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Fundamentos Teológicos
As Escrituras – A Palavra de Deus (Parte 2)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
1.3 Nós cremos que as intenções de Deus são reveladas através das intenções de autores 
humanos inspirados, mesmo quando a intenção dos autores era a de expressar 
significados divinos os quais eles não compreendiam totalmente, por exemplo, no caso 
de algumas profecias do Velho Testamento.  Desta forma, o significado dos textos 
bíblicos é firmado na realidade histórica, enraizado nas intenções históricas e 
imutáveis de seu autor divino e de seus autores humanos. Contudo, apesar do 
significado não mudar, a aplicação daquele significado pode mudar em diferentes 
situações. Porém, não se faz legítimo inferir de um texto bíblico qualquer significado 
que não seja evidente nas palavras que Deus inspirou. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
1.3 Nós cremos que as intenções de Deus são reveladas através das intenções de autores 
humanos inspirados, mesmo quando a intenção dos autores era a de expressar 
significados divinos os quais eles não compreendiam totalmente, por exemplo, no caso 
de algumas profecias do Velho Testamento.  Desta forma, o significado dos textos 
bíblicos é firmado na realidade histórica, enraizado nas intenções históricas e 
imutáveis de seu autor divino e de seus autores humanos. Contudo, apesar do 
significado não mudar, a aplicação daquele significado pode mudar em diferentes 
situações. Porém, não se faz legítimo inferir de um texto bíblico qualquer significado 
que não seja evidente nas palavras que Deus inspirou.

1.4 Portanto, o processo de descobrir a intenção de Deus na Bíblia é um esforço humilde 
e cuidadoso de se encontrar na literatura das Escrituras o que os autores humanos 
pretenderam comunicar. Habilidades limitadas, tradições preconceituosas, pecados 
individuais e pressuposições culturais frequentemente obscurecem os textos bíblicos. 
Portanto, o trabalho do Espírito Santo é essencial para um correto entendimento da 
Bíblia  e a oração por Seu auxílio é parte do esforço legítimo de se entender e aplicar a 
Palavra de Deus. 

Intensões de Deus; Intensões Humanas
• Isso implica que o meio de Deus na comunicação da Bíblia foi 

simplesmente ditado? 
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Intensões de Deus; Intensões Humanas
• Isso implica que o meio de Deus na comunicação da Bíblia foi 

simplesmente ditado? 
• Segunda Pedro 1:19–21 diz, “Assim, temos ainda mais firme a 

palavra dos profetas. … 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.”

Intensões de Deus; Intensões Humanas
• Isso implica que o meio de Deus na comunicação da Bíblia foi 

simplesmente ditado? 
• Segunda Pedro 1:19–21 diz, “Assim, temos ainda mais firme a 

palavra dos profetas. … 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.”
• A descrição de homens “impelidos pelo Espírito Santo” (ou 

impulsionados ou inspirados) sugere que o Espírito Santo tomou a 
iniciativa primaria na escrita das Escrituras enquanto seres humanos 
cooperaram com o Espírito (“operação concursiva”).  
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Intensões de Deus; Intensões Humanas
• “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e eles se tornarão uma só carne.” (Ge 2:24)
• “Ele respondeu: "Vocês não leram que, no princípio, o Criador 

‘os fez homem e mulher’ e disse: ‘Por essa razão, o homem 
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão 
uma só carne’?”(Mt 19:4–5)

Intensões de Deus; Intensões Humanas
• “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e eles se tornarão uma só carne.” (Ge 2:24)
• “Ele respondeu: "Vocês não leram que, no princípio, o Criador 

‘os fez homem e mulher’ e disse: ‘Por essa razão, o homem 
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão 
uma só carne’?”(Mt 19:4–5)

• O que é significativo sobre como Gênesis 2:24 é citado em Mateus 19:4-
5? Em outras palavras, como essas palavras afirmam a verdade de que 
a Escritura tem dois autores?
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Intensões de Deus; Intensões Humanas
• “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e eles se tornarão uma só carne.” (Ge 2:24)
• “Ele respondeu: "Vocês não leram que, no princípio, o Criador 

‘os fez homem e mulher’ e disse: ‘Por essa razão, o homem 
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão 
uma só carne’?”(Mt 19:4–5)

• O que é significativo sobre como Gênesis 2:24 é citado em Mateus 19:4-
5? Em outras palavras, como essas palavras afirmam a verdade de que 
a Escritura tem dois autores?
• Quem escreveu Romanos? (Ro. 1:1; 16:22)

Intensões de Deus; Intensões Humanas
“Nos casos em que a personalidade humana comum e o estilo de redação 
do autor foram envolvidos de modo proeminente, como parece ser o caso 
da maior parte das Escrituras, tudo o que podemos dizer é que foram 
tais a supervisão providencial e a direção na vida de cada autor por 
parte de Deus que suas personalidades,  seus ambientes e formação, sua 
capacidade de avaliar os eventos no mundo ao redor, seu acesso a 
informações históricas, seu julgamento com relação à exatidão das 
informações e as circunstâncias individuais de quando escreviam, eram 
todos exatamente o que Deus queria que fossem, de modo que quando de 
fato chegaram ao ponto de colocar tudo no papel, as palavras foram 
inteiramente deles mas também inteiramente as que Deus queria que 
escrevessem, palavras que Deus afirmaria serem suas também” 
(Grudem, 52).
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Há significado no texto?
• Em nossa cultura pós-moderna, está na moda dizer que textos não possuem 

um significado fixo, mas somente o significado que leitores, ou comunidades, 
constroem.  “Quem é você para dizer o que esse texto significa para mim? O 
próprio fato de que a Bíblia tem sido interpretada de tantas formas parece 
zombar de qualquer sugestão de que há somente um verdadeiro significado.”

• Quais são suas reflexões sobre este tipo de pensamento?

Há significado no texto?
• Em nossa cultura pós-moderna, está na moda dizer que textos não possuem 

um significado fixo, mas somente o significado que leitores, ou comunidades, 
constroem.  “Quem é você para dizer o que esse texto significa para mim? O 
próprio fato de que a Bíblia tem sido interpretada de tantas formas parece 
zombar de qualquer sugestão de que há somente um verdadeiro significado.”

• Quais são suas reflexões sobre este tipo de pensamento?

• “Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim 
em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi 
dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao 
lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério 
de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras 
gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e 
profetas de Deus” (Efésios 3:1–5).
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Há significado no texto?
• Em nossa cultura pós-moderna, está na moda dizer que textos não possuem 

um significado fixo, mas somente o significado que leitores, ou comunidades, 
constroem.  “Quem é você para dizer o que esse texto significa para mim? O 
próprio fato de que a Bíblia tem sido interpretada de tantas formas parece 
zombar de qualquer sugestão de que há somente um verdadeiro significado.”

• Quais são suas reflexões sobre este tipo de pensamento?

• “Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim 
em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi 
dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao 
lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério 
de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras 
gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e 
profetas de Deus” (Efésios 3:1–5).

Há significado no texto?
• Como você responderia ao seguinte:
• “É óbvio que diferentes leitores entendem diferentes coisas quando 

leem as mesmas palavras num texto. Isto acontece porque eles trazem 
consigo diferentes experiências e preconceitos ao texto. Portanto, 
ninguém pode dizer que uma interpretação é melhor do que outra. 
Tudo o que podemos dizer é que nossas interpretações são diferentes. 
De fato, dizer que uma interpretação é “correta” ou “verdadeira” é 
opressivo e intolerante. Nós devemos nos esforçar em entender e 
apreciar os diferentes contextos que os leitores trazem ao texto, 
resultando em diferentes leituras e entendimentos.”
• Há alguma verdade nessa afirmação? Issó é compatível com o que 

acabamos de ler em Efésios?
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Há significado no texto?
• Mais duas coisas nesta primeira seção.
(1) É possível que a intensão de Deus em um texto possa superar o 

significado que o autor humano pretendia dar. Exemplos incluem 
Acáz (Is. 7:10-16; 8:3-4), Salmo 22, e outros.

Há significado no texto?
• Mais duas coisas nesta primeira seção.
(1) É possível que a intensão de Deus em um texto possa superar o 

significado que o autor humano pretendia dar. Exemplos incluem 
Acáz (Is. 7:10-16; 8:3-4), Salmo 22, e outros.
� Então, na tentativa de discernir o significado do texto, nós tentamos discernir o 

significado original do autor, entendendo que Deus em algumas vezes pretendia 
mais do que os autores humanos pudessem ter entendido.
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Há significado no texto?
• Mais duas coisas nesta primeira seção.
(1) É possível que a intensão de Deus em um texto possa superar o 

significado que o autor humano pretendia dar. Exemplos incluem 
Acáz (Is. 7:10-16; 8:3-4), Salmo 22, e outros.
� Então, na tentativa de discernir o significado do texto, nós tentamos discernir o 

significado original do autor, entendendo que Deus em algumas vezes pretendia 
mais do que os autores humanos pudessem ter entendido.

(2) Ainda que textos bíblicos tenham somente um significado, há uma 
ampla variedade de potenciais aplicações para tal texto. Ou seja, Um 
único, fixo significado pode gera um número de legítimas e 
contemporâneas aplicações. Abra em 1 Coríntios 8:4-11...

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
1.3 Nós cremos que as intenções de Deus são reveladas através das intenções de autores 
humanos inspirados, mesmo quando a intenção dos autores era a de expressar 
significados divinos os quais eles não compreendiam totalmente, por exemplo, no caso 
de algumas profecias do Velho Testamento.  Desta forma, o significado dos textos 
bíblicos é firmado na realidade histórica, enraizado nas intenções históricas e 
imutáveis de seu autor divino e de seus autores humanos. Contudo, apesar do 
significado não mudar, a aplicação daquele significado pode mudar em diferentes 
situações. Porém, não se faz legítimo inferir de um texto bíblico qualquer significado 
que não seja evidente nas palavras que Deus inspirou. 

• Perguntas?
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humanos inspirados, mesmo quando a intenção dos autores era a de expressar 
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de algumas profecias do Velho Testamento.  Desta forma, o significado dos textos 
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que não seja evidente nas palavras que Deus inspirou.

1.4 Portanto, o processo de descobrir a intenção de Deus na Bíblia é um esforço humilde 
e cuidadoso de se encontrar na literatura das Escrituras o que os autores humanos 
pretenderam comunicar. Habilidades limitadas, tradições preconceituosas, pecados 
individuais e pressuposições culturais frequentemente obscurecem os textos bíblicos. 
Portanto, o trabalho do Espírito Santo é essencial para um correto entendimento da 
Bíblia  e a oração por Seu auxílio é parte do esforço legítimo de se entender e aplicar a 
Palavra de Deus. 

Interpretação da Bíblia
• Por que há tantas diferentes interpretações da Bíblia?  Por que a multiplicidade de 

comentários? O que obscurece o significado dos textos?
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Interpretação da Bíblia
• Por que há tantas diferentes interpretações da Bíblia?  Por que a multiplicidade de 

comentários? O que obscurece o significado dos textos?
� “Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o 

espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as 
coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o 
espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que 
entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas 
também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, 
mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades 
espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não 
aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é 
capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas 
quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é 
discernido; pois "quem conheceu a mente do Senhor para que possa 
instruí-lo? " Nós, porém, temos a mente de Cristo.” (1 Co 2:11–16)

Interpretação da Bíblia
• Definição útil da claridade da Escritura:

� “A claridade da Escritura significa que a Bíblia está escrita de modo tal que seus 
ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que a lerem buscando o 
auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la”. (Grudem, 73)

• Mais um texto…
“Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas 
orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso 
Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno 
conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de 
vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança 
para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos 
santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que 
cremos, conforme a atuação da sua poderosa força.”  (Ef 1:16–19)
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Interpretação da Bíblia
• Deveríamos portanto sequer estudar a Bíblia? Por que não somente 

orar?

Interpretação da Bíblia
• Deveríamos portanto sequer estudar a Bíblia?  Por que não somente 

orar?
• “Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará 

entendimento em tudo.” (2 Tm 2:7)
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Interpretação da Bíblia
• Deveríamos portanto sequer estudar a Bíblia?  Por que não somente 

orar?
• “Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará 

entendimento em tudo.” (2 Tm 2:7)
• B.B. Warfield: “Às vezes ouvimos dizer que dez minutos sobre seus 

joelhos lhe darão mais conhecimento verdadeiro, profundo e operante 
de Deus do que dez horas sobre seus livros. ‘O quê?!’ seria a resposta 
apropriada, “Por que não dez horas sobre seus livros, sobre os joelhos’? 
Por que você deveria deixar Deus quando se volta para seus livros, ou 
sente que tem que deixar seus livros a fim de voltar-se para Deus?” 

Interpretação da Bíblia
• Deveríamos portanto sequer estudar a Bíblia?  Por que não somente 

orar?
• “Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará 

entendimento em tudo.” (2 Tm 2:7)
• B.B. Warfield: “Às vezes ouvimos dizer que dez minutos sobre seus 

joelhos lhe darão mais conhecimento verdadeiro, profundo e operante 
de Deus do que dez horas sobre seus livros. ‘O quê?!’ seria a resposta 
apropriada, “Por que não dez horas sobre seus livros, sobre os joelhos’? 
Por que você deveria deixar Deus quando se volta para seus livros, ou 
sente que tem que deixar seus livros a fim de voltar-se para Deus?” 
• I.A.D.S.
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Interpretação da Bíblia
• “Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância!” 

(Sl. 119:36)

• “Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.”  (Sl. 
119:18)

• “Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome.” 
(Sl. 86:11)

• “Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias 
cantaremos felizes.” (Sl. 90:14)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
1.3 Nós cremos que as intenções de Deus são reveladas através das intenções de autores 
humanos inspirados, mesmo quando a intenção dos autores era a de expressar 
significados divinos os quais eles não compreendiam totalmente, por exemplo, no caso 
de algumas profecias do Velho Testamento.  Desta forma, o significado dos textos 
bíblicos é firmado na realidade histórica, enraizado nas intenções históricas e 
imutáveis de seu autor divino e de seus autores humanos. Contudo, apesar do 
significado não mudar, a aplicação daquele significado pode mudar em diferentes 
situações. Porém, não se faz legítimo inferir de um texto bíblico qualquer significado 
que não seja evidente nas palavras que Deus inspirou.

1.4 Portanto, o processo de descobrir a intenção de Deus na Bíblia é um esforço humilde 
e cuidadoso de se encontrar na literatura das Escrituras o que os autores humanos 
pretenderam comunicar. Habilidades limitadas, tradições preconceituosas, pecados 
individuais e pressuposições culturais frequentemente obscurecem os textos bíblicos. 
Portanto, o trabalho do Espírito Santo é essencial para um correto entendimento da 
Bíblia  e a oração por Seu auxílio é parte do esforço legítimo de se entender e aplicar a 
Palavra de Deus. 
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Conclusão
• Pensando, então, em algumas das coisas de que falamos e na Confissão 

de Fé dos Presbíteros da CH, responda a esta declaração: “A Bíblia 
significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Você não pode dizer 
que a interpretação de outra pessoa é errada.” 


