavra. Somente um culto normal 

de três horas no final da tarde. O cristão asiático que o levará até lá 



 

lhe dá as instruções: “Ponha calças escuras e um casaco com capuz. 

Nós o colocaremos no banco de trás do carro e o levaremos pra dentro 

da vila. Por favor, fique com o capuz na cabeça e olhando pra baixo”. 

Quando você chega à vila escondido pela escuridão da noite, outro 

cristão asiático o encontra na porta do carro. “Siga-me” ele diz. 

Com o seu capuz na cabeça, você se esgueira para fora do carro 

mantendo seu rosto virado para o chão. Você começa a andar com os 

olhos fixos nos pés do homem à sua frente enquanto ele o leva por um 

longo e tortuoso caminho com uma pequena lanterna. Você escuta 

mais e mais passos à sua volta à medida que progride no caminho.  

Então, finalmente você vira a esquina e entra numa pequena sala.  

Apesar do tamanho, sessenta cristãos se espremem lá dentro. Eles são 

de todas as idades, de preciosas pequeninas a homens de sessenta 

anos. Eles estão sentados no chão ou em pequenos bancos, ombro a 

ombro, amontoados com suas Bíblias no colo. O telhado é baixo e uma 

lâmpada balança no meio do teto como única fonte de iluminação. 

Nenhum sistema de som. 

Nenhuma banda.  

Nenhuma guitarra. 

Nenhum entretenimento. 

Nenhuma cadeira acolchoada. 

Nenhum prédio aquecido ou com ar-condicionado. 

Nada a não ser o povo de Deus e a Palavra de Deus. 

 E, estranhamente, isto é o suficiente. 

A Palavra de Deus é o suficiente para milhões de cristãos que se 

reúnem em igrejas nas casas como essa. A Sua Palavra é suficiente 

para milhões de outros que se amontoam nas selvas africanas, nas 

florestas sul americanas e nas cidades do meio oeste.  

Mas a Sua Palavra é o suficiente para nós?” 

(Extraído do livro “Radical” de David Platt – Multnomah Books – Tradução: Priscila 

Bernardi Heyse) 
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Introdução 
“[...] todo ataque à fé cristã inclui, em uma ou outra forma, uma 

negação de sola scriptura”. – James R. White 

Alguns teólogos utilizam as expressões “Princípio Material” e 

“Princípio Formal” para se referirem, respectivamente, ao ensino 

central e à fonte de autoridade de uma religião, denominação, 

organização ou tradição religiosa. 

No caso da Reforma e suas duas principais correntes, costuma-se 

enxergar o quadro conforme a Tabela 1. 

 

Corrente Princípio Formal Princípio Material 

Lutero Sola Scriptura Sola Fide 

Calvino Sola Scriptura Soli Deo Gloria 

Composição Sola Scriptura 
Sola Fide, Sola Gratia, 

Solus Christos e Soli Deo 
Gloria 

Tabela 1: Princípio Formal e Princípio Material 
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A doutrina da suficiência das Escrituras é odiada por muitos. É muito 

difícil crer nela e ela sofre todo tipo de ataque. Ocorre com ela algo 

parecido com o que ocorre com Sola Fide. 

Da mesma forma que o nosso coração não aceita que a salvação possa 

ser sem mérito algum, somente pela graça de Deus, e nós sempre 

temos essa tendência de nos gloriarmos em nós mesmos, assim 

também o homem deseja colocar lado a lado com a Palavra de Deus 

suas próprias ideias, tradições e preferências pessoais. É o homem 

tentando controlar a verdade de Deus. Essa é a origem de todo falso 

ensino, todo erro e heresia que a igreja teve que enfrentar ao longo da 

sua existência. 

Sola Scriptura significa “Somente as Escrituras”. Muitas bobagens são 

ditas sobre essa doutrina e comumente é dito pelos adversários que 

ela significa: “A Bíblia sozinha; a Bíblia fora do restante do trabalho de 

Deus na igreja”. Isso é absolutamente falso. O que ela significa é: 

“Somente as Escrituras são a infalível regra de fé para a igreja”. Uma 

regra de fé é aquilo que governa e guia o que nós cremos. 

 

1. RECEBENDO AS ESCRITURAS 

1.1. Revelação de Deus e Sua vontade 

INSUFICIÊNCIA DA REVELAÇÃO NATURAL 

“1 Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as 

obras das suas mãos. 2  Um dia discursa a outro dia, e uma noite 

revela conhecimento a outra noite. 3  Não há linguagem, nem há 

palavras, e deles não se ouve nenhum som; 4  no entanto, por toda a 

terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do 

mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol,” (Salmos 19:1-4 RA) 

“18  A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão 

dos homens que detêm a verdade pela injustiça; 19 porquanto o que 

de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes 

manifestou. 20  Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu 

eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se 

reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio 

das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, 
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indesculpáveis; 21  porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o 

glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, se tornaram 

nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração 

insensato.” (Romanos 1:18-21 RA) 

“14 Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem, por 

natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei 

para si mesmos. 15 Estes mostram a norma da lei gravada no seu 

coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus 

pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se,” 

(Romanos 2:14-15 RA) 

“[...] A luz da natureza, e as obras da criação e da providência, 

manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo 

que os homens ficam inescusáveis; contudo não são suficientes para 

dar conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a 

salvação.” – Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 – Cap 1 Art 1 

A insuficiência da revelação natural faz com que Deus, caso Ele deseje 

se revelar aos homens, precise fazer isso com a melhor forma de 

comunicação que nós conhecemos: a palavra falada. 

 Se você fosse um anjo e estivesse encarregado de estabelecer 

um plano de como transmitir a todos os seres humanos em todos os 

tempos e culturas a verdade de quem Deus é e o que Ele espera de 

suas criaturas, qual seria a sua estratégia? Que elementos ela 

conteria? 

A forma escrita foi concebida por Deus na sua providência e ela é 

permanente e inviolável. Ela possui atributos preciosos como precisão, 

permanência, objetividade e disseminação. 

 

A SEDE DO HOMEM POR REVELAÇÃO 

Cada um de nós chega a este mundo sem saber de onde viemos e para 

onde vamos. Isso é motivo de grande angústia e a sombra da morte só 

piora tudo. 

O homem, perdido e confuso, procura das mais diversas formas achar 

respostas. Daí surgem as religiões naturais. Essas podem surgir das 

mais diversas formas: pode ser através de um líder carismático (p.ex.: 

islamismo, mormonismo, budismo) ou por meio de fortes tradições 
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que passam de geração em geração (p.ex.: animismo, xintoísmo, 

candomblé) ou por uma combinação das duas (p.ex.: espiritismo). 

Muitas vezes há adaptações de outras religiões, até mesmo legítimas, 

que são misturadas em suas crenças e conceitos e dão origem a uma 

religião nova com elementos antigos e novos. É o caso típico do 

islamismo que incorporou elementos do judaísmo e do cristianismo, 

religiões bem mais antigas. 

Apesar do grande número de absurdos que há nessas religiões, a 

cegueira humana faz com que se vejam grandes coisas ali. 

 “Absurdos frequentemente soam profundos porque são incapazes de 

serem compreendidos. Quando ouvimos coisas que nós não 

entendemos, às vezes pensamos que elas são simplesmente por 

demais profundas ou elevadas para que possamos compreendê-las, 

quando na realidade elas são meramente declarações ininteligíveis do 

tipo ‘aplauso de uma mão só’”. - R. C. Sproul 

 

A REVELAÇÃO ESPECIAL 

Quando nascemos não nos encontramos com nosso Criador. 

Encontramos aqui pessoas como nós, apenas um pouco mais velhas e 

experientes. Como saber quem foi o nosso Criador e o que Ele espera 

de nós? Por que não podemos nos reunir com Ele? Por que há tanta 

dor, maldade e – pior de tudo – morte, neste mundo? O que vai 

acontecer quando eu morrer? O que vai acontecer aos meus queridos 

quando eles morrerem? Por que estamos morrendo?!?! 

“14 Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e 

sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua 

morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, 

15  e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à 

escravidão por toda a vida.” (Hebreus 2:14-15 RA) 

Deus se revelou diversas vezes a indivíduos-chave na história da 

redenção. Firmou pactos com eles e fez com que livros fossem 

escritos, começando Ele mesmo ao escrever as duas tábuas do 

testemunho. 

Êxodo 31:18  E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a 

Moisés as duas tábuas do Testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo 

dedo de Deus. 
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 Quais foram os principais indivíduos pelos quais Deus se 

revelou? Quais são os dois que mais se destacam? Qual o produto 

duradouro da interação de Deus com esses dois homens? 

 

João 1:17  Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a 

verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 

Deuteronômio 18:15 O SENHOR, teu Deus, te suscitará um profeta do 

meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim; a ele ouvirás, 

Note que a revelação muda ao longo do tempo. Para enxergarmos isso 

com clareza, vamos dividir os seres humanos conforme algumas 

categorias quanto a tempo e lugar. 

ANTES DA PLENITUDE DOS TEMPOS: 

 Patriarcas – revelação direta e passada de pai para filho. 

 Povo da antiga aliança – Revelação a Moisés na sarça ardente 

conduzindo a uma série de eventos que culminaram com os 

raios e trovões do Monte Sinai e a entrega da Lei de Deus e a 

antiga aliança. 

Esses dois grupos olhavam para Cristo no futuro. A Palavra falada (em 

visões, sonhos, etc.) ou Escrita (Antigo Testamento) apontava para o 

Cristo (Messias) que havia de vir. 

DURANTE E APÓS A PLENITUDE DOS TEMPOS: 

 Contemporâneos de Jesus – creram que Ele era o Messias, o 

Filho de Deus e tiveram a oportunidade de ver a encarnação 

das promessas. O olhar se voltou para o Monte Sião – 

Jerusalém - onde Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição 

foi a autenticação de que aquele não era um profeta comum, 

mas o próprio Filho de Deus encarnado. 

 Contemporâneos dos apóstolos – creram no testemunho da 

ressurreição e receberam instrução dos próprios emissários de 

Cristo. Já começaram a usar os escritos dos apóstolos como 

Escritura, porém ainda incompleta. Estes olhavam para um 

evento passado como sua segurança. 
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 Era subapostólica (período dos pais) – creram no testemunho 

dos apóstolos quanto à ressurreição e nas Escrituras que eles 

deixaram. O material era incompleto, mas suficiente para 

mostrar a Cristo e o caminho da salvação. Estes também 

olhavam para um evento passado como sua segurança. 

 Cristãos bíblicos – têm as Escrituras completas, crendo no 

testemunho delas como mensagem profética e apostólica. 

Estes também olham para o passado achando plena segurança 

no Monte Sião e os eventos que ocorreram ali. São o novo 

povo do livro, o único que tem o cânon completo, aguardando 

o retorno do Senhor. 

Cada grupo desses teve revelação de uma forma bastante diferente do 

outro. E, dependendo do período em que cada crente nasceu a 

compreensão da Escritura também foi variando. A evolução da 

teologia cristã é um fato histórico inegável que abordaremos 

novamente na seção 2.2. 

O importante é que em cada estágio Deus sempre se revelou com 

clareza e se comunicou de forma a atingir Seus próprios objetivos. Se 

Deus não se comunicasse conosco não haveria como estabelecer a 

teologia cristã e ficaríamos reféns das religiões naturais. A Bíblia é esse 

livro maravilhoso cujo valor é inestimável e que nos fornece 

informações que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. 

“Eu acredito firmemente que a verdade cristã requer um fundamento 

sólido nas convicções que: (1) Deus nos fez, e (2) Deus se comunicou 

conosco com clareza. Sem essa base, a tentativa de estabelecer a 

teologia cristã é insustentável.” – James R. White 

 

A Centralidade de Jesus Cristo 

Uma das coisas mais importantes para nós cristãos é mantermos 

diante de nós que a Bíblia é um livro para a revelação de Deus e a 

revelação de Deus é Cristo. Portanto, a Bíblia é um livro, em última 

instância, sobre Jesus Cristo. 

Mateus 5:17 Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não 

vim para revogar, vim para cumprir. 
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Lucas 24:27  E, começando por Moisés, discorrendo por todos os 

Profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as 

Escrituras. 

“44  A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, 

estando ainda convosco: importava se cumprisse tudo o que de mim 

está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos. 45  Então, 

lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras;” 

(Lucas 24:44-45 RA) 

João 5:39  Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida 

eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 

Hebreus 10:7 Então, eu disse: Eis aqui estou (no rolo do livro está 

escrito a meu respeito), para fazer, ó Deus, a tua vontade. 

 “A separação entre a autoridade de Cristo e da Escritura é artificial e 

impossível, já que a nossa única fonte confiável de conhecimento da 

vida e ensino de Jesus é a própria Bíblia. Portanto, ao estabelecer a 

autoridade da Bíblia, estamos igualmente estabelecendo a autoridade 

de Cristo; primeiro, ao receber o que ele mesmo afirmou sobre a 

Palavra de Deus, e segundo, ao apoiar a veracidade do relato que 

temos do seu ensino.” - Franklin Ferreira 

 

Antigo 
Testamento 

Lei Fundamento da chegada de Cristo 

História Preparação para a chegada de Cristo 

Poesia Anelo pela chegada de Cristo 

Profecia Certeza da chegada de Cristo 

Novo 
Testamento 

Evangelhos Manifestação de Cristo 

Atos Propagação de Cristo 

Epístolas Interpretação e aplicação de Cristo 

Apocalipse Consumação em Cristo 
Tabela 2: Cristo em toda a Bíblia 

 

1.2. Inspiração das Escrituras 

OS PRINCIPAIS TEXTOS – 2 TIMÓTEO 3:16-17 

“16  Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 17  a fim de 
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que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para 

toda boa obra.” (2 Timóteo 3:16-17 RA) 

Este texto, por sua familiaridade, muitas vezes perde o impacto que 

sempre deveria causar em nós. Ele é central a tudo o que nós somos e 

tudo o que Deus espera de nós. É bom lembrar que esse conteúdo, 

escrito na última carta que Paulo escreve ao seu amado filho na fé, 

tem a força de um testamento de um apóstolo. 

 

 PARA PENSAR... 

Observe o contexto (capítulo 3 de 2 Timóteo). Percebeu o contraste 

entre crentes e ímpios, entre uma falsa religião e uma verdadeira, uma 

fé apostólica e uma fé de falsos mestres, uma fé calcada na Bíblia e 

uma fé baseada em “insensatez” (v. 9)? Compare as palavras a 

Timóteo com as que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso (At 20:29-

32). 

 

Algumas traduções modernas já utilizam “soprada por Deus” em vez 

de “inspirada por Deus” para traduzir theopnestus. 

Útil – Os adversários de sola scriptura dizem que uma coisa pode ser 

útil sem ser suficiente. Mas aqui a ênfase que o apóstolo dá ao útil 

aponta para “toda” e não para “Escritura” tão somente. Toda e 

qualquer parte da Escritura contribui para alcançar o que ele disse no 

versículo 15. 

Ensino – é a palavra grega traduzida por doutrina na maioria dos 

textos bíblicos. 

Repreensão – é uma palavra ligada a teste, prova, avaliação. Também 

traduzida às vezes por convicção. A Escritura testa todas as coisas, 

refuta erros e heresias, e convence do pecado. 

Correção – a palavra tem a ideia de restauração a um estado correto, 

endireitar algo que ficou torto. 

Educação na justiça – Treinamento (com a ideia de disciplina, 

crescimento). O crente quando é recém-convertido não tem esse tipo 

de treinamento e é através das Escrituras que ele vai sendo 

aperfeiçoado na justiça e retidão. 
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 Você conseguiria ver uma sequência lógica nesses quatro 

aspectos mencionados pelo apóstolo? 

O raciocínio da igreja sempre seguiu a seguinte linha, baseada nesse 

texto: se é soprada por Deus, então é Escritura e se é Escritura então é 

útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a 

educação na justiça. Esse processo pode tornar qualquer pessoa 

“sábia para a salvação” (v. 15). 

OS PRINCIPAIS TEXTOS – 2 PEDRO 1:20-21 

“20  sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura 

provém de particular elucidação; 21  porque nunca jamais qualquer 

profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens [santos] 

falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.” (2 Pedro 1:20-

21 RA) 

Este texto também costuma ser mal interpretado. Pedro aqui não está 

falando sobre como as pessoas interpretam palavras proféticas, mas 

sobre a segurança da Escritura em si. O foco aqui é a origem e a 

natureza da profecia. 

Há um óbvio contraste com os falsos profetas: 

2 Pedro 2:1 Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, 

assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, 

dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem 

o Soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição. 

Ou seja, há homens que falam da parte de Deus e há homens que 

falam por si mesmos semeando heresias destruidoras. A NVI ajuda a 

esclarecer melhor o sentido exato: 

Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura 

provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem 

na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos 

pelo Espírito Santo. (2 Pedro 1:20-21 NVI) 

Não significa que não existe a presença do elemento humano, mas o 

que o texto nos ensina é que enquanto os homens falavam ou 

escreviam eles o faziam sob o poder e direção do Espírito Santo. A 

expressão que a Bíblia usa para esse processo sobrenatural é “soprado 

por Deus” (theopnestus). Não são os homens que são “inspirados”, 
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mas as Escrituras são “sopradas” por Deus, o Espírito Santo, por causa 

da iniciativa divina da revelação. 

 PARA PENSAR... 

Percebeu como é colocada essa verdade pelo apóstolo Pedro? 

“sabendo primeiramente isto” (RA) ou “antes de mais nada” (NVI). O 

que isso significa? 

É interessante que nessa mesma carta o apóstolo vai chamar os 

escritos do apóstolo Paulo de Escritura (2 Pe 3:16). Falaremos sobre 

esse texto na seção 2.1. 

CETICISMO CONSTRUTIVO 

Filosoficamente um cético é alguém que duvida de tudo e não crê 

existir verdade. Ninguém quer uma posição assim. Ela é totalmente 

absurda. Mas pessoas crédulas, que creem em qualquer coisa 

parecem existir em muito maior número, ainda mais em um país 

místico e supersticioso como o nosso. Um pouco de dúvida não faz 

mal a ninguém. Temos que ser como os bereanos, ávidos pela Palavra, 

mas checando tudo com rigor. 

Salmos 18:30  O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é 

provada; ele é escudo para todos os que nele se refugiam. 

Atos 17:11  Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os de 

Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando 

as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. 

“Sola scriptura assume que a scriptura é divina em sua natureza; se ela 

não for, sola scriptura não tem sentido.” – James White 

Lembre-se de Lutero em Worms: 

“A não ser que me convençam através da Escritura Sagrada ou por 

raciocínio evidente, não posso me retratar. Pois minha consciência está 

cativa à palavra de Deus e agir contra a consciência não é certo nem 

seguro. Aqui permaneço, não posso agir de outra forma. Que Deus me 

ajude.” – Martinho Lutero, na dieta de Worms 
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ALGUNS ESCLARECIMENTOS QUANTO À INSPIRAÇÃO 

Inspiração ocorreu somente nos Autógrafos 

 

Inspirados são os originais, os chamados autógrafos. Não são as cópias 

que são inspiradas. Somente o texto originalmente escrito pelo 

profeta ou apóstolo é que foi inspirado pelo Espírito Santo. 

“Afirmamos que, estritamente falando, a inspiração diz respeito 

somente ao texto autográfico das Escrituras, o qual, pela providência 

de Deus, pode-se determinar com grande exatidão a partir de 

manuscritos disponíveis.” - Declaração de Chicago sobre a Inerrância 

da Bíblia – 1978 – Art X 

 

Inspiração do Ensino e do Registro 

Algumas pessoas fazem alguns ataques um tanto tolos à inspiração. 

Usam o registro de frases ímpias e não inspiradas (ditas por um 

inimigo da fé ou até mesmo por Satanás) e forçam como se fosse 

ensino bíblico. 

Ora, será que tudo o que os amigos de Jó disseram era verdade? Tudo 

o que o autor de Eclesiastes disse é condizente com a vontade de 

Deus? 

Pode-se até encontrar um exemplo extremo: 

 Em algum lugar da Bíblia há um ensino de que Deus não existe? 

 

EVIDÊNCIAS DA INSPIRAÇÃO 

Quem conhece a Palavra sabe que ela passa uma tremenda confiança 

de ser realmente a Palavra de Deus. Há diversas evidências já 

observadas. 

Evidência Interna Evidência Externa 
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- Autoridade que se autoconfirma 
- Testemunho do Espírito Santo 
- Capacidade transformadora 
- Unidade da Bíblia 
 

- Historicidade 
- Testemunho de Cristo 
- Profecia 
- Influência da Bíblia 
- Indestrutibilidade da Bíblia 
- Integridade de seus autores humanos 

Tabela 3: Evidências da Inspiração 

A consistência interna da Palavra é impressionante. São 66 livros 

escritos por pelo menos 39 autores em um espaço de 

aproximadamente 1500 anos. A unidade e consistência são realmente 

marcantes. Consistência é uma marca daquilo que é verdadeiro. 

Aquilo que é inconsistente é falso por definição. 

Entretanto, sejam quais forem as evidências, inimigos da fé 

dificilmente darão atenção a elas. A verdadeira evidência definitiva é 

aquilo que Calvino chamou de “Testimonium Internum Spiritus Sancti” 

– o testemunho interno do Espírito Santo. 

 “Pelo testemunho da Igreja de Deus podemos ser movidos e 

persuadidos a ter em alto e reverente apreço as Sagradas Escrituras. A 

santidade do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a 

harmonia de todas as partes, o propósito do todo (que é dar toda 

glória a Deus), a plena revelação que faz do único meio de salvação 

para o homem, e muitas outras excelências incomparáveis e perfeição 

completa, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia 

serem elas a Palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e 

certeza quanto à sua verdade infalível e divina autoridade provém da 

operação interna do Espírito Santo, que pela Palavra e com a Palavra 

testifica aos nossos corações.” – CFBL1689 – Cap 1 Art 5 

“Afirmamos que o Espírito Santo dá testemunho acerca das Escrituras, 

assegurando aos crentes a veracidade da Palavra de Deus escrita.” – 

Declaração de Chicago sobre a Inerrância da Bíblia – 1978 – Art XVII 

 

1.3. Infalibilidade e Inerrância 
Como dizia J. I. Packer, a inerrância é um mero corolário da inspiração. 

Um corolário, segundo o dicionário é uma “afirmação deduzida de 

uma verdade já demonstrada”. Obviamente se a Bíblia é Palavra de 

Deus e Deus não pode errar então a Bíblia está livre de erros. 
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“Afirmamos que, em sua totalidade, as Escrituras são inerrantes, 

estando isentas de toda falsidade, fraude ou engano.” – Declaração de 

Chicago sobre a Inerrância da Bíblia – 1978 – Art XII 

“Quando nós falamos de inerrância [...] estamos falando do fato que a 

Bíblia não viola seus próprios princípios de verdade. Isso não significa 

que a Bíblia está livre de irregularidades gramaticais ou coisas desse 

tipo, mas que ela não contém afirmações que estão em conflito com a 

realidade objetiva.” – R. C. Sproul 

Uma forma simples de fazer a distinção entre infalibilidade e 

inerrância é: 

 Infalível – incapaz de errar ou se enganar (indica um potencial 

não necessariamente posto em ação); 

 Inerrante – que não contém erro (indica uma realidade 

concreta). 

É possível ser inerrante sem ser infalível. Mas não é possível errar 

quando se é infalível. 

Lembre-se: a Escritura não pode falhar! 

João 10:35  Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a 

palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, 

 

A IGREJA VERDADEIRA SEMPRE CREU NA INERRÂNCIA 

Quando se fala em resgate das Escrituras e traduções e “a Bíblia na 

mão do povo” se pensa muito na Reforma Protestante e o seu esforço 

intenso contra uma igreja corrupta que escondia a verdade de seus 

membros. 

Mas é um erro imaginar que a valorização da Bíblia e a crença nela 

como Palavra de Deus inerrante é algo que surgiu no século XVI. Essa 

sempre foi a crença da igreja verdadeira. 

“Na igreja antiga encontramos o desenvolvimento da teologia, muitas 

vezes em resposta às heresias dos gnósticos e de outras seitas. É 

interessante ver que em toda controvérsia sobre doutrina, os pais da 

igreja se submeteram aos livros bíblicos como autoridade final. Eles 

apelaram à tradição entregue pelos apóstolos, encontrada nos livros 

que hoje compõem o Novo Testamento. Também receberam o Antigo 
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Testamento como a Palavra de Deus. Para eles a natureza das 

Escrituras como inspiradas por Deus garantia sua veracidade plena. 

Creram na Escritura como infalível e, portanto, incapaz de qualquer 

erro. A doutrina da inerrância da Escritura era a doutrina da igreja 

primitiva.” – Franklin Ferreira 

“Afirmamos que a doutrina da inerrância tem sido parte integrante da 

fé da Igreja ao longo de sua história.” - Declaração de Chicago sobre a 

Inerrância da Bíblia – 1978 – Art XVI 

O que é novo hoje é a desconfiança cada vez maior da própria igreja 

em relação à Bíblia. 

“Não é a afirmação da inerrância que é um fato novo; é a sua 

negação” – R. C. Sproul 

O LADO HUMANO DA ESCRITURA 

É importante frisar que a Bíblia tem também o seu “lado humano”. O 

lado humano é o que faz com que haja diferença de estilo, expressão 

de personalidades distintas, pequenos erros gramaticais, linguagem 

coloquial. Afinal, a Bíblia não foi escrita em “grego do Espírito Santo”. 

Os autores humanos escreveram da sua forma, no seu nível. 

A inerrância não é a ausência de erros gramaticais. A inerrância aponta 

para a veracidade do conteúdo das Escrituras. 

E Deus usou o testemunho, as experiências, a memória e a capacidade 

das pessoas. O cristianismo é uma religião histórica – ela é toda 

calcada em fatos. 

“3  igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada 

investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, 

excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, 4  para que tenhas 

plena certeza das verdades em que foste instruído.” (Lucas 1:3-4 RA) 

 

1.4. Autoridade das Escrituras 
Se a inerrância é um corolário da inspiração, o mesmo ocorre com a 

autoridade. Se Deus falou na Escritura não há o que discutir: a 

Escritura é a maior autoridade que temos no mundo contemporâneo. 

Afinal, onde mais se ouvirá a voz de Deus? 
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“1 Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, 

aos pais, pelos profetas, 2  nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a 

quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 

universo.” (Hebreus 1:1-2 RA) 

Ora Jesus Cristo não está mais aqui. Mas toda a autoridade é dele (Mt 

28:19) e ele falou através de seus apóstolos e continua falando hoje 

por meio da Escritura que eles deixaram. 

Todas as outras autoridades recebem legitimidade da autoridade das 

Escrituras. Portanto, qualquer “verdade” ou tradição precisa ser 

checada contra a única autoridade infalível que é a Bíblia. 

A QUESTÃO DA AUTORIDADE É A QUESTÃO 

A igreja de Cristo deveria estar unida em torno da autoridade do 

próprio Rei, que é Cristo. A igreja do Senhor deveria ser “católica”, ou 

seja, universal. 

Entretanto, católicos todos alegam ser. Os romanistas alegam que os 

protestantes se separaram da igreja universal de Cristo no século XVI. 

Os protestantes afirmam que os romanistas já o fizeram muitos 

séculos antes disso. 

E a questão da autoridade é o grande diferencial: 

 Protestantes – Bíblia.  

 Católicos – Bíblia + Tradição + Magistério da igreja. 

Cuidado com reações pendulares. Os protestantes não defendem que 

a igreja não tem autoridade. Ela tem uma autoridade derivada, dentro 

de uma esfera balizada pela própria Bíblia da mesma forma que ocorre 

com os pais ou os magistrados. 

 “Em igrejas reformadas a autoridade da igreja é vista como 

ministerial e declarativa em vez de suprema e intrínseca.” – R. C. 

Sproul 

OBEDIÊNCIA ÀS ESCRITURAS É A MARCA DO DISCIPULADO CRISTÃO 

Para o cristão verdadeiro obedecer a Deus, obedecer a Cristo e 

obedecer as Escrituras são sinônimos. Cada pessoa tem sua própria 

consciência, mas a Bíblia é o traço comum que atrela todas as 

consciências. A não hesitação em crer na verdade contida nas 

Escrituras é marca de discipulado. 
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“Obediência é requerida daqueles que estudam a Escritura. 

Obedecemos somente a Deus, que reina em sua igreja por meio de sua 

Palavra, e nenhuma instituição, igreja ou pessoa, seja ela quem for, ou 

quão importante for, tem o direito de constranger a fé ou as 

consciências dos cristãos, ao querer impor aos cristãos tradições 

humanas sem vida. Ao obedecer à Palavra viva de Deus encontramos a 

verdadeira liberdade. Só Deus é senhor de nossa fé e obediência, por 

meio de sua Palavra.” – Franklin Ferreira 

Para Derek Thomas, a doutrina da autoridade das Escrituras é, no fim 

das contas, uma questão cristológica. A pergunta é: “Estou preparado 

para ter uma visão das Escrituras diferente daquela que Jesus tinha?” 

“29 Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o 

poder de Deus. 30  Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão 

em casamento; são, porém, como os anjos no céu. 31  E, quanto à 

ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: 32  

Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não 

é Deus de mortos, e sim de vivos.” (Mateus 22:29-32 RA) 

TRÊS ALERTAS QUANTO À AUTORIDADE BÍBLICA 

1. Crer na Escritura é um dom do Espírito Santo. Só pode ser 

concedido por Deus. 

 “Precisamos do Espírito Santo para receber a Palavra de Deus, pois 

crer na autoridade, inspiração e verdade da Escritura também é um 

dom do Espírito, tanto quanto a justificação e a santificação.” - 

Franklin Ferreira 

2. Há necessidade de compreensão da autoridade da Escritura dentro 

do contexto da história redentiva. Como sou membro da comunidade 

da nova aliança, não estou submetido a algumas leis como circuncisão, 

proibição de comer carne de porco, não poder usar roupas de tecido 

com fios diferentes, guarda do sábado judaico, etc. Alguns exemplos: 

Êxodo 23:19  As primícias dos frutos da tua terra trarás à Casa do 

SENHOR, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. 

Levítico 19:19 Guardarás os meus estatutos; não permitirás que os 

teus animais se ajuntem com os de espécie diversa; no teu campo, não 

semearás semente de duas espécies; nem usarás roupa de dois 

estofos misturados. 

Falaremos mais sobre isso na seção 2.2. 
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3. A verdade e autoridade da Bíblia não dependem em absoluto de 

alguém acreditar nela ou não. A Escritura tem autoridade intrínseca. O 

fato de alguém rejeitá-la em nada muda a sua natureza. Ela é a Palavra 

de Deus quer os pecadores gostem, quer não. 

 

1.5. Suficiência das Escrituras 
“Sola Scriptura simplesmente significa que toda a verdade necessária 

para a nossa salvação e vida espiritual é ensinada explícita ou 

implicitamente na Bíblia.” – John F. MacArthur Jr. 

A Reforma Protestante do século XVI foi um divisor de águas na 

história da igreja. A tensão provocada pela questão da autoridade 

gerou uma divisão profunda no cristianismo. 

O famoso Concílio de Trento (1546-1564) forjou oficialmente uma 

nova religião. Saía de cena o Sola Scriptura, sempre defendido pela 

ortodoxia e era oficialmente decretado, por uma igreja corrompida, o 

Sola Ecclesia. 

Esse delírio ganhou força nos anos subsequentes e chegou ao seu 

limite no Concílio Vaticano I (sec. XIX) com a decretação da 

infalibilidade papal. 

Os romanistas alegam que a autoridade suprema repousa sobre três 

pilares: a Escritura, a Tradição oral e o Magistério da igreja. Ora, só a 

igreja pode interpretar a Escritura a seu bel prazer e a tradição só é 

conhecida por ela. Portanto, no catolicismo romano a verdadeira 

autoridade não é nem a Bíblia, nem a tradição, mas a própria igreja. O 

papa Pio IX em 1870, no Primeiro Concílio Vaticano, chegou ao 

extremo desse delírio ao dizer a um cardeal: 

“Eu sou a igreja! Eu sou a tradição!” – Papa Pio IX 

? Você sabia? 

O Papa Pio IX foi o papa que mais tempo ficou no ofício (1846 a 1878). 

Foi ele quem promulgou em 1870, no concílio Vaticano I, a doutrina da 

infalibilidade papal, que ele mesmo exerceu para promulgar o dogma 

da imaculada conceição de Maria. A declaração ex cathedra de um 

papa (dita infalível, diferentemente de uma bula papal) foi exercida 
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novamente em 1950 pelo Papa Pio XII para decretar o dogma da 

assunção de Maria. 

Veja o que diz o catecismo da igreja católica romana no artigo 85: 

 “O ofício de interpretar autenticamente a Palavra de Deus escrita ou 

transmitida foi confiado unicamente ao Magistério vivo da Igreja, cuja 

autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos 

bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma.” – 

Catecismo da Igreja Católica (de 1992) – Artigo 85 

Um argumento comum dos romanistas é de que a Escritura foi gerada 

pela igreja porque teria sido a igreja quem formou o cânon 

(trataremos mais disso na seção 2.1). Isso nada mais é do que uma 

completa inversão dos fatos. Veja o que Calvino tem a dizer a respeito: 

“Mas, palradores [tagarelas] desse gênero se refutam sobejamente 

com apenas uma palavra do Apóstolo. Categoriza ele [Ef 2:20] que a 

Igreja se sustém no fundamento dos profetas e apóstolos. Se o 

fundamento da Igreja é a doutrina profética e apostólica, é necessário 

que esta doutrina tenha sua inteira infalibilidade antes que a Igreja 

começasse a existir. Nem procede o que sofisticamente arrazoam, a 

saber, ainda que daqui derive a Igreja sua origem e começo, a não ser 

que se interponha o arbítrio da própria Igreja, permanece em dúvida 

quais coisas se devem atribuir aos profetas e apóstolos. Ora, se de 

início a Igreja Cristã foi fundada nos escritos dos profetas e na 

pregação dos apóstolos, onde quer que esta doutrina se encontre, sua 

aceitação, sem a qual a própria Igreja jamais teria existido, 

indubitavelmente precedeu à Igreja.” – João Calvino, Institutas da 

Religião Cristã 

Aliás, Calvino defendeu enfaticamente a doutrina da suficiência das 

Escrituras, sustentando com firmeza o ensino bíblico do vínculo que há 

entre a Palavra e o Espírito Santo, para combater dois grupos cujas 

doutrinas ameaçavam a fé cristã: o catolicismo romano e o 

anabatismo. 

A luta dos reformadores não foi para eliminar outras autoridades 

legítimas, mas afirmar a única autoridade suprema e infalível, sem 

admitir rivais. 

 “Para Lutero a sola de Sola Scriptura era inseparavelmente 

relacionada com a inerrância que só as Escrituras possuíam. Foi 

porque os papas podiam errar, e erravam mesmo, e os concílios 
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igualmente [erravam], que Lutero veio a reconhecer a supremacia da 

Escritura. Lutero não desprezava a autoridade da Igreja, nem 

repudiava os concílios eclesiásticos como sendo destituídos de valor. 

Seu louvor ao Concílio de Nicéia é digno de nota. Lutero e os 

reformadores não quiseram dizer por Sola Scriptura que a Bíblia é a 

única autoridade na Igreja. Pelo contrário, queriam dizer que a Bíblia é 

a única autoridade infalível dentro da Igreja.” – R. C. Sproul 

Essa doutrina continua sendo sempre ameaçada por diversas formas 

sutis de colocar alguma coisa humana lado a lado com a autoridade da 

Palavra de Deus. 

 “Quando alguém faz uma afirmação de caráter religioso, a reação 

imediata da pessoa que não crê é sempre a mesma: ‘Como você sabe 

que isso é verdade?’ Esta é uma pergunta razoável que exige uma 

resposta honesta. Tradicionalmente, a resposta da teologia cristã 

sempre foi: ‘Eu sei, porque a Bíblia me diz que é assim’. Em outras 

palavras, o cristianismo localiza a autoridade última na Bíblia, que é 

aceita como revelação de Deus. No entanto, ultimamente muitos 

teólogos abandonaram essa posição tradicional e optaram por uma 

outra visão. O liberalismo e a neo-ortodoxia, juntamente com o 

pentecostalismo, localizaram a autoridade final na experiência, 

embora de formas bem diferentes.”  -  Franklin Ferreira 

 PARA PENSAR... 

Veja como o Breve Catecismo de Westminster (1647) coloca suas duas 

primeiras perguntas: 

“PERGUNTA 1. Qual é o fim principal do homem? 

RESPOSTA. O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo 

para sempre. 

PERGUNTA 2. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o 

glorificar e gozar? 

R. A Palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo 

Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar 

e gozar.” 

Pense um pouco em como a Bíblia é o elemento de ligação entre o 

homem e o seu Criador. 
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CONCEPÇÕES ERRÔNEAS 

É impressionante como tudo o que os reformadores defenderam 

sempre é representado com caricaturas. É o que ocorre com Sola Fide, 

interpretada pelos adversários como “creia em algumas verdades 

intelectualmente e viva como bem entender”. Uma zombaria parecida 

ocorre com Sola Scriptura. 

Muitos entendem que os reformadores defendiam que Deus teria 

aberto os céus, largado as Escrituras e nos deixado por nossa própria 

conta. A expressão sola Scriptura não significa que a Escritura, sem o 

Espírito, fora da igreja, é a única regra de fé e prática. O que a 

expressão sempre quis dizer é que a Bíblia é única, sem paralelo, por 

ser a revelação inspirada de Deus. 

 

Sola Scriptura versus Solo Scriptura 

Keith A. Mathison em um artigo de 2007 na revista Modern 

Reformation utilizou a expressão solo Scriptura para definir a atitude, 

muito comum no cristianismo contemporâneo, em que o indivíduo 

assume uma postura do tipo “eu e a minha Bíblia”, ignorando os 2000 

anos que a igreja tem e os oficiais e mestres que Deus levantou ao 

longo da sua história. 

Essa atitude é ingênua, egoísta e incrivelmente arrogante. James R. 

White, em seu livro Scripture Alone (Somente a Escritura), alerta 

contra uma perspectiva desse tipo: 

“Alguém estaria entendendo horrivelmente mal o título deste livro 

[Somente as Escrituras] ao pensar que ele apoia a ideia de um cristão 

ausente do corpo de Cristo, que rejeita o ensino bíblico sobre 

presbíteros e líderes, e que fica perpetuamente sentado em algum 

lugar debaixo de uma árvore sozinho com a Bíblia.” – James R. White 

A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes também é 

invocada para apoiar esse tipo de mentalidade. É claro que também 

ela está sendo abusada. O que os reformadores queriam dizer com o 

sacerdócio universal é que cada pessoa tem uma missão de ser “Cristo 

para o seu próximo” com os seus chamados, dons e talentos. Também 

elimina a distinção, comum na mentalidade medieval, na dignidade 

diante de Deus em exercer papéis “temporais” e “espirituais”. Mas os 

reformadores nunca minimizaram a importância da igreja, dos mestres 

e dos presbíteros. 
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“Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo 

com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais 

designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja 

congregada. São eles os anciãos (ou bispos) e os diáconos; cabe-lhes 

especificamente a administração das ordenanças [Batismo e Ceia do 

Senhor] e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos, 

ou para o qual foram chamados por Cristo. Este sistema deve ser 

mantido na igreja, até o fim do mundo.” – CFBL1689 – cap. 26 art. 8 

É importante frisar que a crença em sola Scriptura exige também a 

crença em tota Scriptura – ou seja – toda a Escritura é Palavra de Deus 

e não somente as partes que me agradam. O ensino bíblico sobre a 

importância da autoridade eclesiástica (p.ex.: Hb 13:7,17 e 1 Ts 

5:12,13) também faz parte da Palavra inspirada de Deus. 

É bom lembrar também que a direito ao livre exame das Escrituras 

coloca uma tremenda responsabilidade sobre o crente. Por um lado 

ele tem o direito de interpretar a Palavra, mas por outro ele tem o 

dever de interpretá-la corretamente. Só o protestantismo coloca a 

infalibilidade exclusivamente na própria Bíblia. Tradição e concílios 

podem errar e o crente individual também pode errar. Só a Bíblia é 

inerrante! 

Solo scriptura é um pensamento anti-igreja e anti-autoridade. O 

resultado do surgimento dessas pessoas que são independentes, 

“lobos solitários” da fé, é o alto grau de subjetivismo na interpretação 

da verdade bíblica. A Bíblia é adaptada ao gosto do freguês. Isso é 

pura arrogância. O argumento é algo do tipo: “minha opinião está 

certa porque é a minha opinião”. 

 

A BÍBLIA NÃO CONTÉM TODA A VERDADE 

A Bíblia não é exaustiva quanto à verdade sobre Deus. Na verdade ela 

nos ensina alguma coisa sobre Deus (tudo o que é necessário para a 

vida e salvação), mas, como alguém já disse, “a eternidade não é 

suficiente para esgotar a revelação de Deus”. 

Também não é objetivo da Bíblia revelar todo o conhecimento 

humano. Isso está no âmbito da graça comum. A Bíblia não ensina 

fórmulas químicas, nem as leis da genética e nem quais plantas são 

venenosas ou medicinais. Não é esse o objetivo dela. Tudo isso é 

aprendido no âmbito da revelação natural e da graça comum. 
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“[A Bíblia] é a regra da fé, não a Enciclopédia Universal” – James R. 

White 

Toda a verdade é verdade de Deus. É por isso que podemos sim 

aprender muitas coisas com ímpios, agnósticos e até ateus. 

 “Visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo 

verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de 

Deus. Além disso, visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal 

haveria em empregar, para sua glória, tudo quanto pode ser 

corretamente usado dessa forma?” – João Calvino 

Muita coisa ficou de fora da Bíblia. Somente o que é necessário ficou 

registrado. É importante que compreendamos que tudo o que se 

perdeu é irrelevante no que se refere à nossa salvação e vida com 

Deus. Toda a verdade necessária à salvação, em seu senso mais amplo, 

está contida na Bíblia. 

 

NÃO É UM CONCEITO NOVO 

Os inimigos de sola Scriptura alardeiam que este é um conceito novo, 

trazido no século XVI por Lutero e outros. Nada mais longe da 

verdade. Há um grande número de escritos dos pais da igreja 

confirmando que todos eles, unanimemente, recorriam às Escrituras 

como única regra infalível de fé. Segue uma breve seleção de citações 

desses pais: 

“Há, irmãos, um Deus, cujo conhecimento nós obtemos das Escrituras 

Sagradas, e de nenhuma outra fonte... Quaisquer coisas, portanto, que 

as Escrituras Sagradas declarem, para elas devemos olhar; e quaisquer 

coisas que elas ensinem, estas deixemo-nos aprender." – Hipólito de 

Roma (170-235) 

“As sagradas e inspiradas Escrituras são suficientes para declarar a 

verdade.” – Atanásio de Alexandria (c. 296-373) 

“Nós devemos examinar cuidadosamente se a doutrina que nos é 

oferecida está em conformidade com as Escrituras, e se não, rejeitá-la. 

Nada deve ser acrescentado às palavras inspiradas de Deus; tudo 

aquilo que está fora da Bíblia não é de fé, mas é pecado.” – Basílio de 

Cesaréia (329-379) 
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“Relativo aos ouvintes: que esses ouvintes que são instruídos na Bíblia 

devem examinar o que é dito pelos mestres, recebendo o que está em 

conformidade com as Escrituras e rejeitando o que é oposto a elas; e 

que aqueles que persistem em ensinar tais doutrinas devem ser 

estritamente evitados.” – Basílio de Cesaréia (329-379) 

“Nem ouse alguém concordar com bispos católicos se por acaso eles 

errarem em alguma coisa que resulte na opinião deles estar contrária 

às Escrituras canônicas de Deus.” – Agostinho de Hipona (354-430) 

 

Muitos crentes pensam que os pais da igreja são indivíduos que 

pertencem à igreja romana, ignorando que a maioria deles sequer 

pertence à igreja do ocidente. Na verdade há muita ignorância 

histórica no meio dos crentes. 

“A maioria dos protestantes é não-histórica na sua visão da igreja e 

tem pouco, se é que algum, conhecimento da história da igreja.” – 

James R. White 

Contrastemos citações como as que vimos anteriormente com a 

irracionalidade da religião surgida na contrarreforma após o Concílio 

de Trento. Veja a seguinte frase de Inácio de Loyola, fundador da 

ordem jesuíta: 

“[...] se a igreja disser que uma coisa é preta, apesar de aos nossos 

olhos parecer branca, para nós ela será preta.” - Inácio de Loyola 

(1491-1556) 

Ao longo do tempo a igreja romana foi abandonando cada vez mais a 

suficiência das Escrituras e foi acumulando uma série de doutrinas 

sem sentido: lendas, superstições e dogmas sem nenhuma base 

bíblica. Coisa como as estações da paixão; veneração de santos e 

anjos; doutrinas sobre Maria, como a imaculada conceição e a 

assunção corpórea; Maria como co-mediadora com Cristo; visões 

equivocadas sobre a natureza da justificação; a anulação da 

importância de sola fide; o erro no número de sacramentos; o 

abandono da suficiência da obra de Cristo; distorções sobre o efeito 

do batismo; invenções místicas sobre a presença de Cristo na ceia; 

abandono do sacerdócio de todos os crentes; imposição do celibato 

dos padres e muito mais foi sendo acrescentado sem amparo bíblico. 
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O resgate do sola Scriptura no tempo da Reforma está ligado ao grito 

da renascença ad fontes - de volta às fontes, aos originais. O quadro 

encontrado pelos reformadores na igreja e o que havia na Bíblia e o 

estava muitas vezes em franca contradição. E tudo o que eles queriam 

era uma Reforma. Nunca foi a intenção dividir a igreja. Mas diante da 

rejeição oficial da suficiência da Escritura ocorrida em Trento, inclusive 

com anátemas declarados contra os que não se dobrassem ao erro, 

nada mais se pôde fazer. 

 

1.6. Clareza das Escrituras 
Os reformadores do século XVI utilizaram o termo “perspicuidade” 

para referir-se à clareza e acessibilidade das Escrituras. Eles 

asseguraram que qualquer pessoa minimamente letrada seria capaz 

de entender a mensagem básica da Bíblia. 

“Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras, nem 

igualmente evidentes para todos. Mesmo assim, as coisas que 

precisam ser conhecidas, cridas e obedecidas para a salvação estão 

claramente propostas e explicadas em uma passagem ou outra; e, pelo 

devido uso de meios comuns, não apenas os eruditos, mas também os 

indoutos, podem obter uma compreensão suficiente de tais coisas.” – 

CFBL1689 – Cap 1 Art 7 

2 Pedro 3:16  ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma 

fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de 

entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também 

deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. 

 

 PARA PENSAR... 

R.C. Sproul fala de dois grandes mitos na leitura e estudo da Palavra de 

Deus: 

Mito 1 - A Bíblia é muito difícil de entender e somente teólogos 

altamente treinados podem lidar com as Escrituras. 

Mito 2 – A Bíblia é chata e cansativa. 

E você? Crê nesses mitos? 
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A Bíblia foi escrita para os seres humanos do jeito que eles são. O 

estilo dela é inesperado em certo sentido. 

“A Bíblia não é um manual de usuário simplista. Não é organizado com 

uma seção de início rápido para aqueles que têm pressa. Não tem 

índice tópico e por assunto e algumas partes são mais difíceis de 

entender do que outras.” – James R. White 

 

 PARA PENSAR... 

Se a Bíblia é tão clara e quase todas as denominações cristãs afirmam 

crer na Bíblia, por que há tantas divisões? 

James White crê que há dois motivos: um legítimo e outro ilegítimo. 

* Legítimo – Deus não nos faz todos iguais e aí há algumas diferenças 

de estilo e cada congregação tem suas próprias características. 

* Ilegítimo – As pessoas escolhem em quais porções da Bíblia elas 

creem e em quais elas não creem. 

O que você acha? 

 

2. COMPREENDENDO AS ESCRITURAS 

2.1 O Cânon 
O termo Cânon vem do grego kanon que significa “caniço de medir”. 

Hoje é mais comum se pensar nesse termo como uma referência ao 

conjunto de livros que compõem o Antigo e o Novo Testamentos. 

O conceito fundamental para mantermos em mente é: Canonicidade é 

determinada pela inspiração. 

? Você sabia? 

A divisão da Bíblia em capítulos e versículos não é inspirada. Os livros 

originais não possuíam essas divisões. Os capítulos foram 

estabelecidos em 1227 e são atribuídos a Stephen Langton, professor 
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da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária. Já os 

versículos são atribuídos a Robert Estienne, tipógrafo e impressor 

parisiense. A primeira Bíblia completa com versículos foi impressa em 

1553. A Bíblia de Genebra (1560), famosa Bíblia dos reformados e 

puritanos já continha os capítulos e versículos como são hoje. 

 

O QUE FAZ COM QUE UM LIVRO SEJA CANÔNICO? 

Já se tentou, por diversas vezes definir o que fazia com que um livro 

da Bíblia fosse considerado canônico ou não. Alguns critérios objetivos 

podem ser mencionados, mas eles são um tanto artificiais por 

passarem a impressão de que um grupo de eruditos sentou-se em 

algum lugar e decidiu, após análise, quais livros seriam considerados 

canônicos. Não foi assim. O processo foi longo e fascinante e um tanto 

diferente entre o Antigo e Novo Testamentos. 

? Você sabia? 

Há alguns livros não-canônicos que são mencionados na Bíblia. Veja 

alguns exemplos: 

Josué 10:13  E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou 

de seus inimigos. Não está isto escrito no Livro dos Justos? O sol, pois, 

se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia 

inteiro. 

Números 21:14  Pelo que se diz no Livro das Guerras do SENHOR: 

Vaebe em Sufa, e os vales do Arnom, 

1 Reis 11:41 Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, e à 

sua sabedoria, porventura, não estão escritos no Livro da História de 

Salomão? 

OS LIVROS CANÔNICOS – A BÍBLIA 

O termo “Bíblia” é uma transliteração do grego (ta Biblia – plural – “os 

livros”), passando pelo latim biblia (plural neutro interpretado como 

singular feminino). Ou seja, é uma coleção especial de livros. Por isso é 

comum a expressão Bíblia Sagrada (grego - ta biblia to hagia; latim - 

biblia sacra) para diferenciar de outras coleções de livros. 

Os livros da Bíblia são (organizados por grupos): 
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Livros do Antigo Testamento 

A lei (Pentateuco) – 5 livros Poesia – 5 livros 

1. Gênesis 1. Jó 

2. Êxodo 2. Salmos 

3. Levítico 3. Provérbios 

4. Números 4. Eclesiastes 

5. Deuteronômio 5. O Cântico dos cânticos 

História – 12 livros Profetas – 17 livros 

1. Josué A. Maiores B. Menores 

2. Juízes 1. Isaías 1. Oséias 

3. Rute 2. Jeremias 2. Joel 

4. 1 Samuel 3. Lamentações 3. Amós 

5. 2 Samuel 4. Ezequiel 4. Obadias 

6. 1 Reis 5. Daniel 5. Jonas 

7. 2 Reis  6. Miquéias 

8. 1 Crônicas  7. Naum 

9. 2 Crônicas  8. Habacuque 

10. Esdras  9. Sofonias 

11. Neemias  10. Ageu 

12. Ester  11. Zacarias 

  12. Malaquias 

Tabela 4: Os 39 livros do Antigo Testamento 

Livros do Novo Testamento 

Evangelhos História 

1. Mateus 1. Atos dos Apóstolos 

2. Marcos  

3. Lucas  

4. João  

Epístolas 

1. Romanos 12. Tito 

2. 1 Coríntios 13. Filemon 

3. 2 Coríntios 14. Hebreus 

4. Gálatas 15. Tiago 

5. Efésios 16. 1 Pedro 

6. Filipenses 17. 2 Pedro 

7. Colossenses 18. 1 João 

8. 1 Tessalonicenses 19. 2 João 

9. 2 Tessalonicenses 20. 3 João 

10. 1 Timóteo 21. Judas 
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11. 2 Timóteo  

Profecia 

1. Apocalipse 

Tabela 5: os 27 livros do Novo Testamento 

CÂNON DO ANTIGO TESTAMENTO 

A formação do Antigo Testamento contou com o trabalho do antigo 

povo de Deus, os israelitas. O nosso Antigo Testamento corresponde 

exatamente à “Bíblia” dos judeus, a Tanakh (TNK). 

 

Figura 1: Capa de um exemplar contemporâneo da Tanakh, a "Bíblia" judaica 

 

Disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico 

A lei 
(Tora) 

Os profetas 
(Nebhiim) 

Os escritos 
(Kethubhim) 

1. Gênesis A. Profetas Anteriores A. Livros poéticos 

2. Êxodo 1. Josué 1. Salmos 

3. Levítico 2. Juízes 2. Provérbios 

4. Números 3. Samuel 3. Jó 

5. Deuteronômio 4. Reis  

  B. Cinco Rolos 
(Megilioth) 

 B. Profetas 
posteriores 

1. O Cântico dos 
Cânticos 

 1. Isaías 2. Rute 

 2. Jeremias 3. Lamentações 

 3. Ezequiel 4. Ester 

 4. Os Doze 5. Eclesiastes 
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  C. Livros históricos 

  1. Daniel 

  2. Esdras - Neemias 

  3. Crônicas 
Tabela 6: Disposição dos livros na Tanakh hebraica 

 

? Você sabia? 

Quando Jesus falou dos profetas que foram mortos em Lc 11 (também 

em Mateus 23), ele citou Abel e Zacarias para indicar o assassinato de 

profetas em todo o Antigo Testamento – de ponta a ponta:  

“50  para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, 

derramado desde a fundação do mundo; 51  desde o sangue de Abel 

até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. 

Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração.” (Lucas 

11:50-51 RA) 

Abel – Genêsis 4:8-11 – primeiro livro da Tanakh 

Zacarias – 2 Crônicas 24:20-22  - último livro da Tanakh 

 

Israel sempre contou com a chamada casa dos profetas, que o Targum 

(paráfrases das Escrituras feitas por rabis especializados) parafraseia 

como “casa de doutrina” ou “escola dos profetas”. Ali se criou uma 

tradição fortíssima de escribas e doutores da lei, especializados em 

conservar a Palavra de Deus. 

1 Samuel 19:19  Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas, 

em Ramá. 

A escola de doutores da lei, escribas (massoretas) e outros ”zeladores” 

da Palavra de Deus garantiu a transmissão precisa da revelação sob a 

antiga aliança. 

Como vemos na Tabela 6, os livros são organizados em Torah (Lei), 

Nebhiim (Profetas) e Kethubhim (Escritos). O TNK ou Tanakh é um 

acróstico com essas divisões. Algumas pessoas querem dizer  que os 

“Escritos” não tiveram reconhecimento dos judeus e que não seriam 

inspirados. É importante frisar que a organização do material em lei, 
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profetas e escritos, não elimina a tradicional divisão entre lei e 

profetas, sendo a lei apenas o pentateuco (os cinco primeiros livros) e 

os profetas todos os outros livros. É assim que o Novo Testamento 

costuma se referir à Tanakh. 

Mateus 5:17 Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não 

vim para revogar, vim para cumprir. 

Lucas 24:27  E, começando por Moisés, discorrendo por todos os 

Profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as 

Escrituras. 

OS LIVROS DO ANTIGO TESTAMENTO 

Vamos analisar os livros que fazem parte do Antigo Testamento 

quanto à sua plena aceitação ou não como sendo inspirados e 

também outros escritos que poderiam ter sido aceitos, mas que não 

foram por não terem sido considerados inspirados. Lembrando que a 

base da canonicidade é a inspiração. 

Para categorizar os livros vamos utilizar quatro categorias: 

 Homologoumena – Livros que nunca foram questionados por 

ninguém. Plenamente aceitos como inspirados por todos. 

 Pseudepígrafos – São livros considerados espúrios em maior 

ou menor grau. Eram livros rejeitados por todos. Não significa 

que absolutamente tudo que aparece nesses livros é falso, mas 

não há como ter alguma certeza porque não são livros 

confiáveis. Muitas vezes há inclusive mentiras quanto à 

autoria, além de fantasia, lendas e mitos absurdos. 

 Antilegomena – Livros que foram questionados por alguém ou 

algum grupo em algum momento da história. Não significa 

necessariamente que havia oposição ao livro, mas que alguns 

tinham alguma dúvida quanto à sua canonicidade. 

 Apócrifos – São aqueles que chegaram a ser aceitos por alguns, 

mas que nunca se firmaram como canônicos. Acabaram sendo 

rejeitados completamente com o tempo quanto à sua 

canonicidade. 

 

Homologoumena do Antigo Testamento 

Dos 39 livros do Antigo Testamento, 34 nunca foram questionados. As 

exceções são: Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Ester, Ezequiel e 
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Provérbios. Mas nenhum deles teve objeção muito séria. Vamos 

discutir cada um quando falarmos dos antilegomena. 

 

Pseudepígrafos 

Muitos livros do misticismo judaico. Nunca foram reconhecidos como 

canônicos por ninguém. 

O interessante é que alguns fatos relatados em alguns pseudepígrafos 

são verdadeiros já que são confirmados em textos do Novo 

Testamento.  

Por exemplo, Judas 14 e 15 faz referência ao “Livro de Enoque” e 

Judas 9 cita um episódio relatado no livro “Assunção de Moisés”. 

Janes e Jambres são mencionados em 2 Tm 3:8. Segundo Orígenes os 

nomes desses dois magos egípcios aparecem no pseudepígrafo “Livro 

de Janes e Jambres”. 

Isso não deveria causar estranheza já que a verdade é sempre verdade 

quer tenha sido dita por um profeta pagão (Nm 24:17), por um animal 

irracional (Nm 22:28) ou mesmo por um demônio (At 16:17). 

É interessante que o apóstolo Paulo, homem extremamente culto, cita 

poetas pagãos: Arato (At 17:28), Menânder (1 Co 15:33) e Epimênedes 

(Tt 1:12). 

2 Timóteo 4:13  Quando vieres, traze a capa que deixei em Trôade, em 

casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 

Alguns exemplos de livros pseudepígrafos: 

 Lendários: livro do Jubileu, epístola de Aristéias, livro de Adão e 

Eva, martírio de Isaías. 

 Apocalípticos: 1 Enoque, Testamento dos doze patriarcas, 

oráculo sibilino, Assunção de Moisés, 2 Enoque (livro dos 

segredos de Enoque), 2 Baruque (apocalipse siríaco de 

Baruque), 3 Baruque (apocalipse grego de Baruque) 

 Didáticos: 3 Macabeus, 4 Macabeus, Pirque Abote, A história 

de Aicar 

 Poéticos: Salmos de Salomão, Salmo 151 

 Históricos: Fragmentos de uma obra de Sadoque 
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Antilegomena do Antigo Testamento 

Como já dissemos os livros canônicos que chegaram a ter algum 

questionamento, alguma dúvida, foram apenas cinco e nenhum deles 

sofreu questionamentos sérios. O fato de haver algum dúvida não 

significa que estes livros têm menos autoridade que os demais. O 

questionamento sempre parte de alguns grupos não majoritários e por 

motivos que podem ser facilmente explicados. Vamos ver o que 

motivou que houvesse dúvida em cada um deles: 

Cântico dos Cânticos – o problema aqui foi o incômodo com o 

conteúdo sensual (questionado pela escola de Shammai). Quando 

usado no contexto certo (casamento), o erotismo presente ali, é 

adequado e legítimo. 

Eclesiastes – este livro parecia cético. Alguém o chamou de cântico do 

ceticismo. Mas o livro precisa ser visto na sua inteireza e à luz das 

conclusões do autor. É uma expressão legítima de humanidade real e 

que lida com dilemas e angústias naturais do ser humano. 

Ester – neste o problema foi a ausência do nome de Deus. Alguns 

argumentaram: “como pode um livro ser Palavra de Deus se nem ao 

menos traz Seu nome?”. Reconhece-se até hoje que a ausência do 

nome de Deus passa, em si, uma mensagem de presença oculta e 

soberana no meio do seu povo, como Senhor absoluto da providência. 

Ezequiel – A escola de Shammai achava que o livro era antimosaico.  

Além disso, alguns achavam que os primeiros 10 capítulos exibiam 

uma tendência para o gnosticismo. Os problemas eram meramente de 

interpretação e ficou claro que não havia contradição e que o livro não 

era gnóstico. 

Provérbios – Havia uma alegada incoerência interna. Um exemplo, 

talvez o mais contundente, está no capítulo 26. 

“4 Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que 

não te faças semelhante a ele. 5  Ao insensato responde segundo a 

sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos.” 

(Provérbios 26:4-5 RA) 

Mero erro de interpretação. A explicação clássica é de que há 

sabedoria em responder em algumas circunstâncias e em não 

responder em outras. O discernimento de quando é o momento de 

obedecer ao verso 4 ou ao verso 5 é justamente a expressão da 
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sabedoria do sábio. O erro em ler os provérbios como provérbios 

acarretava a confusão. Falaremos mais disso na seção 3.1. 

 

Apócrifos do Antigo Testamento 

Os apócrifos do Antigo Testamento são os livros que foram aceitos por 

alguns. O fato desses livros terem aparecido na septuaginta, a 

tradução do Antigo Testamento hebraico feita em Alexandria para a 

língua grega, foi uma das fortes influências para sua aceitação. 

Entretanto, esses livros nunca tiveram aceitação como canônicos 

entre os israelitas da palestina. Alguns contém erros históricos 

grosseiros e outros apresentam doutrinas claramente contraditórias 

ao ensino dos livros canônicos. 

Ironicamente, apesar da rejeição de Jerônimo, tradutor da Vulgata 

Latina, a esses livros como sendo canônicos, o Concílio de Trento os 

incluiu na Bíblia romana (a maioria deles). 

 Didáticos: Sabedoria de Salomão, Eclesiástico 

 Religioso: Tobias 

 Romance: Judite 

 Histórico: 1 Esdras, 1 Macabeus, 2 Macabeus 

 Profético: Baruque, Epístola de Jeremias,  2 Esdras 

 Lendário: Adições a Ester, Oração de Azarias, Susana, Bel e o 

Dragão, Oração de Manassés 

 

OS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO 

A montagem do cânon do Novo Testamento foi bem diferente da do 

Antigo. Desde o início o cristianismo era uma religião internacional, 

não tendo escolas de profetas que fizessem o trabalho de perpetuação 

e composição, por isso o processo levou alguns séculos. Mas há muito 

mais manuscritos do Novo Testamento do que do Antigo. 

O apóstolo já havia dito que toda a Escritura era útil (2 Tm 3:16,17). 

Precisava-se definir com clareza o que era realmente Escritura. Quais 

livros deveriam ser copiados e traduzidos para as novas igrejas? Que 

livros contavam com o “sopro de Deus”? 
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? Você sabia? 

Até motivos políticos contribuíram para se definir com clareza quais 

eram os livros inspirados. O primeiro édito de Diocleciano (303) 

mandava destruir as Escrituras Sagradas em todo o império. Ora, quais 

eram as Escrituras Sagradas a serem protegidas pela igreja? 

O irônico é que Constantino, 25 anos depois, pediu a Eusébio de 

Cesaréia que preparasse e distribuísse 50 exemplares da Bíblia.  

 

Cartas falsas circulavam desde o início da igreja, até mesmo no tempo 

dos apóstolos. A segunda epístola aos Tessalonicenses ilustra o 

problema. 

2 Ts 2:2  a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem 

vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, 

como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do Senhor. 

2 Ts 3:17  A saudação é de próprio punho: Paulo. Este é o sinal em 

cada epístola; assim é que eu assino. 

Mais uma vez vamos trabalhar com a categorização que utilizamos 

para os livros do Antigo Testamento: Homologoumena, 

Pseudepígrafos, Antilegomena e Apócrifos. 

 

Homologoumena do Novo Testamento 

Os homologoumena são os livros que nunca foram questionados por 

ninguém. São 20 dos 27 livros. As exceções são Hebreus, Tiago, 2 

Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. 

Às vezes também ficam de fora em algumas listas, mais por omissão 

do que por haver alguma discordância: Filemon, 1 Pedro e 1 João. 

Os outros livros, nos quais estão incluídos os quatro Evangelhos e 

quase todas as cartas de Paulo, nunca foram questionados por quem 

quer que seja na igreja primitiva. 
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Pseudepígrafos 

São livros que Eusébio chama de “totalmente absurdos e ímpios”. 

Muitos autores desses livros tentam se fazer passar por apóstololos ou 

outras figuras importantes no contexto histórico dos primeiros 

séculos. Fótio, no século XIX, havia relacionado 280 obras. É 

interessante que de vez em quando a mídia “ressuscita” algum desses 

livros e questiona verdades contidas na Palavra. Ora, livros desse tipo 

são conhecidos desde os primórdios e não faz sentido algum levá-los à 

sério. Seguem alguns exemplos: 

 Evangelhos: Evangelho de Tomé (gnóstico – milagres da 

infância de Jesus), Evangelho dos ebionitas (tentativa gnóstico-

cristã de perpetuar as práticas do Antigo Testamento), 

Evangelho de Pedro (falsificação docética e gnóstica), Proto-

Evangelho de Tiago (narração que Maria faz do massacre dos 

meninos pelo rei Herodes), Evangelho dos egípcios (ensino 

ascético contra o casamento, contra a carne e contra o vinho), 

Evangelho arábico da infância (registra os milagres que Jesus 

teria praticado na infância, no Egito, e a visita dos magos de 

Zoroastro), Evangelho de Nicodemos (contém os Atos de 

Pilatos e a Descida de Jesus), Evangelho do carpinteiro José 

(escrito de uma seita monofisista que glorificava a José), A 

História do Carpinteiro José (versão monofisista da vida de 

José), O Passamento de Maria (relata a assunção de Maria e 

mostra os estágios da adoração de Maria), O Evangelho da 

Natividade de Maria (promove a adoração de Maria e forma a 

base da Lenda de Ouro, livro popular do séc XIII sobre a vida 

dos santos), O Evangelho de um Pseudo-Mateus (narrativa 

sobre a visita que Jesus fez ao Egito e sobre alguns milagres do 

final da sua infância), muitos outros Evangelhos: dos doze, de 

Barnabé, de Bartolomeu, dos Hebreus, de Marcião, de André, 

de Matias, de Pedro, de Filipe. 

 Atos: Atos de Pedro (contém a lenda segundo a qual Pedro 

teria sido crucificado de cabeça para baixo), Atos de João 

(influência dos ensinos gnósticos e docéticos), Atos de André 

(história gnóstica da prisão e morte de André), Atos de Tomé 

(apresenta a missão e o martírio de Tomé na Índia), Atos de 

Paulo (apresenta um Paulo de pequena estatura, de nariz 

grande, de pernas arqueadas e calvo), Atos de Matias, de 

Filipe, de Tadeu. 
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 Epístolas: Carta atribuída a nosso Senhor (suposto registro da 

resposta dada por Jesus ao pedido de cura de alguém, 

apresentado pelo rei da Mesopotâmia. O texto diz que o 

Senhor enviaria alguém depois da sua ressurreição), Carta 

perdida aos Coríntios (falsificação baseada em 1 Co 5:9), As 

(seis) Cartas de Paulo a Sêneca (falsificação que recomenda o 

cristianismo para os discípulos de Sêneca), Carta de Paulo aos 

laodicenses (falsificação baseada em Cl 4:16) 

 Apocalipses: Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, 

Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, Segundo 

Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Messos, Apocalipse de 

Dositeu. 

 Outras obras: Livro secreto de João, Tradições de Matias, 

Diálogo do Salvador. 

Seja qual for o conteúdo verdadeiro que eventualmente, ainda que 

dificilmente, exista nessas obras, é obscurecido pelo sem número de 

heresias e fantasias religiosas. 

 

Antilegomena do Novo Testamento 

São os livros sobre os quais existiram, em algum momento, em algum 

lugar, dúvidas quanto à sua inspiração e, portanto, canonicidade. São 

eles: Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. 

O motivo principal em todos eles foi a dificuldade de comunicação 

entre ocidente e oriente. Mas vamos considerar as peculiaridades de 

cada um. 

Hebreus – o principal obstáculo foi a anonimidade do autor. Além 

disso, o uso do livro pelos montanistas provocou alguma resistência 

também. O oriente sempre o aceitou sem problemas atribuindo-lhe 

origem paulina. Hebreus 2:3 também fez com que muitos 

desconfiassem do livro pelo fato do autor não reivindicar ser apóstolo. 

Tiago – o autor não afirma ser apóstolo. O aparente problema de 

conflito com o ensino de Paulo sobre a justificação também 

apresentou um fortíssimo obstáculo. Além disso, o ocidente não tinha 

acesso à informação que o oriente possuía quanto a tratar-se do irmão 

de Jesus. O livro acabou sendo aceito, sempre com a explicação clara 

quanto a não conflito com as cartas de Paulo. 
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2 Pedro – Esta foi a que gerou a maior dúvida de todas. O principal 

problema sempre foi o estilo muito diferente da primeira carta. Só que 

o problema deve ter sido causado simplesmente por causa do uso de 

um escriba. 

1 Pedro 5:12  Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, 

como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e 

testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus; nela estai 

firmes. 

2 e 3 João – identificação nas duas cartas apenas como “o presbítero”. 

Mas o estilo é semelhante a 1 João. A progressiva comunicação entre 

as igrejas acabou dando um fim a quaisquer dúvidas. 

Judas – Aqui a desconfiança foi causada pela citação dos 

pseudepígrafos: Livro de Enoque e Assunção de Moisés. Já falamos 

sobre isso anteriormente. 

Apocalipse – a doutrina do quilianismo (milenarismo) foi o ponto 

central da controvérsia. Este livro demorou um pouco mais também 

porque os montanistas misturaram seus ensinos com os do apocalipse 

(séc. III). 

 

Apócrifos do Novo Testamento 

A distinção com os pseudepígrafos é um pouco artificial, mas os 

apócrifos do Novo Testamento são livros que foram considerados em 

alta estima por algum pai da igreja ou por alguma igreja importante 

dos primeiros séculos. Alguns livros eram considerados pseudepígrafos 

em um lugar, mas valorizados, e, portanto, apócrifos em algum outro. 

Epístola de Pseudo-Barnabé – parecida com Hebreus, mas de 

conteúdo mais alegórico. O autor é um leigo que não reivindica 

autoridade divina. 

Epístola aos Coríntios – A carta não reivindica inspiração. É tida como 

escrita por Clemente de Roma. Na verdade é uma carta anônima 

escrita pelos presbíteros de Roma. Nessa época a igreja romana ainda 

não havia adotado o modelo de bispo único que deve ter sido adotado 

pela primeira vez em Antioquia, com Inácio. Em alguns trechos há um 

emprego fantasioso de declarações do Antigo Testamento. 
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Homilia Antiga – Chamada por muito tempo de Segunda Epístola de 

Clemente, havia sido atribuída erroneamente a Clemente de Roma. 

Foi conhecida e usada no século II. 

O Pastor, de Hermas – livro não canônico mais popular da igreja 

primitiva. Grande alegoria cristã, semelhante ao Peregrino de John 

Bunyan. Muito lido nas igrejas. 

Didaquê, ou Ensino dos doze apóstolos – muito respeitada na igreja 

primitiva. Muitas referências aos Evangelhos, aos escritos de Paulo e 

até ao Apocalipse. 

Apocalipse de Pedro – mais antigo apocalipse não canônico. Imagens 

vívidas do mundo espiritual influenciaram o pensamento medieval. 

Influenciou muito o inferno de Dante (“Divina Comédia”). 

Atos de Paulo e de Tecla – tirando elementos mitológicos, é a história 

de Tecla uma senhora de Icônio, convertida pelo ministério de Paulo. 

Cheio de referências estranhas e coloca em xeque o caráter de Paulo. 

Carta aos Laodicenses – Obra forjada. Colagem sem sentido de frases 

que tentam imitar Paulo. 

Colossenses 4:16  E, uma vez lida esta epístola perante vós, 

providenciai por que seja também lida na igreja dos laodicenses; e a 

dos de Laodicéia, lede-a igualmente perante vós. 

Evangelho segundo os Hebreus – evangelho não canônico mais 

antigo. Só sobreviveram fragmentos e breves citações.  

Epístola de Policarpo aos Filipenses – Policarpo foi discípulo do 

apóstolo João e mestre de Irineu. Não invoca inspiração divina. 

Documento interessante e importante, porém não canônico. 

Sete epístolas de Inácio – Familiaridade com as cartas de Paulo, mas 

estilo mais Joanino. As cartas são autênticas, porém subapostólicas. 

Nenhum desses livros ganhou aceitação ampla como canônicos. 

Alguns eram apreciados nas igrejas, mas sem o status de canônicos. O 

problema da leitura nas igrejas é que muitas ideias são colocadas na 

mente dos leitores e ouvintes que podem não ter base bíblica alguma, 

mas que ficam misturadas com verdades bíblicas, passando a 

impressão de ser tudo uma coisa só. Esse é um perigo sempre 

presente com obras não inspiradas em que há alguma especulação 

presente. 
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ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO NOVO 

TESTAMENTO 

O processo foi longo, envolvendo comunicação entre as igrejas e 

confirmação da autenticidade de livros e epístolas e também da sua 

autoridade como inspirados. 

É historicamente ingênuo afirmar que a igreja “oficial” sentou-se em 

algum lugar e decretou quais eram os livros que comporiam o Novo 

Testamento. Nenhum historiador leva essa perspectiva a sério. 

“Uma coisa precisa ser afirmada com toda ênfase: os livros do Novo 

Testamento não se fizeram possuídos de autoridade para a Igreja pelo 

fato de virem a ser formalmente incluídos em uma lista canônica; pelo 

contrário, a Igreja os incluiu no Cânon porque já os havia por 

divinamente inspirados, reconhecendo-lhes o valor inato e a 

autoridade apostólica, direta ou indireta.” – F. F. Bruce 

Alguns inimigos de Sola Scriptura gostam de citar Concílio de Cartago 

(397) como aquele que estabeleceu o cânon. Nada mais fora da 

realidade. Um único artigo (47) das atas desse concílio faz referência 

às Escrituras e o texto começa assim: “Houve unanimidade também 

neste ponto: fora dos textos canônicos não se pode ler nada na igreja 

com o nome de ‘Escrituras Sagradas’.” E aí são citados os 27 livros que 

conhecemos hoje. Ou seja, a existência do cânon é meramente 

pressuposta como anterior ao concílio e a proibição é de que se 

lessem outras obras como Escritura. 

? Você sabia? 

Foi o grande Atanásio de Alexandria (328-373) quem teve a honra de, 

na sua 39ª. Carta Pascal (367 AD), arrolar com precisão os 27 livros do 

Novo Testamento. É importante frisar que ele não estava decretando 

o cânon – ele estava reconhecendo o trabalho que o Espírito Santo 

vinha fazendo nos últimos três séculos. Ironicamente, Atanásio nada 

tem a ver com Roma, sendo um dos “pais da igreja” pertencente à 

igreja de fala grega (igreja oriental). 

 



45 
 

O que é o “reconhecimento” do cânon? 

James White ilustra o processo de reconhecimento do cânon, em 

contraposição à decretação do cânon, utilizando a comparação com o 

“cânon” de um autor humano. 

Quando esse suposto autor escreve sua primeira obra, o “cânon” das 

obras do autor já existe e só é conhecido por ele mesmo. Ele sabe que 

aquela obra e as próximas que ele escrever farão parte do “cânon” de 

obras da autoria dele. O “cânon” existe mesmo que ninguém saiba da 

sua existência. Na medida em que o autor começa a divulgar suas 

obras, outros vão tomando conhecimento de parte do seu “cânon”. 

Ou seja, o autor conhece infalivelmente, os outros conhecem de 

forma mediada. 

Trazendo de volta a ilustração para o texto bíblico, White chama de 

cânon 1 o que é conhecido pelo autor (Deus) – cânon 1 é o cânon 

divino. Cânon 2 é o que os outros conhecem; aquele que eles já sabem 

ser do autor – cânon 2 é o cânon “humano”. 

Ora, o cânon 1 existe quer o cânon 2 exista ou não. O cânon 1 também 

existe independentemente do autor manter uma lista ou não. Além 

disso, cânon 1 é infalível, enquanto cânon 2 pode passar por dúvidas e 

omissões. O cânon 2 é revelado na medida em que Deus 

soberanamente libera esse conhecimento. O processo pode ocorrer 

por meios humanos e pode levar algum tempo até ser concluído. 

Tanto a inspiração de cânon 1 quanto a revelação de cânon 2 são 

atividades sob o controle do Deus soberano. 

Alguns teólogos chamam esse processo longo por meio do qual a 

igreja primitiva foi reconhecendo o cânon (cânon 2 foi ficando idêntico 

a cânon 1) de providentia specialissima. 

“A autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e 

obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, 

mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu 

autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida, por ser a Palavra de 

Deus.” – CFBL1689 – cap 1 art 4 

Portanto, o processo de reconhecimento do cânon foi complexo e 

longo, porém extremamente seguro. É um pouco artificial citar 

critérios específicos que foram utilizados para determinar a 

canonicidade. De qualquer forma, alguns requisitos que costumam ser 

mencionados para o cânon do Novo Testamento são: 
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 Apostolicidade – origem apostólica (não precisava ter sido 

necessariamente escrito por um apóstolo); 

 Reconhecimento da autoridade pela igreja primitiva – recepção 

pelas igrejas originais; 

 Harmonia com os livros em que não havia dúvida – 

consistência com o núcleo incontestável de livros canônicos. 

 

? Você sabia? 

* Logo após a primeira geração de cristãos todos os livros do Novo 

Testamento haviam sido citados como possuindo autoridade por 

algum pai da igreja. 

* Dentro de 200 anos depois do século I quase todos os versículos do 

Novo Testamento haviam sido citados em uma ou mais das 36.000 

citações de cinco pais da igreja de Irineu a Eusébio. Sir David Dal 

Dalrymple (1665-1721) dizia ter encontrado entre as citações do 

século II e III “todo o Novo Testamento, exceto onze versículos”. 

 

Para os reformadores a Bíblia é cânon assim que é escrita. A Palavra 

de Deus tem autoridade inerente. A igreja simplesmente tem 

obrigação de reconhecer essa autoridade e submeter-se a ela. 

“Não é adequado falar do cânon sendo estabelecido pela igreja. A 

igreja não estabeleceu o cânon; o cânon estabeleceu a igreja.” – R. C. 

Sproul 

 

CITAÇÕES DO NOVO TESTAMENTO COMO ESCRITURA 

É interessante ver como as Escrituras do Novo Testamento já eram 

reconhecidas como Escritura nos tempos apostólicos, pelos próprios 

apóstolos. 

“15  e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como 

igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a 

sabedoria que lhe foi dada, 16  ao falar acerca destes assuntos, como, 

de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas 

coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, 
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como também deturpam as demais Escrituras, para a própria 

destruição deles.” (2 Pedro 3:15-16 RA) 

1 Timóteo 5:18  Pois a Escritura declara: Não amordaces o boi, quando 

pisa o trigo. E ainda: O trabalhador é digno do seu salário. 

Lucas 10:7  Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que 

eles tiverem; porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis 

a mudar de casa em casa. 

“17 Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente 

proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, 18  os quais 

vos diziam: No último tempo, haverá escarnecedores, andando 

segundo as suas ímpias paixões.” (Judas 1:17-18 RA) 

“2  para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram 

ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e 

Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, 3 tendo em conta, antes de 

tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus 

escárnios, andando segundo as próprias paixões” (2 Pedro 3:2-3 RA) 

 

A IMPORTÂNCIA DAS LÍNGUAS ORIGINAIS – A PLENITUDE DOS TEMPOS 

Não vamos explorar detalhadamente as línguas originais da Bíblia, mas 

é importante ter em mente alguns conceitos e a tremenda 

importância que essas línguas desempenharam. 

Alguns textos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, a 

língua da Síria que era falada em todo o oriente a partir do século IV 

a.C.). São eles: Esdras 4:7-6:18; 7:12-26 e Daniel 2:4 – 7:28. 

Mas a principal língua do Antigo Testamento foi o hebraico. Trata-se 

de uma língua pictórica. Ela é tremendamente pessoal, fala muito ao 

coração e às emoções e não somente à razão. 

Para o Novo Testamento e a plena revelação da verdade, Deus, em sua 

providência soberana, escolheu o grego, língua altamente 

intelectualizada e especializada. É a língua dos filósofos e dos grandes 

pensadores. 

O império de Alexandre o Grande foi dividido após a sua morte e aí o 

grego se espalhou por todo lugar. 



48 
 

Gálatas 4:4  vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu 

Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 

“O grego do Novo Testamento adaptou-se de modo adequado à 

finalidade de interpretar a revelação de Cristo em linguagem 

teológica. Tinha recursos linguísticos especiais para essa tarefa por ser 

um idioma intelectual. Era um idioma da mente, mais do que do 

coração, e os filósofos atestam isso amplamente. O grego tem precisão 

técnica de expressão não encontrada no hebraico. Além disso, o grego 

era uma língua quase universal. A verdade do Antigo Testamento a 

respeito de Deus foi revelada inicialmente a uma nação, Israel, em sua 

própria língua, o hebraico. A revelação completa, dada por Cristo, no 

Novo Testamento, não veio de forma tão restrita. Em vez disso, a 

mensagem de Cristo deveria ser anunciada no mundo todo:’... em seu 

nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, em 

todas as nações, começando por Jerusalém’ (Lc 24:47).” – Norman 

Geisler 

É importante lembrar sempre que o grego bíblico é um grego coloquial 

do século I e não uma língua especial do Espírito Santo. 

 

2.2. Progressividade da Revelação 
Algumas pessoas se assustam com esse conceito, mas ele é evidente 

porque aprouve a Deus entrar na história humana de forma 

progressiva e se revelar pouco a pouco até vir a “plenitude do tempo” 

(Gl 4:4). 

Essa também é uma razão porque a Bíblia é um livro histórico e não 

tópico. As pessoas erram grosseiramente quando elas nivelam a Bíblia 

inteira, sem consideração para com a história redentiva. 

Uma das divisões mais óbvias da história redentiva é a existência de 

uma antiga e uma nova aliança - aquilo que conhecemos como Antigo 

Testamento e Novo Testamento.  

? Você sabia? 

Irineu de Lyon foi o primeiro a falar em Antigo Testamento e Novo 

Testamento para se referir a essa macro divisão das Escrituras. Ele se 

baseou em 2 Coríntios 3:14 em que o texto fala em uma “leitura da 
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antiga aliança”. Por analogia ele passou a falar em “leitura” da nova 

aliança. 

O cânon foi fechado e nunca mais reaberto, inclusive com o solene 

anátema final do livro de Apocalipse que parece, diante da disposição 

dos livros, se aplicar à Bíblia como um todo. 

“18  Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, 

testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe 

acrescentará os flagelos escritos neste livro; 19  e, se alguém tirar 

qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua 

parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham 

escritas neste livro. 20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz: 

Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! 21  A 

graça do Senhor Jesus seja com todos.” (Apocalipse 22:18-21 RA) 

Fechado o cânon, o novo povo do livro, um povo internacional, se 

debruça sobre a Palavra que ele ama e começa a construir a teologia 

cristã. E esta vai, da mesma forma, no tempo, evoluindo dentro da 

história humana demonstrando que a Bíblia é inesgotável em seu 

potencial de revelação. 

Muitas pessoas creem que Deus precisaria continuar se revelando, 

que a Bíblia é muito antiga e inadequada para lidar com os novos 

desafios da humanidade. Os Mórmons e outros grupos partem do 

princípio que o cânon não estava fechado. As pessoas acham que o ser 

humano moderno é muito diferente do homem de antigamente. Essa 

é uma visão ingênua. Mudou a tecnologia, o coração e a mente 

humana continuaram idênticos. Continuamos sendo os filhos caídos 

de Adão e Eva, com as mesmas necessidades e desejos. 

Vamos deixar uma coisa bem clara: não há mais revelação. A revelação 

está fechada em um livro muito bem conhecido que é a Bíblia. Esta é a 

revelação para todas as gerações até a segunda vinda de Cristo. O que 

há é um aumento progressivo da compreensão dessa revelação. O 

trabalho de compreensão da revelação, com os mais diversos erros e 

acertos, é um processo humano, histórico, guiado pelo Espírito Santo, 

no contexto da igreja. Gigantes da teologia construíram sobre os 

ombros de outros gigantes da teologia e foram aumentando o 

entendimento das Escrituras. Esse processo é nítido e óbvio no 

contexto da história da igreja. Falaremos mais disso na seção 2.4. 
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1 Timóteo 3:15  para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve 

proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e 

baluarte da verdade. 

Tudo isso é, evidentemente, obra do Espírito. Para Calvino o Espírito 

age de três formas em relação à Escritura:  

 Inspirando e garantindo que não fossem introduzidos erros;  

 Preservando a Palavra ao longo dos séculos para que a igreja 

estivesse sempre suprida da Palavra pura;  

 Agindo sobre os pregadores, iluminando suas mentes para que 

tenham uma correta compreensão da verdade divina. 

 

2.3. Transmissão das Escrituras 
A canonização é o processo pelo qual Deus guiou o seu povo para que 

discernisse com precisão o conteúdo do seu cânon. Já a “preservação” 

é a ação soberana de Deus em fazer chegar as Escrituras às nossas 

mãos. 

Os escritos originais são chamados de autógrafos. Esses não existem 

mais. Mas o processo de cópia dos originais na forma de manuscritos 

garantiu que o conteúdo dos originais chegasse até nós. 

Esse processo é absolutamente normal e não há nada de estranho 

nisso. Nenhum documento antigo que conhecemos possui os originais. 

Isso é normal e não deve provocar nenhuma incerteza. A questão 

sempre é a quantidade e, principalmente, a qualidade das cópias. 

 

MANUSCRITOS DO ANTIGO TESTAMENTO 

Os manuscritos do Antigo Testamento são poucos se comparados com 

os do Novo Testamento. Mas o que se perde em quantidade se ganha 

em qualidade. Os massoretas, os escribas israelitas, seguiam uma 

disciplina rígida que fazia com que a qualidade do trabalho deles fosse 

simplesmente impressionante. 

Existem pouco mais de 700 manuscritos do texto massorético. São 

relativamente poucos por causa da antiguidade do material e também 

devido à deportação dos judeus para a Babilônia. Deve-se levar em 

conta que Jerusalém é uma cidade que já foi destruída pelo menos 
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duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e 

recapturada 44 vezes! 

 

Figura 2: Um fragmento do Livro de Isaías, encontrado nos rolos do Mar Morto 

 

? Você sabia? 

Uma tradição muito antiga entre os massoretas fazia com que todos 

os manuscritos gastos pelo uso ou com erros fossem enterrados. Isso 

diminuiu o número de manuscritos, mas conferiu-lhes uma tremenda 

qualidade. O texto massorético como o temos hoje se baseia em uns 

poucos manuscritos, nenhum com origem anterior ao século X d.C. 

 

Os famosos Rolos do Mar Morto foram descobertos em 1947, depois 

que um jovem árabe estava perseguindo uma cabra perdida nas grutas 

a 12 km ao sul de Jericó. O rapaz encontrou em uma das grutas 

algumas jarras com rolos de couro. Era a biblioteca dos essênios – uma 

seita judaica. Alguns dos manuscritos encontrados ali foram datados 

como sendo anteriores a 100 a.C. Um dos mais importantes para nós é 

o manuscrito de Isaías da gruta 1. Nele encontrou-se 95% de 

concordância com o texto massorético – um índice excepcional. 
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MANUSCRITOS DO NOVO TESTAMENTO 

É impressionante a quantidade de manuscritos do Novo Testamento 

que existem, alguns bastante antigos como é o caso dos papiros. O P75, 

por exemplo, que contém Lucas e João em unciais claríssimas é datado 

de 175 a 225. 

Os manuscritos chamados Unciais foram usados até o século VI. Há 

297 nessa categoria. Depois os unciais saíram de moda e foi a vez dos 

minúsculos (maioria de IX ao XV): há quase 5000 desses. 

Portanto, há mais de 5000 manuscritos do Novo Testamento. A 

segunda obra antiga mais bem documentada é a Ilíada de Homero da 

qual só há 643 manuscritos. 

“Quando se comparam os textos chamados variantes, do Novo 

Testamento, com outros textos de outros livros que sobreviveram 

desde a antiguidade, as conclusões são maravilhosas; pouco falta para 

que as consideremos espantosas. [...] Westcott e Hort, Ezra Abbot, 

Philip Schaff e A. T. Robertson avaliaram com o máximo cuidado as 

evidências e chegaram à conclusão de que o texto do Novo 

Testamento tem pureza superior a 99%. À luz do fato de haver mais de 

5000 manuscritos gregos, cerca de 9000 versões e traduções, as 

evidências da integridade do Novo Testamento estão fora de questão.” 

– Norman Geisler 

Outras obras não conseguiram chegar a esse grau de pureza. A Ilíada, 

por exemplo, apresenta 5% de corrupção. O próprio Alcorão que não é 

um livro antigo (séc. VII) sofreu desgaste pelo aparecimento de grande 

número de variantes tendo sido necessária a revisão de Orthman. 

Muitas pessoas, de forma ingênua, costumam argumentar que a Bíblia 

chegou até nós já corrompida pela igreja e que não se pode confiar na 

Bíblia como um livro histórico fidedigno. Ora, o contexto dos tempos 

da igreja primitiva não permitia a manipulação e controle do 

conteúdo. Não era viável se comunicar, viajar, encontrar grupos, 

impedir a propagação. Alterações seriam facilmente desmascaradas. 

 

O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO TEXTO BÍBLICO 

Os especialistas em manuscritos categorizam os erros como 

intencionais e não-intencionais. O que chama a atenção é o cuidado 

dos copistas dos melhores manuscritos em realmente copiar, sem 
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alterar nada. É por isso que muitas de nossas Bíblias hoje contêm erros 

conhecidos, mas a preocupação em traduzir faz com que eles não 

sejam corrigidos. Nos parágrafos seguintes exibimos alguns exemplos. 

A metátese é a inversão de duas letras e é especialmente prejudicial 

quando se está simbolizando um número (representados por letras no 

texto bíblico). 

2 Crônicas 3:4  O pórtico diante da casa media vinte côvados no 

sentido da largura do Lugar Santo, e a altura, cento e vinte, o que, 

dentro, cobriu de ouro puro. 

Ora, cento e vinte côvados são 54 metros, o equivalente a um prédio 

de 18 andares! Ou seja, o texto massorético está claramente errado. A 

septuaginta e a versão siríaca estão certas: 20 côvados. 

Veja a comparação entre dois textos paralelos: 

1 Reis 4:26  Tinha também Salomão quarenta mil cavalos em 

estrebarias, para os seus carros, e doze mil cavaleiros. 

2 Crônicas 9:25  Tinha Salomão quatro mil cavalos em estrebarias 

para os seus carros e doze mil cavaleiros, que distribuiu às cidades 

para os carros e junto ao rei, em Jerusalém. 

Às vezes o que ocorre é uma confusão mental do copista. Veja o que 

ocorreu em um grupo de manuscritos de Efésios porque o copista 

deve ter se lembrado dos frutos do Espírito de Gálatas e aí cometeu 

um “ato falho”. 

“(porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e 

verdade),” (Efésios 5:9 RA) 

“(porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e 

verdade),” (Efésios 5:9 RC) 

Por vezes uma nota de rodapé é incorporada ao texto bíblico entre 

uma cópia e outra: 

“3  Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos 4  

[esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em 

certo tempo, agitando-a; e o primeiro que entrava no tanque, uma vez 

agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse].” (João 5:3-4 

RA) 
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Às vezes um sério problema Para os tradutores é criado por causa da 

omissão de um número. É caso de 1 Samuel 13:1 em que uma leitura 

literal indica que Saul começou a reinar quando tinha 1 ano de idade. 

As traduções foram “arrumando” o texto, cada uma a seu modo. 

Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre 

o povo, (1 Samuel 13:1 RA) 

Saul tinha trinta anos de idade quando começou a reinar, e reinou 

sobre Israel quarenta e dois anos. (1 Samuel 13:1 NVI) 

Cerca de 2000 manuscritos que temos são lecionários (manuscritos 

em que a ordem do culto e as leituras bíblicas eram escritas para uso 

no culto público). Os lecionários afetaram alguns textos bíblicos: 

Mateus 6:13  e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal 

[pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém]! 

Os acréscimos mais problemáticos são aqueles que parecem ter sido 

feitos de forma intencional. A intenção pode ter sido boa, mas o texto 

bíblico pode ter sido alterado. Felizmente todas as traduções 

modernas indicam isso com bastante clareza. 

 “7  Pois há três que dão testemunho [no céu: o Pai, a Palavra e o 

Espírito Santo; e estes três são um. 8  E três são os que testificam na 

terra]: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só 

propósito.” (1 João 5:7-8 RA) 

Atos 8:37  [Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, 

respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.] 

Marcos 9:29  Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por 

meio de oração [e jejum]. 

Os casos mais complicados são os possíveis acréscimos de trechos 

bastante longos como é o caso da história da mulher flagrada em 

adultério em João 7:53 – 8:11 e o chamado final longo de Marcos: 

Marcos 16:9-20. 

O importante é que esses problemas de cópia nunca afetaram em 

nada a verdade cristã. Os erros não interferem em nenhuma doutrina 

do cristianismo. 
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2.4 O Lugar da Tradição 
O texto sempre invocado pelos romanistas para defender a existência 

de uma suposta tradição oral que somente o Papa e seus bispos 

realmente conhecem é: 

2 Ts 2:15  Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as 

tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola 

nossa. 

Parece uma aplicação completamente anacrônica de uma frase de 

Paulo, dita quando ele ainda estava vivo! É óbvio que os apóstolos 

ensinavam as pessoas e que eles tinham autoridade. Ninguém nega 

isso. 

“Que seja declarado tão claramente quanto possível: Os protestantes 

não negam que o ensino oral dos apóstolos fosse carregado de 

autoridade, verdade inerrante, obrigatório como uma regra de fé 

sobre aqueles que o ouviram.” – John F. MacArthur Jr. 

A TRADIÇÃO APOSTÓLICA 

A Bíblia não rejeita a tradição. Ela rejeita a tradição de homens, mas 

afirma outra tradição: a divina. O Novo Testamento foi construído 

sobre a tradição apostólica. 

Apóstolo é um enviado. Nesse sentido o primeiro apóstolo é Cristo 

(enviado pelo Pai – Jo 5:23,36,37; 6:44,57; 8:18,42; 10:36; 12:49; 

14:24; 20:21), o segundo é o Espírito Santo (Jo 14:26; 15:26; 16:7) e 

depois, seguindo a linha, os apóstolos como Pedro e João e depois 

Paulo. 

João 17:18  Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os 

enviei ao mundo. 

João 20:21  Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim 

como o Pai me enviou, eu também vos envio. 

“19  Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos 

santos, e sois da família de Deus, 20  edificados sobre o fundamento 

dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra 

angular;” (Efésios 2:19-20 RA) 
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Irineu de Lyon observou isso com clareza: quem rejeitasse os 

apóstolos, estaria rejeitando a Cristo e quem rejeitasse a Cristo estaria 

rejeitando o próprio Deus. 

Mateus 10:40  Quem vos recebe a mim me recebe; e quem me recebe 

recebe aquele que me enviou. 

Os escritos dos apóstolos e de seus companheiros acabaram 

compondo o cânon e essa é autoridade que temos hoje. Tradição oral 

é de alto risco e sujeita a todo tipo de manipulação – bem diferente 

dos vínculos seguros criados pelo registro escrito. 

Um exemplo muito interessante na história da igreja é o que vemos no 

próprio Irineu (130-202). Em seus livros “Contra as Heresias” garantiu 

que Jesus tinha mais de 50 anos quando morreu no Calvário. Segundo 

ele, como Jesus veio salvar bebês, crianças, garotos, jovens e velhos, 

ele tinha que passar pelos estágios da vida. Como é que ele defendeu 

essa posição? Ele afirma que aqueles que conviveram na Ásia com 

João, confirmaram que o apóstolo lhes passou essa informação. 

Alguns desses teriam falado com outros apóstolos também e estes 

teriam confirmado a história (Contra Heresias 2:22:5). 

Ora, ninguém acredita em Irineu. É muito fácil corromper uma 

tradição oral. 

A tradição dos apóstolos que precisava chegar até nós chegou com 

absoluta segurança através do cânon, que é o registro permanente das 

verdades fundamentais à salvação e à vida por todas as eras depois de 

Cristo. 

 “Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da 

economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos 

chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e, depois, pela 

vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós 

fundamento e coluna da nossa fé.” – Irineu de Lyon 

 

A BOA TRADIÇÃO: O DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 

A história da igreja nos mostra como a doutrina bíblica se desenvolve 

ao longo da história. A controvérsia ariana é um dos exemplos mais 

importantes. Homens brilhantes como Atanásio foram movidos a 

buscar nas Escrituras toda a verdade sobre a pessoa de Cristo. Isso 

ocorreu com diversas doutrinas. 
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2 Timóteo 2:2  E o que de minha parte ouviste através de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos 

para instruir a outros. 

A transmissão da verdade, checada à luz das Escrituras, e o 

esclarecimento da doutrina expressa na Palavra através do 

desenvolvimento da teologia fez com que se compreendesse cada vez 

melhor as Escrituras. 

James White chama a atenção para algo surpreendente. O homem do 

século XXI tem condições muito melhores de compreender a Bíblia do 

que os membros da igreja primitiva. 

“Embora possa parecer surpreendente para alguns, em muitos 

aspectos o estudante cristão de hoje está mais "próximo" dos escritos 

originais dos apóstolos do que as pessoas que viveram tão próximas 

como dois séculos depois. Por quê? Em primeiro lugar, nós não só 

temos acesso imediato à Bíblia inteira, mas também a muitos escritos 

seculares da época que nos dão informação histórica, cultural e/ou 

linguística importante. Nós temos a Bíblia disponível para nós nas 

línguas originais como também em muitas traduções excelentes. Nós 

também temos acesso a uma vasta quantia de escritos de gerações 

entre aquele tempo e agora; nós podemos ler os trabalhos de homens 

como Spurgeon, Warfield, Hodge e Machen e podemos colher 

perspectivas indisponíveis para muitos durante os séculos. Enquanto 

uma pessoa que viveu no sexto século pode ter estado 

cronologicamente mais próxima do tempo de Paulo, ela não teria tido 

nem perto a mesma oportunidade de estudar os escritos paulinos que 

nós temos hoje.” – James R. White 

Para nós, “tradição” costuma referir-se à interpretação padrão da 

Bíblia dentro de uma comunidade. Essas tradições são valorizadas, 

mas sempre subservientes à própria Bíblia. É nesse sentido que 

podemos falar da “tradição reformada”. 

Católicos e protestantes concordam que a doutrina se desenvolve, 

mas discordam fortemente sobre como ela se desenvolve. No 

catolicismo é fácil falar que é o Espírito Santo que guia o processo, 

mas é óbvio que é a hierarquia da igreja quem faz isso. A forma 

correta de buscar desenvolvimento doutrinário é aquela em que a 

própria Bíblia é o fator determinante. Ninguém crê que se tenha 

chegado nem perto de exaurir as riquezas do texto bíblico. 
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Já o uso do conceito de desenvolvimento doutrinário para defender 

doutrinas que não têm base alguma na Escritura é absurdo. E a cada 

doutrina sem base bíblica alguma que é colocada como dogma, a 

situação fica mais difícil de ser revertida. No fim das contas chega-se a 

uma lógica absurda: temos que crer em Roma porque Roma disse que 

temos que crer nela. A falta um referencial objetivo abre espaço para 

uma credulidade facilmente manipulável. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ: INSTRUMENTOS ÚTEIS 

Os símbolos de fé são resumos sistemáticos ou temáticos das 

verdades fundamentais do cristianismo. 

Os mais importantes são: 

 Credos – resumos muito curtos da fé cristã; 

 Confissões – sistematizações mais longas da fé; 

 Catecismos – parecidos com as confissões, mas sempre na 

forma de perguntas e respostas; 

 Cânones – decisões oficiais de concílios sobre algum tema; 

 Declarações – posicionamentos oficiais sobre determinado 

tema bíblico. 

São importantes como resumos em que a fé é rapidamente 

sistematizada e organizada, suprindo a ausência de sistematização das 

próprias Escrituras. 

 “As igrejas reformadas e herdeiras da Reforma admitem 

exclusivamente as Escrituras como inerentemente autoritativas em 

matéria religiosa. As Escrituras – e só elas – são a nossa única regra 

autoritativa de fé e prática. 

A autoridade dos credos, confissões e catecismos sustenta-se 

exclusivamente na proporção em que expressam o ensino bíblico. Para 

os protestantes, as Escrituras são como estrelas que emitem luz 

própria, enquanto que os símbolos de fé são planetas e satélites que 

apenas refletem a luz que recebem.” – Paulo Anglada 
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2.5. Ataques comuns à Bíblia 
Alguns ataques comuns à Bíblia já foram abordados ao longo dessa 

apostila. Mas cabe uma breve referência a mais alguns. Alguns 

ataques se referem à natureza da Bíblia. 

Corrente Afirmação 

Ortodoxia a Bíblia é a Palavra de Deus 

Modernismo a Bíblia contém a Palavra de Deus 

Neo-ortodoxia a Bíblia torna-se a Palavra de Deus 
Tabela 7: Algumas correntes contemporâneas quanto à natureza da Palavra 

Outra acusação sempre recorrente é a de que a Bíblia está “cheia de 

contradições”. A maioria das alegações de contradição não passa de 

erros de interpretação de pessoas despreparadas para lidar com a 

exegese bíblica. Coisas frequentemente chamadas de contradição e 

que não são: 

 duas pessoas contando a mesma história com palavras 

diferentes;  

 omissão de alguns detalhes por um e não por outro; 

 ênfases diferentes conforme o autor;  

 observação de fenômenos da natureza; 

 arredondamentos; 

 o registro de falsidades (como as palavras de Satanás); 

 o uso de hipérbole; 

 o uso de citações livres. 

A Bíblia e o próprio cristianismo nunca ferem a Lei da não-contradição 

que é definida assim: “A e não-A não podem ser ambos verdade ao 

mesmo tempo e com o mesmo sentido”. 

Outra acusação comum em tempos pós-modernos é a de que a 

linguagem humana não pode expressar as elevadíssimas verdades 

divinas. A verdade é que nossa linguagem, e especialmente nossa 

linguagem sobre Deus, não é abrangente e exaustiva em sua 

habilidade de capturar verdades eternas, mas é adequada para nos 

dar verdade sem falsidade. 
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2.6. Traduções da Bíblia 
Da mesma forma que muitas pessoas pensam que a convicção em sola 

Scriptura é algo que começou com a Reforma Protestante, também há 

uma percepção de que as traduções da Bíblia só vieram com a 

Reforma. De fato a Reforma teve como uma de suas principais 

preocupações colocar a Palavra de Deus em uma linguagem que as 

pessoas pudessem entender depois de séculos de obscuridade. Mas, 

desde os primórdios do cristianismo, cada vez que se percebia que o 

texto bíblico original não era compreensível a uma população o 

esforço de tradução se fazia presente. 

Costuma-se dividir as traduções em antigas, medievais e modernas. 

TIPOS DE TRADUÇÃO 

Deve-se distinguir entre tradução, tradução literal e transliteração. A 

transliteração é a colocação de um texto de outra língua em fonemas 

e letras da língua para a qual se está transliterando. É o que 

costumamos fazer com o grego, por exemplo. Já a tradução literal 

procura traduzir palavra por palavra. O resultado costuma ser fiel, mas 

um tanto rígido, sem fluidez. Já a tradução procura colocar uma frase 

em seu sentido equivalente em uma outra língua. 

Uma versão é o trabalho de traduzir do original. Revisão é uma análise 

crítica de uma versão contra os manuscritos originais. As paráfrases 

são traduções “livres” ou “soltas”. 

“Quanto mais uma tradução se move na direção de uma paráfrase,  

mais evidente é o perigo da distorção. Embora muitas paráfrases 

possam ter sido introduções úteis à leitura da Bíblia, não se recomenda 

o seu uso para estudo sério.” – R. C. Sproul 

 

TRADUÇÕES ANTIGAS 

As duas traduções antigas mais interessantes são a antiga siríaca e a 

antiga latina. O que chama a atenção em ambas é que elas mostram 

os motivos por que alguns livros custaram a ser aceitos no oriente ou 

no ocidente: problemas de comunicação. 

 Antiga siríaca (fim do século IV) – tinha todos os livros menos 2 

Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. A falta desses livros pode 
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ser explicada por terem eles sido destinados ao mundo 

ocidental. 

 Antiga latina – tradução para o latim de antes do ano 200 – 

todos os livros exceto Hebreus, Tiago e 1 e 2 Pedro. Livros 

estes destinados ao mundo oriental. 

Uma tradução muito importante (não da Bíblia inteira, mas do Antigo 

Testamento) é a Septuaginta. É a tradução feita por líderes do 

judaísmo em Alexandria e que é conhecida como a “tradução dos 

setenta” (LXX). É o Antigo Testamento em grego, de onde saiu a 

grande maioria das citações do Antigo Testamento presentes no nosso 

Novo Testamento. 

Um livro muito interessante é a Héxapla de Orígenes. Trata-se de um 

volumoso livro com seis colunas lado a lado. Uma com o texto 

hebraico, outra com a transliteração grega, a terceira com a tradução 

literal de Áqüila, na seguinte a revisão idiomática de Símaco,  a quinta 

coluna com a própria revisão de Orígenes, e a última com a revisão de 

Teodócio. 

Traduções antigas do Novo Testamento são a copta, a etíope, a gótica 

(feita por Úlfilas (311-381), o “apóstolo dos godos”). As igrejas sírias 

empreenderam diversos esforços de tradução como a tradução para o 

armênio e o geórgico. 

 

A Vulgata Latina 

O latim foi se tornando a língua do povo e o grego permaneceu como 

a língua literária.  A Antiga Latina foi a primeira tradução para o latim. 

Há indicações de que foi amada por muitos anos, mesmo depois do 

lançamento da Vulgata Latina. Ainda existem alguns poucos 

manuscritos. 

Sofrônio Eusébio Jerônimo (c. 340-420) estudou latim, grego e autores 

pagãos. Filho de pais cristãos, tornou-se cristão com 19 anos. Levou 

uma vida semi-ascética, de eremita. Contratou um rabino judeu que 

lhe ensinasse o hebraico enquanto estava residindo no oriente, perto 

de Antioquia. Foi ordenado presbítero de Antioquia. Em 382 foi 

convocado por Roma para ser secretário de Dâmaso, bispo de Roma e 

foi nomeado para integrar uma comissão que deveria revisar a Antiga 

Latina. Dâmaso (366-384) planejava há tempo uma revisão da Antiga 

Latina. Jerônimo então traduziu o Antigo Testamento a partir do 
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hebraico. O interessante é que Agostinho e outros reagiram à 

tradução do Antigo Testamento a partir do hebraico e não da 

septuaginta, que muitos consideravam inspirada. 

Muitas traduções vieram da Vulgata Latina. A Bíblia de Wycliffe, por 

exemplo, foi traduzida da Vulgata. 

? Você sabia? 

No século IX, em resposta à solicitação de Rotislav (fundador do reino 

morávio), o imperador Miguel III enviou dois monges à Morávia saídos 

de Bizâncio (Constantinopla). Os monges eram os irmãos Metódio e 

Constantino, naturais de Tessalônica. Constantino mudou seu nome 

para Cirilo ao ingressar no monastério. A fim de executar a tarefa, os 

irmãos criaram um novo alfabeto, conhecido como alfabeto cirílico. 

Compõe-se de 36 letras e é ainda o meio de escrita do russo, do 

ucraniano, do servo-croata e do búlgaro. 

 

TRADUÇÕES PARA O PORTUGUÊS 

O Rei de Portugal, D. Diniz I (1279-1325) foi a primeira pessoa a 

traduzir o texto bíblico para a língua portuguesa. Conhecia bem o 

latim e resolveu traduzir a partir da Vulgata Latina. Só traduziu os 

primeiros 20 capítulos de Gênesis e, apesar de faltar-lhe a 

perseverança, abriu caminho para a tradução da Bíblia para o 

português. 

Muitos outros nobres portugueses também fizeram traduções de 

trechos como, por exemplo, os Evangelhos. Padres como o jesuíta Luiz 

Brandão e Antônio Ribeiro dos Santos também empreenderam 

traduções. 

Todas essas obras sofreram implacável perseguição da igreja romana, 

restando pouquíssimos exemplares. A igreja romana amaldiçoou todos 

os que conservassem consigo essas “traduções da Bíblia em idioma 

vulgar”. 

A Tradução de João Ferreira de Almeida 

João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, próximo a 

Lisboa, em 1628. Com 12 anos de idade mudou-se para o sudoeste da 

Ásia. Morou na Batávia (atual Jacarta), na ilha de Java, Indonésia. Um 
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folheto mostrando as diferenças da cristandade, escrito em espanhol, 

fez com que ele se convertesse do catolicismo para a fé evangélica. 

No ano seguinte pregou o Evangelho no Ceilão (hoje Sri Lanka).  

Começou a traduzir dos originais (textus receptus) e também se 

apoiou nas traduções holandesa, francesa (tradução de Beza), italiana, 

espanhola e latina (vulgata). 

Em 1676, concluiu a tradução do Novo Testamento e mandou para 

impressão na Batávia. Mas a lentidão do trabalho fez com que ele 

enviasse o material para Amsterdã, na Holanda. Finalmente, em 1681 

surgiu o primeiro Novo Testamento em Português. Abaixo consta o 

prefácio da obra, como escrito na época: 

“O Novo Testamento, isto he, Todos os Sacro Sanctos Livros e Escritos 

Evangelicos e Apostolicos do Novo Concerto de Nosso Fiel Salvador e 

Redentor Iesu Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira 

de Almeida, ministro pregador do Sancto Evangelho. Com todas as 

licenças necessárias. Em Amsterdam, por Viuva de J. V. Someren. Anno 

1681.” – Prefácio da tradução do Novo Testamento por João Ferreira 

de Almeida 

Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de 

Almeida, muitos produzidos pela comissão de eruditos que tentou 

harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O 

próprio Almeida identificou mais de dois mil erros nessa tradução e 

outro revisor, Ribeiro dos Santos, disse ter encontrado número bem 

maior. 

Depois da publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução 

do Antigo Testamento. Ao falecer em 1691, tinha traduzido até 

Ezequiel 41:21. Em 1748, o pastor Jacobus op den Akker, de Batávia, 

reiniciou o trabalho e em 1753 foi impressa a primeira Bíblia completa 

em português, em dois volumes. 

Apesar dos primeiros erros, a versão inicial foi sofrendo diversas 

revisões ao longo dos anos, tornando-se a versão preferida dos 

leitores de fala portuguesa. 
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Outras traduções para o português 

A tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo foi concluída em 

1821, mas é uma tradução a partir da Vulgata Latina e não dos 

originais. 

No início do século XX as sociedades bíblicas resolveram fazer uma 

tradução no Brasil, partindo de melhores manuscritos do que os que 

Almeida tinha. Uma comissão forjou então a versão conhecida como 

Tradução Brasileira (1917). 

A Bíblia preferida dos católicos brasileiros é a versão do padre Matos 

Soares (1930). Cheia de notas entre parênteses defendendo os 

dogmas da Igreja Romana, recebeu apoio papal em 1932. 

Outras versões mais recentes são a edição corrigida e revisada fiel ao 

texto original da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil (1969), a 

Imprensa Bíblica Brasileira publicou a edição revisada (1967). A SBB 

criou em 1988 a Bíblia na Linguagem de Hoje. A NVI surgiu a partir de 

1993 com a publicação do Novo Testamento. A Bíblia de Jerusalém 

(1959) foi traduzida pela escola bíblica de Jerusalém (padres 

dominicanos). 

 

3. APLICANDO AS ESCRITURAS 

3.1. Interpretação das Escrituras 
A importância da interpretação correta do texto bíblico é inegável. 

Quase todas as heresias, erros doutrinários e ensinos espúrios, vieram 

de algum erro de interpretação da Palavra. O mau uso da Bíblia gera 

todo tipo de doutrinas e teorias aberrantes e absurdas. Isso gera 

confusão no Corpo de Cristo. 

Não adianta crer na inerrância e depois interpretar o texto de uma 

forma que nunca foi a intenção do autor. Interpretações adaptadas à 

nossa cultura ou nosso tempo em que há um anacronismo evidente 

são um exemplo de eisegese (elementos externos ao texto e seu 

contexto guiam a interpretação). O que o intérprete sério da palavra 

deve sempre buscar é uma exegese (extrair do texto e do seu contexto 

o que ele diz).  
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 PARA PENSAR... 

Será que a Palavra mal interpretada e aí retransmitida permanece 

sendo Palavra de Deus? O que você acha? 

Estamos falando nesta seção da ciência da interpretação: a 

hermenêutica. Lutero trouxe duas grandes contribuições à 

hermenêutica ao retornar à sola Scriptura. Rejeitou a interpretação 

católica, principalmente a alegoria, enfatizando o que viria a ser o 

método gramático-histórico. Essa ênfase levou ao segundo ponto: a 

interpretação cristocêntrica. 

 

A QUADRIGA MEDIEVAL 

Um método muito antigo de interpretação, popularizado por Orígenes 

e utilizado até por Agostinho era a quadriga – a hermenêutica dos 4 

sentidos. Nela todo texto bíblico possuía sempre o sentido literal e o 

espiritual. O espiritual era dividido em alegórico, moral e anagógico. 

Essa estrutura permitia encaixar qualquer doutrina nas Escrituras. 

Vejamos um exemplo. Imagine uma passagem que cita Jerusalém. A 

interpretação típica poderia ficar assim: 

 Literal – cidade, capital da Judéia; 

 Moral – alma humana; 

 Alegórico – a igreja; 

 Anagógico – o céu; 

“Algumas pessoas, por ignorância, atribuem um sentido quádruplo 

para as Escrituras: o literal, o alegórico, o anagógico e o tropológico. 

Mas não há base para isso.” – Martinho Lutero 

A Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 faz referência a isso no 

artigo 9 do capítulo 1: “[...] sentido este que não é múltiplo, mas um 

único”. 

Cuidado para não confundir multiplicidade de sentido com 

multiplicidade de aplicações. Sproul conta a história de um professor 

que no primeiro dia de aula deu aos alunos a tarefa de escrever 50 

coisas que aprenderam com um verso da Bíblia. Quando voltaram 

extenuados, ele disse a eles que voltassem com mais 50 no mesmo 
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verso. A riqueza da Palavra é evidente. O que não se pode fazer é 

forçá-la para que ela diga algo que ela não disse. 

 

EXEGESE 

“Exegese pode ser definida à luz do seu oposto: eisegesis. Fazer a 

exegese de uma passagem é extrair o significado nativo das palavras; 

fazer a eisegese de uma passagem é inserir um significado externo nas 

palavras. Você está fazendo a exegese de uma passagem quando você 

permite que ela diga o que seu autor original pretendeu; você está 

fazendo eisegese de uma passagem quando você estiver forçando o 

autor a dizer o que você quer que ele diga. Verdadeira exegese mostra 

respeito pelo texto e, por extensão, ao seu autor; eisegese, até mesmo 

quando baseada em ignorância, demonstra desrespeito para com o 

texto e seu autor.” – James R. White 

A ciência da hermenêutica, a ciência da interpretação, orienta como se 

deve fazer a exegese de um texto. Considerações quanto ao autor, a 

audiência, o contexto histórico, a lexicografia (significado das palavras 

quando elas foram escritas), a gramática, problemas nos textos 

(diferenças entre versões, traduções, etc.), sintaxe, estilo literário, 

contexto imediato, contexto do documento, contexto do autor, 

contexto do Antigo e do Novo Testamento – tudo isso deve nortear a 

exegese bíblica. 

Pode-se olhar para a exegese dedicada como um ato de adoração 

porque exige uma visão elevadíssima da Escritura aliada a um desejo 

de obedecer a Palavra em todos os seus aspectos. Quando não 

permitimos que Deus fale por meio de uma exegese santificada, nós 

não o honramos de forma alguma porque não estamos ouvindo-o, 

mas forçando palavras na boca dEle. O que poderia ser um ato de 

adoração se transforma na audácia de um usurpador. 

De uma maneira geral precisamos ter pelo menos três coisas em 

mente quando estamos fazendo a exegese de um texto. Cada uma 

delas nos dá garantias para que não sejamos “como meninos, agitados 

de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina” 

(Ef 4:14). São elas: 

 Analogia da Fé – mantém toda a Bíblia em perspectiva, 

evitando o desequilíbrio. 
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 Sentido literal – impede que a nossa imaginação corra solta em 

interpretações fantasiosas. 

 Método gramático-histórico – procura o sentido original do 

texto impedindo que coloquemos ideias do presente no texto. 

É o método que o Martyn Lloyd-Jones chamava de “o método 

de interpretação honrado pelo tempo”. 

Cuidado com a interpretação literal. Interpretar literalmente não é o 

que as pessoas pensam. Interpretar literalmente é interpretar como 

literatura.  

Exemplos de elementos literários importantes para uma 

leitura correta 

Vejam o uso de hipérbole:  

Mateus 9:35 E percorria Jesus todas as cidades e povoados, 

ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando 

toda sorte de doenças e enfermidades. 

Marcos 4:31  É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a 

menor de todas as sementes sobre a terra; 

João 21:25  Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se 

todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no 

mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. 

O uso de personificação:  

Isaías 55:12  Saireis com alegria e em paz sereis guiados; os montes e 

os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores 

do campo baterão palmas. 

O uso de metáforas: 

João 10:9  Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; 

entrará, e sairá, e achará pastagem. 

João 6:35  Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem 

a mim jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede. 

“53  Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: se não 

comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, 

não tendes vida em vós mesmos. 54  Quem comer a minha carne e 

beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último 

dia. 55  Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é 
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verdadeira bebida. 56  Quem comer a minha carne e beber o meu 

sangue permanece em mim, e eu, nele. 57  Assim como o Pai, que 

vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim 

se alimenta por mim viverá. 58  Este é o pão que desceu do céu, em 

nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, 

morreram; quem comer este pão viverá eternamente.” (João 6:53-58 

RA) 

“Exegese sadia é o único modo de ter certeza de que estamos 

permitindo que Deus fale em vez de nós estarmos falando no lugar de 

Deus.”- James R. White 

 

A analogia fide 

De todas as regras de exegese bíblica a mais importante é a chamada 

Analogia da Fé (analogia fide). A teologia define-a assim: sacra 

scriptura sui interpres  - a Sagrada Escritura é seu próprio intérprete. 

“A regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. 

Portanto, sempre que houver dúvida quanto ao verdadeiro e pleno 

sentido de qualquer passagem (sentido este que não é múltiplo, mas 

um único), essa passagem deve ser examinada em confrontação com 

outras passagens, que falem mais claramente.” – CFBL1689 – cap 1 art 

9 

INFLUÊNCIA DOS TEMPOS E DA CULTURA 

Não há como evitar a intromissão da nossa cultura, altamente 

influente sobre nós, na exegese que fazemos dos textos. Muitas vezes 

tiramos conclusões corretas de um texto, mas misturamos um 

pouquinho (ou não tão pouquinho...) da nossa própria cultura. Não há 

erudito conhecedor da Palavra de Deus que não esteja atento a essa 

tendência praticamente universal. 

C. S. Lewis se referia aos “pontos cegos de cada geração” e 

recomendava que as pessoas lessem amplamente, não só livros 

contemporâneos, mas obras antigas também para que elas pudessem 

fugir um pouco desses pontos cegos e conseguissem enxergar a 

realidade com uma objetividade mais concreta. Lewis era um amante 

da verdade e cria que somente um cristianismo sólido poderia fazer 

com que nós compreendêssemos todas as coisas. 
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 “Eu creio no cristianismo como eu creio que o sol nasceu: não somente 

porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras 

coisas.” – C. S. Lewis 

É importante lembrar que a Bíblia é um livro culturalmente 

condicionado e cada um de nós também é culturalmente 

condicionado. Trazemos conosco inúmeras pressuposições culturais 

que serão impostas ao texto bíblico. Temos pontos cegos e não 

conseguimos identificá-los porque eles são ocultos a nós. 

Os reformadores tentavam conscientemente abordar a Bíblia de uma 

perspectiva do ideal da tabula rasa. É a tentativa de ser o mais 

objetivo possível. 

Muitos extremos ocorrem na exegese das igrejas em geral: ou tudo na 

Bíblia é princípio ou tudo na Bíblia é costume local. Temos que ter 

cuidado com essas coisas. 

Veja um exemplo cômico no “Para pensar” abaixo.  

 PARA PENSAR... 

Não seria o mandamento expresso nos textos abaixo um dos mais 

importantes da Bíblia pela quantidade de vez em que é repetido? 

Romanos 16:16  Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas 

as igrejas de Cristo vos saúdam. 

1 Coríntios 16:20  Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos 

outros com ósculo santo. 

2 Coríntios 13:12  Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 

1 Ts 5:26  Saudai todos os irmãos com ósculo santo. 

1 Pedro 5:14  Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a 

todos vós que vos achais em Cristo. 

Podemos achar cômico, mas o assunto é solene. Frases claras da 

Palavra foram rejeitadas. Em que bases? São bases legítimas? Quantas 

coisas são impostas às pessoas em áreas em que deveria haver 

liberdade? Que textos são considerados culturais sem que a Bíblia 

autorize? Exegese é assunto muito sério! 

“Nós não temos o direito de legislar as consciências dos cristãos onde 

Deus os deixou livres” – R. C. Sproul 



70 
 

 

REGRAS PRÁTICAS DE INTERPRETAÇÃO 

Nesta seção vamos resumir algumas dicas práticas de interpretação da 

Palavra (bem básicas) apresentadas por R. C. Sproul no seu livro 

clássico de 1977, “Conhecendo as Escrituras”. São 11 regras: 

Regra 1: Leia a Bíblia como qualquer outro livro – no sentido de ler 

como literatura e não daquela forma ingênua e mística que algumas 

pessoas usam. É claro que não se deve entender que a Bíblia é um 

livro qualquer - ela é a Palavra de Deus - mas o ponto enfatizado por 

Sproul é que ela não deve ser lida como se não fosse um livro, como se 

não fosse uma obra literária. 

Regra 2. Leia a Bíblia existencialmente – aqui também pode haver 

confusão. Não há aqui nenhuma referência à filosofia ateísta e 

anticristã do existencialismo. Ler a Bíblia existencialmente é lembrar 

que “a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que 

qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir 

alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os 

pensamentos e propósitos do coração” (Hb 4:12). 

Regra 3. Interprete as narrativas históricas à luz dos textos didáticos 

– narrativas muitas vezes não dizem se o que está narrado é correto, 

se deve servir de norma, se há algum ponto que desagradou ou não ao 

Senhor. Portanto, são os textos didáticos que vão lançar luz sobre uma 

narrativa e dizer se a poligamia de alguns homens de Deus do passado, 

por exemplo, era boa ou não diante de Deus. Tirar doutrina de 

narrativas é bastante arriscado e muitos absurdos já surgiram a partir 

desse erro. Temos que separar o prescritivo do descritivo. 

Nesse sentido, cuidado com os Evangelhos. Os reformadores 

defendiam que os Evangelhos devem ser interpretados à luz das 

epístolas. É o reconhecimento da missão dos apóstolos. Cuidado com 

coisas do tipo: “o que Jesus faria?”. Melhor é se perguntar “o que 

Jesus quer que eu faça?”. Muitas distorções já surgiram daí: obrigação 

de visitação de misericórdia porque Jesus fez, celibato como ideal 

porque Jesus foi celibatário, etc. Cuidado com a confusão entre aquilo 

que é permitido e aquilo que é obrigatório. 

Regra 4. Interprete o implícito à luz do explícito – Aqui fica o alerta 

quanto à especulação - aqueles momentos em que vemos mais no 

texto do que realmente está lá. Veja o seguinte exemplo: 
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Mateus 22:30  Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em 

casamento; são, porém, como os anjos no céu. 

A interpretação que alguns tiram do texto: anjos são assexuados. Foi 

isso que o texto disse? Ora, Jesus nunca se casou. Isso faz com que 

Jesus seja assexuado?!!? 

É muito fácil ver mais coisas em um texto do que realmente está lá. E 

também é muito fácil passar a crer nisso como verdade absoluta. 

Vamos ver um texto sempre trazido à tona quando se discute 

arminianismo versus calvinismo: 

João 3:15  para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 

Os defensores do arminianismo e do livre-arbítrio defenderão que 

esse texto mostra com clareza que “todo o que crê” é qualquer 

pessoa. Qualquer um pode crer quando assim decidir. Mas será que é 

isso mesmo que o texto diz? Aqui, basta usar a analogia fide – a 

analogia da fé – e deixar a Escritura interpretar a Escritura. 

João 6:65  E prosseguiu: Por causa disto, é que vos tenho dito: 

ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido. 

Regra 5:. Determine cuidadosamente o significado das Palavras – 

uma área em que o conhecimento humano vem evoluindo muito é a 

lexicografia – cada vez se sabe melhor qual é o significado de cada 

palavra, mesmo em outras épocas. 

Aliás, deve-se ter muito cuidado com a etimologia das palavras. 

Muitos erros de interpretação são cometidos porque as pessoas 

presumem que uma palavra manteve o significa original e que não 

houve evolução de significado. O sentido etimológico não é 

necessariamente o que a palavra tinha quando o texto foi escrito. 

Sproul cita o exemplo da palavra inglesa “gay”, que no passado 

significava simplesmente “alegre” e nada mais. Hoje ela tem um 

significado completamente diferente. 

Para colocar no contexto bíblico, um exemplo é a palavra “presbítero” 

que é o comparativo da palavra presbus (homem velho) em sua 

etimologia grega. Entretanto, o termo era usado em um sentido 

técnico nos tempos de Cristo, referindo-se aos membros do sinédrio. 

Nas igrejas cristãs era sinônimo de bispo (episkopos – supervisor). 
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Palavras como “carne”, “século”, “irmão”, etc. precisam ser muito 

bem definidas no contexto bíblico para que se possa entender seu 

significado. 

Há também palavras com vários significados como quando a Bíblia fala 

da “vontade” de Deus. Há pelo menos seis formas diferentes em que a 

palavra é usada. O mesmo ocorre com a palavra “lei”. É o contexto 

que vai determinar o significado. 

 PARA PENSAR... 

Santificar, santificado, santificação são termos bíblicos técnicos da 

teologia. Será que eles podem ter mais de um significado? O que você 

acha do texto abaixo? Será que o texto ensina que um incrédulo pode 

passar pelo processo de santificação? E os filhos? Existe salvação 

hereditária? 

1 Coríntios 7:14  Porque o marido incrédulo é santificado no convívio 

da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido 

crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros; porém, agora, 

são santos. 

 

Regra 6: Observe a presença de paralelismos - há paralelismos 

sinônimos, antitéticos e sintéticos. São construções retóricas, típicas 

da língua original, que não devem ser forçadas além do seu significado 

linguístico no contexto original. 

Às vezes a percepção da existência do paralelismo pode ajudar a 

interpretar um texto. Veja o exemplo: 

“6  Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que 

além de mim não há outro; eu sou o SENHOR, e não há outro. 7  Eu 

formo a luz e crio as trevas; faço a paz e crio o mal; eu, o SENHOR, 

faço todas estas coisas.” (Isaías 45:6-7 RA) 

Veja na versão da NVI: 

“ 6 de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há 

ninguém além de mim. Eu sou o SENHOR, e não há nenhum outro. 7 

Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça; eu, 

o SENHOR, faço todas essas coisas.” (Isaías 45:6-7 NVI) 
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Podemos aprender ainda mais com o paralelismo. O que, na mente 

hebraica, seria uma benção? O paralelismo nos ajuda: 

“24 O SENHOR te abençoe e te guarde; 25 o SENHOR faça 

resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; 26  o SENHOR 

sobre ti levante o rosto e te dê a paz.” (Números 6:24-26 RA) 

O paralelismo nos ensina o que para o povo de Deus é “benção” e 

também o significado de “paz”: ser guardado por Deus e receber a Sua 

misericórdia. 

Cuidado com construções idiomáticas de impacto retórico para não ler 

no texto mais do que ele diz. 

Provérbios 6:16  Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma 

abomina: 

Jó 5:19  De seis angústias te livrará, e na sétima o mal te não tocará. 

 

Regra 7: Observe a diferença entre Provérbio e Lei – aqui os erros são 

inúmeros por causa da incompreensão do que é ler a Bíblia 

literalmente. Ignorar o gênero literário é causa certa de uma exegese 

deficiente. Provérbios não são leis e também não são promessas. 

Provérbios são... provérbios! São máximas de sabedoria com forte uso 

de metáforas e figuras. 

Às vezes parece que a mais gritante “contradição” da Bíblia 

(obviamente aparente) foi colocada ali pelo Senhor só para que não 

caíssemos no erro de interpretar provérbios como se eles fossem 

outra coisa. 

Provérbios 26:4 Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, 

para que não te faças semelhante a ele. 

Provérbios 26:5 Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para 

que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. 

Se isso fossem ordens expressas do Senhor (mandamentos da Lei) não 

teríamos mais como sustentar que a Bíblia está livre de contradições. 

Mas não há contradição alguma porque essas são palavras de 

sabedoria, que exigem a avaliação do indivíduo para ver se deve em 

uma determinada situação agir conforme 26:4 ou conforme 26:5. 
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Sproul chama a atenção que esse equívoco ocorre até mesmo nos 

dizeres de sabedoria de Jesus. Veja o exemplo que ele aborda no livro. 

Mateus 12:30  Quem não é por mim é contra mim; e quem comigo 

não ajunta espalha. 

Lucas 9:50  Mas Jesus lhe disse: Não proibais; pois quem não é contra 

vós outros é por vós. 

Como podem os dois ser verdadeiros? O problema se resolve como no 

exemplo de Provérbios. Às vezes a ausência de oposição significa 

apoio e em outros casos a ausência de apoio significa oposição. 

Cuidado com leis, mandamentos e promessas extraídos de provérbios. 

Veja alguns exemplos: 

Provérbios 22:16 O que oprime ao pobre para enriquecer a si ou o que 

dá ao rico certamente empobrecerá. 

Provérbios 21:17 Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o 

vinho e o azeite jamais enriquecerá. 

Será que é isso que necessariamente observamos nos nossos dias de 

bilionários e playboys? 

Provérbios 21:9 Melhor é morar no canto do eirado do que junto com 

a mulher rixosa na mesma casa. 

Provérbios 21:19 Melhor é morar numa terra deserta do que com a 

mulher rixosa e iracunda. 

O que isso significa? Que o marido que tem uma mulher rixosa deve 

abandoná-la. Seria esse um motivo legítimo de divórcio? Afinal, o 

texto diz o que é melhor e deveríamos sempre fazer aquilo que é 

melhor, certo? 

Provérbios 22:15 A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a 

vara da disciplina a afastará dela. 

Provérbios 23:14  Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do 

inferno. 

Será que quem usa um chinelo ou uma palmada está desobedecendo 

a Deus? E o texto em 23:14 está ensinando a “salvação pela vara”? 

Haveria dois meios de salvação: por Cristo e pela vara? 
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No mesmo grupo de versículos está um que sempre é citado como se 

fosse uma promessa de “salvação pela disciplina infantil”: 

Provérbios 22:6 Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, 

ainda quando for velho, não se desviará dele. 

Será que, à luz de todo o ensino bíblico, é isso que esse texto ensina? 

Cuidado com provérbios. Eles nos fazem sábios para a vida e o Espírito 

Santo os usa para isso, mas eles não podem ser mais do que foram 

criados para ser. 

Regra 8: Observe a diferença entre o espírito e a letra da lei – Sproul 

conta de um psiquiatra que criticou severamente o ensino de Jesus ao 

comparar lascívia com adultério e raiva com assassinato e acusou 

Jesus de ser um péssimo mestre moral. Qual é o louco que imagina 

que guardar rancor contra alguém é tão grave quanto matá-lo? E qual 

a esposa que vê com a mesma gravidade uma olhada indiscreta do seu 

marido e ele deitar-se com uma prostituta? 

Ora, o que Jesus estava ensinando é que a Lei tem uma aplicação que 

vai muito além da mera letra. O espírito da lei precisa ser checado. Ele 

estava ensinando que o mal está dentro do coração do homem porque 

este é pecador na essência do seu ser. 

Algumas interpretações literais de mandamentos podem se tornar 

rapidamente ridículas. E o Dr. Lloyd-Jones sempre alertou que a Bíblia 

nunca é ridícula. Veja como esse texto pode ser interpretado de forma 

ridícula: 

Efésios 5:18  E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, 

mas enchei-vos do Espírito, 

Alguém poderia dizer: “embriagar-se com vinho não pode, mas com 

vodka, whiski, cerveja, etc. não tem problema. A Palavra não diz 

nada.” É evidente que o espírito do mandamento é contra os efeitos 

entorpecentes e alucinógenos de algumas substâncias, não se 

restringindo ao vinho. 

Regra 9: Cuidado com parábolas - O segredo ao interpretar parábolas 

é olhar para algum ponto central nelas. Deve-se evitar qualquer uso 

alegórico exceto onde a própria Bíblia indica que se deve fazer assim. É 

impressionante a quantidade de abusos que as parábolas sofrem, com 

as pessoas extraindo todo tipo de inferências exageradas delas. 
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Regra 10. Cuidado com profecias e previsões - Todo tipo de loucura é 

feita com profecias. Todos nós conhecemos o sem número de abusos 

que elas já sofreram e a quantidade de visionários que sabiam 

interpretar todas elas até seus mínimos detalhes. 

Profecias podem ser difíceis de interpretar até que se concretizem. Às 

vezes até quando se concretizam são difíceis de discernir. Um bom 

exemplo é a última profecia do Antigo Testamento. Nem mesmo o 

sujeito que a cumpriu sabia ao certo se ela tinha se cumprido nele. 

“5  Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e 

terrível Dia do SENHOR; 6  ele converterá o coração dos pais aos filhos 

e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra 

com maldição.” (Malaquias 4:5-6 RA) 

João Batista nega ser Elias e Jesus confirma que João Batista era sim o 

Elias que havia de vir. 

João 1:21  Então, lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele 

disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. 

“13  Porque todos os Profetas e a Lei profetizaram até João. 14  E, se o 

quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. 15  Quem 

tem ouvidos [para ouvir], ouça.” (Mateus 11:13-15 RA) 

Cuidado com a presunção ao interpretar profecias! 

Regra 11: Interprete a Bíblia com um espírito de humildade – todos 

nós já erramos na interpretação de algum texto e vamos continuar 

errando. Temos que ter humildade e confiar no Senhor em esperar 

que Ele guie o Seu povo no entendimento da Palavra. 

Lobos solitários que não aprendem com a história da igreja e com a 

história da teologia são simplesmente pessoas arrogantes que 

dificilmente acertarão a sua visão. Conhecer a Deus e a Sua Palavra é 

um processo que durará a nossa vida inteira e é um processo coletivo 

construído com a igreja do Senhor. 

 

3.2. O verdadeiro andar no Espírito 
Há muitos anos um processo de aumento progressivo do misticismo 

no meio do povo de Deus vem ganhando corpo. As duas grandes 

forças do cristianismo brasileiro são o misticismo católico romano e o 
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misticismo do pentecostalismo. Isso sem contar que o Brasil é o maior 

país espírita do mundo. 

Esse é um ambiente difícil para que se fortaleça a crença na suficiência 

da Escritura para a obra do Espírito Santo na vida do cristão. 

A visão dos gigantes da história da igreja está ofuscada. As pessoas 

parecem não crer mais no poder da Palavra de Deus. Não foi sempre 

assim. 

“O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da 

Palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os 

pecadores; para lhes tirar toda confiança em si mesmos e os atrair a 

Cristo; para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade; 

para os fortalecer contra as tentações e corrupções; para os edificar na 

graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto 

mediante a fé para a salvação.” – Catecismo Maior de Westminster – 

Perg. 155 

“Nenhuma espada pode cortar sem uma mão para manejá-la, 

nenhuma máquina sem uma força para dirigi-la. A palavra é... 

instrumental em si mesma, eficaz pelo Espírito santo... A palavra 

declara a Cristo e o Espírito move o coração para o aceitar; a palavra 

apresenta a excelência dele e o Espírito incita fortes clamores após ele; 

a palavra declara as promessas e o Espírito nos ajuda a requerê-las; ... 

a palavra indica o caminho e o Espírito nos permite caminhar nele; a 

palavra é a semente do Espírito e o Espírito o vivificador da palavra; a 

palavra é o enxerto e o Espírito o enxertador; a palavra é a fonte de 

água e o Espírito a vivifica para fazer com que ela cure.” – Stephen 

Charnock 

“A Bíblia nos ensina a melhor forma de viver, o modo mais nobre de 

sofrer, e a maneira mais confortável de morrer.” – John Flavel 

“A Palavra vem primeiro e com a Palavra o Espírito sopra sobre o meu 

coração de forma que eu creia.” – Martilho Lutero 

“O mundo é conquistado pela Palavra, e pela Palavra a igreja é servida 

e reconstruída.” – Martinho Lutero 

“A Bíblia é viva, ela fala comigo; ela tem pés, ela corre atrás de mim; 

ela tem mãos, ela me segura. A Bíblia não é antiga, nem moderna. Ela 

é eterna.” – Martinho Lutero 
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“Nós deveríamos colocar a Palavra de Deus sempre como uma regra 

diante de nós, e acreditar em nada exceto o que ela ensina, amar nada 

exceto o que ela prescreve, odiar nada exceto o que ela proíbe, fazer 

nada exceto o que ela ordena.” – Henry Smith 

 

O Cristão Sensual 

R. C. Sproul chamou o cristão contemporâneo típico de “cristão 

sensual”. É um cristão que vive sempre de acordo com o que sente. 

 “Muitos de nós nos tornamos cristãos sensuais, vivendo por nossos 

sentimentos em vez da nossa compreensão da Palavra de Deus. [...] 

Cristãos sensuais não precisam estudar a Palavra de Deus porque eles 

já conhecem a vontade de Deus por seus sentimentos. Eles não querem 

conhecer a Deus; eles querem experimentá-lo.” – R. C. Sproul 

A estimativa de Sproul é que nos EUA, dos crentes que já são 

convertidos há um ano ou mais, 80% nunca leram a Bíblia inteira. 

Pior ainda é o quadro dos candidatos ao ministério, recém-saídos do 

seminário. Segundo Sproul o conhecimento bíblico deles é ridículo! A 

igreja carece de bons mestres. 

“A cada ano muitas igrejas ordenam pessoas que são virtualmente 

ignorantes quanto ao conteúdo da Bíblia.” – R.C. Sproul 

“Muitos carismáticos e evangélicos colocam a experiência pessoal 

deles em condição de igualdade com a Bíblia, acrescentando assim à 

revelação escrita de Deus. Nós ouvimos muitos nos dizerem que "Deus 

me disse...". Certamente qualquer coisa que Deus tenha dito é 

carregada de autoridade e obrigatória e assim nós acrescentamos à 

Bíblia agindo daquela forma.” – Don Kistler 

“Se nós concordamos que a Bíblia é um livro milagroso, poderoso, vivo, 

inerrante, cheio de autoridade e o próprio sopro de Jeová, por que não 

há maior evidência de seu poder transformador em nossas 

congregações? Por que muitos permanecem tão "não transformados" 

e mundanos em conversação e ação? Não há dúvida que uma grande 

parte da resposta reside na falha deles em ler e ouvir corretamente a 

Palavra, junto com as arremetidas de Satanás, um mundo sedutor e os 

seus próprios corações pecaminosos e vidas indisciplinadas. Afinal de 

contas, quando a televisão é assistida mais do que a Palavra de Deus é 
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buscada e sites de Internet são lidos mais seriamente que a Bíblia, o 

que se pode esperar?” – Joel R. Beeke 

O mesmo cristão sensual é aquele que crê que o Espírito está onde há 

mais agito e mais “resultados”. Esse é um caminho perigoso. Joseph 

Smith, o fundador do mormonismo começou com 6 pessoas em 1830  

e hoje são 12 milhões de mórmons. Seria isso obra do Espírito? 

 

O Homem da Palavra 

O Espírito Santo faz uso sobrenatural da Palavra de Deus para 

transformar os filhos de Deus e conformá-los à imagem do Filho (Rm 

8:29). Foi nisso que a igreja do Senhor sempre creu. A transformação 

das pessoas ocorre pelo trabalho do Espírito com a Palavra. Os dois 

atuam juntos. 

“O Espírito Santo normalmente trabalha em conjunto com a Bíblia e 

fala conosco através dela, nunca contra a Escritura ou à parte da 

Escritura.” – R. C. Sproul 

A obra do Espírito no dia a dia é forjar na pessoa o caráter cristão 

através da Palavra e da santificação pessoal. A aplicação de princípios 

divinos à vida do dia a dia faz com que o homem de Deus vá tomando 

decisões que honram o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a 

Bíblia chama de caminho da sabedoria (Pv 4:11). O equilíbrio é a chave 

em muitas áreas da vida cristã e é a Palavra que pode nos dar esse 

equilíbrio que nós naturalmente não temos. 

Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Você pode ter 

conhecimento sem ter sabedoria, mas não pode ter sabedoria sem ter 

conhecimento. Alguém que não tem conhecimento é chamado de 

ignorante; alguém que não tem sabedoria é chamado de tolo. 

“Em termos bíblicos, sabedoria tem a ver com o tema prático de 

aprender como viver uma vida que agrade a Deus.” – R. C. Sproul 

Há pessoas que veem o uso da mente na busca de uma exegese 

consistente, visando discernir o que Deus realmente falou, como algo 

não espiritual, frio. Será mesmo? Os cristãos mais dedicados e 

fervorosos sempre foram aqueles que tiveram suas experiências 

espirituais mais importantes com a Palavra. 
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Igrejas reformadas sempre tiveram a Palavra como fonte de vida. A 

leitura diligente, o uso de sabedoria e humildade, a oração, a 

meditação, as conversas espirituais, a leitura cheia de fé, transformam 

o cristão de fé em fé e o fruto dessa fé é a prática do amor cristão. 

Precisamos voltar a estudar a Palavra. Ler é diferente de estudar, 

porque ler pode ser feito de uma forma casual, sem esforço ou 

concentração. Sproul dizia que nós falhamos no estudo da Palavra não 

porque é chato, ou difícil de entender, mas porque é “trabalho”. 

Nosso problema não é falta de capacidade ou Inteligência, nosso 

problema é preguiça. 

“A Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém 

que não está” – Vance Havner 

 

Conclusão 
A doutrina da suficiência das Escrituras é uma das mais preciosas 

verdades disponíveis a qualquer ser humano. Como apontou James R. 

White ela é satisfatória do ponto de vista filosófico, bíblico e espiritual: 

 Filosófico – É uma doutrina lógica e racional – desde que se 

parta do ponto certo; 

 Bíblica – É consistente com a revelação bíblica – desde que se 

apliquem adequadas regras exegéticas; 

 Espiritual – é satisfatória para a alma humana – desde que a 

obra divina da regeneração tenha ocorrido. 

Romanos 15:4 Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso 

ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das 

Escrituras, tenhamos esperança. 

Soli Deo Gloria! Vem Senhor Jesus! 
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