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“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 
o ensino, para a repreensão, para a correção e 
para a instrução na justiça” (2 Tm 3.16 – NVI).

“Pois a profecia nunca foi produzida por vontade 
humana, mas homens falaram da parte de Deus, 
conduzidos pelo Espírito Santo” (2 Pe 1.21 – AS21).

• Quem escreveu a Bíblia? Deus ou os homens?

o Deus é o autor, mas a Bíblia foi escrita por
homens

o Como assim?



• O que significa a inspiração divina da Bíblia?

o Ação sobrenatural do Espírito Santo sobre
os escritores sagrados, que os levou a
produzir de maneira inerrante, infalível,
única e sobrenatural, a Palavra de Deus – a
Bíblia Sagrada.

oOs escritores não eram robôs e nem fizeram
psicografia. Eles foram soprados por Deus.

oO texto bíblico carrega os traços pessoais,
experiências e estilos literários dos seus
escritores.



A SINGULARIDADE DA BÍBLIA

• A Bíblia é uma coleção de 66 livros escritos
por cerca de 40 autores diferentes, durante
aproximadamente 1.600 anos.

• Entre os escritores, havia pessoas das mais
variadas categorias (legislador, profeta, rei,
general, pastor de gado, erudito, pescador,
médico, guerreiro, sábio) e que escreveram
utilizando diversos estilos literários (poesia,
história, biografia, cartas, profecia, leis) e
vários idiomas (hebraico, aramaico e grego).



• Inspiração plenária e verbal da Bíblia:

oPLENÁRIA  todos os livros e todas as
partes da Bíblia foram igualmente
inspirados por Deus, sem exceção.

oVERBAL  o Espírito Santo guiou os
autores não somente quanto às ideias,
mas também quanto às palavras
empregadas no texto.



A SINGULARIDADE DA BÍBLIA

• O último livro da Bíblia foi escrito há mais
ou menos 2.000 anos atrás;

• Os idiomas originais já não são exatamente
os mesmos de hoje;

• Não temos mais os autógrafos inspirados
desses escritos, mas apenas cópias que
podem conter erros;

• Os autores humanos da Bíblia não estão
mais entre nós para nos explicar o sentido
dos textos escritos por eles.



A AUTORIDADE DA BÍBLIA:

•Na idade média, foi estabelecido que a
interpretação bíblica tinha que se
adaptar à tradição e à vontade dos
líderes da igreja.

•Interpretavam a Bíblia partindo dos
escritos dos Pais da Igreja e afirmavam
que a Bíblia dizia aquilo que os Pais da
Igreja diziam.



A AUTORIDADE DA BÍBLIA:

•Contra a infalibilidade dos concílios, os
reformadores pregaram a infalibilidade
da Bíblia e defenderam a seguinte tese:

Não é a Igreja que determina o que a 
Bíblia ensina; é a Bíblia que determina o 

que a Igreja deve ensinar.



O “QUADRILÁTERO” WESLEYANO:
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A INTERPRETAÇÃO DA BÍBLIA:

• Embora reconheçamos que a Bíblia é a
nossa única regra de fé e prática, muitas
vezes negligenciamos a sua intepretação
correta.

• Se não houver diretrizes ou regras para a
interpretação exata e apropriada, o
ensino bíblico refletirá os corações dos
homens ao invés de transmitir a Palavra
de Deus.



Que se faça EXEGESE, e não EISEGESE:

A hermenêutica é o estudo das regras de 
interpretação bíblica, enquanto a exegese

refere-se à aplicação dessas regras.



A INTERPRETAÇÃO DA BÍBLIA:

• Alguns pensam que um texto bíblico
pode ter vários significados e aceita
diversas interpretações. Porém, o texto
bíblico tem um só significado, do qual
pode-se tirar princípios e aplicações.

• Texto sem contexto, é pretexto para
heresia.



CONTEXTOS CIRCUNCÊNTRICOS

•Palavra avulsa

•Contexto da frase

•Contexto imediato

•Contexto do livro
• Contexto bíblico

• Contexto histórico-cultural

• Contexto literário

Não podemos estudar com exatidão qualquer 
palavra ou texto da Bíblia sem considerar os 
círculos do contexto onde eles se encontram



ALGUMAS REGRAS IMPORTANTES:

• A Bíblia interpreta a própria Bíblia;

•Quando um texto bíblico parece
contradizer outros, lembre-se:

oOs textos claros devem esclarecer os 
obscuros;

oOs textos múltiplos devem esclarecer o 
texto isolado;

oO ensino explícito deve esclarecer o 
implícito.



ALGUMAS REGRAS IMPORTANTES:

• Para que uma doutrina seja considerada
bíblica, ela tem que incluir e somar todos
versículos que falam sobre o tema;

• Ao lermos uma passagem bíblica,
devemos saber se ela é uma simples
narração, uma descrição ou prescrição.

• Se for uma prescrição, devemos saber se
é para Israel ou para a Igreja, ou se é
para o AT ou para o NT.



CONCLUSÃO

“Cremos na inspiração divina 
verbal e plenária da Bíblia Sagrada, 
única regra infalível de fé e prática 

para a vida e o caráter cristão”

“A BÍBLIA não apenas contém a 
Palavra de Deus, mas ela É A 

PALAVRA DE DEUS”
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