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LIÇÃO 8 
As Escrituras: A Revelação Escrita de Deus 

 
     Nas lições anteriores pudemos aprender muitos factos sobre a natureza de Deus, a natureza do 
homem, a origem e a natureza do pecado, os anjos e as suas actividades e o plano de Deus acerca da 
redenção do homem caído no pecado. Deve ter observado que a fonte principal de todas estas 
doutrinas é a Bíblia, as Santas Escrituras. Esta é a revelação escrita de Deus, sobre Si mesmo e sobre a 
Sua criação. 
     É razoável crermos que um Deus pessoal, soberano, amoroso e justo, quisesse revelar-se às Suas 
criaturas racionais, através de registo escrito. E deixa-nos profundamente admirados quando 
percebemos que Ele resolveu usar homens submissos à Sua vontade para serem os autores humanos 
das Escrituras Sagradas. É muito inspirador estudar os factos sobre como os registos escritos por mais 
de quarenta homens, durante um período de cerca de mil e seiscentos anos, foram divinamente 
preservados e estão contidos na nossa Bíblia. 
     Ao começarmos a estudar esta terceira unidade, consideraremos, em primeiro lugar, a revelação do 
propósito remidor de Deus, conforme registada nas Escrituras. Em segundo lugar, reveremos as provas 
que nos dão a certeza de que a Bíblia é, realmente, a santa Palavra de Deus. Em seguida, 
examinaremos a Igreja, a estrutura que Deus usa para chamar pessoas perdidas para Si mesmo, 
nutrindo-as na sua fé e tornando-as testemunhas verdadeiras. Na última lição deste curso, estudaremos 
os objectivos da redenção quando considerarmos o futuro. 
 
Sumário da Lição 
A NECESSIDADE DE UMA REVELAÇÃO ESCRITA 
A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS 
     A Inspiração Definida 
A EXCLUSIVIDADE DAS ESCRITURAS 
     A Realização da Revelação Divina 
     O Cânon das Escrituras 
     O Carácter Fidedigno dos Manuscritos 
A INTERPRETAÇÃO DAS ESCRITURAS 
A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Definir termos relacionados com a inspiração das Escrituras. 
2. Dizer por que é necessária uma revelação escrita da parte de Deus. 
3. Explicar o que se compreende por exclusividade e autoridade das Escrituras. 
4. Discutir o lugar de autoridade que as Escrituras deveriam ter na vida dos crentes e da Igreja. 
5. Compreender a importância de interpretar correctamente as Escrituras. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de acordo com o modo de proceder apresentado na primeira lição. Não deixe de ler     
    todas as referências bíblicas incluídas no desenvolvimento da lição, à medida que elas forem  
    aparecendo e responda, cuidadosamente, a todas as perguntas de estudo. 
2. Procure no glossário as palavras-chaves que lhe sejam novas, e estude as suas definições. 
3. Faça o auto-teste e então verifique se acertou nas suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
apocalíptico  erudição 
autógrafo  escrutínio 
cânon    inspiração 
epístolas  revelação 
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A NECESSIDADE DE UMA REVELAÇÃO ESCRITA 
Objectivo 1. Identificar afirmações que expliquem por quais razões era necessário que Deus provesse 
uma revelação escrita sobre Si mesmo. 
 
     Quase todos nós temos uma memória fraca. Se Deus quisesse revelar-se a mim face a face nalgum 
ponto específico da minha vida, em breve eu estaria em dúvida quanto a alguns dos detalhes dessa 
revelação. E com a passagem do tempo, toda a lembrança do acontecimento acabaria quase por 
desaparecer. Talvez eu pudesse relembrar intensamente certas partes dessa revelação; mas estou certo 
de que os pormenores ficariam confusos e não dignos de confiança. E se eu tivesse de repetir todos os 
detalhes a um dos meus filhos, imediatamente depois de ter recebido a revelação, é muito provável que 
ele não se lembrasse de tudo, alguns anos depois. E, se ele tivesse de transmitir essa informação aos 
seus filhos, ainda alguns anos mais tarde, a própria passagem do tempo teria de enfraquecer a sua 
memória e a história acabaria irremediavelmente distorcida. Como é fácil de compreender, esse 
método de transmitir a revelação de Deus não seria muito fidedigno. 
     As tradições orais dos homens, aquelas histórias que passam de uma geração para a outra, 
geralmente vão se modificando, à medida que são contadas de geração em geração. Assim sendo, é 
claro que esse método de aprender por tradição oral, em relação a Deus e dos Seus propósitos não é 
digno de confiança. 
     O nosso grande e sábio Deus mostrou-nos o Seu amor através das Suas provisões em nosso favor. 
Ele cuida da nossa sobrevivência física de muitas maneiras, como através do seu maravilhoso desígnio 
do ciclo de água, que purifica e fornece água potável ao mundo. Não menos admirável é o Seu método 
de renovar o oxigénio da atmosfera. Quando respiramos, exalamos dióxido de carbono, ao passo que 
as plantas emitem oxigénio no ar. Inalamos o oxigénio libertado pelas plantas e elas absorvem o 
dióxido de carbono, com o qual elas produzem os seus alimentos. 
     Ora, se Deus providenciou tão cuidadosamente o necessário para a nossa natureza física, então 
certamente Ele não espera que solucionemos, sozinhos, os nossos problemas espirituais. Sem uma 
revelação da Sua parte, o homem natural nem ao menos notaria a sua condição de importância e a sua 
necessidade de ajuda. Para compreendermos por que era necessária uma revelação por parte de Deus, 
precisamos de saber o que significa a palavra revelação, em relação a Deus. Ela significa que “Deus 
revela ou desvenda às pessoas aquilo que elas não poderiam saber de nenhuma outra maneira, sobre 
Ele e sobre os Seus propósitos”. Não se esqueça desta definição, bem como das outras palavras-chaves 
que podem ajudá-lo a compreender esta lição. 
 
1. Escreva a definição do termo revelação, no que se refere à pessoa de Deus.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Visto que Deus é grande e amoroso e que o homem precisa tão desesperadamente de ajuda para 
resolver o seu problema de pecado, já poderíamos esperar que Deus dissesse claramente ao homem 
quem Ele é e o que Ele quer que o homem faça. Além disso, é perfeitamente lógico que Deus teria de 
garantir que essa revelação fosse protegida, para que as pessoas pudessem ter esse conhecimento, sem 
o distorcer de maneira alguma. Assim, como poderíamos esperar, Deus providenciou para que a Sua 
revelação fosse preservada em forma escrita, por muito boas razões. 
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2. VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ a) Era necessário Deus apresentar uma revelação escrita sobre Si mesmo, para que as pessoas  
               soubessem o que Ele espera delas. 
_____ b) A tradição oral é uma maneira fidedigna de transmitir a revelação de Deus de uma geração  
               para outra. 
_____ c) A tradição oral é preferível aos registos escritos porque pode ser mantida sempre actualizada,  
               mudando de acordo com as novas necessidades dos homens. 
_____ d) Os registos escritos fornecem-nos um certo padrão que preserva com exactidão o que  
               aconteceu, de tal maneira que não percamos ou esqueçamos o que aconteceu. 
 

A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS 
 
A Inspiração Definida 
Objectivo 2. Definir e enunciar provas da inspiração das Escrituras. 
 
     Acreditamos que as Escrituras são a revelação infalível (sem erro) de Deus sobre Si mesmo e sobre 
os Seus propósitos quanto à vida dos homens. Elas foram escritas por autores humanos, que agiram 
movidos pelo Espírito Santo. Esses escritos inspirados são as comunicações escritas de Deus da 
verdade divina e só podem ser descobertas se Ele as revelar às pessoas. 
     Quando falamos nas Escrituras, referimo-nos aos escritos que conhecemos pelos nomes de Antigo 
e Novo Testamento, os sessenta e seis livros da Bíblia. (Os católicos incluem os livros apócrifos no 
cânon da Bíblia, e assim aceitam um número ainda maior de escritos sagrados). 
     O termo inspiração indica uma operação do Espírito Santo, na qual Ele guiou ou supervisionou os 
autores das Escrituras, na selecção do material a ser inc1uído e das palavras que eles escreveram. Foi 
um poder especial para uma tarefa especial. Deus pôs na mente e no coração dos escritores sagrados o 
que Ele queria que expressassem. Assim, eles escreveram sob a direcção ou orientação do Espírito 
Santo. O Espírito de Deus preservou esses escritores de todo o erro e de toda a omissão, no registo 
daquilo que Deus queria que eles dissessem. Por outro lado, é admirável que Ele tenha usado a 
personalidade desses autores humanos, no registo escrito da Sua revelação. O estilo ou vocabulário de 
cada livro contido na Bíblia não tem igual entre os outros autores humanos. 
     Os autores humanos das Escrituras não estavam necessariamente conscientes do facto que aquilo 
que estavam a escrever faria parte da revelação divinamente registada. No entanto, ao serem impelidos 
por Deus, escreveram obedientemente e não duvidaram das palavras que deveriam ser usadas. Para 
exemplificar, Deus sensibilizou Lucas para a necessidade de pesquisar e investigar todas as narrativas 
feitas por testemunhas oculares sobre a vida de Jesus, para que pudesse escrever de maneira bem 
ordenada (Lucas 1:1-4). Com frequência, Paulo escreveu para responder às perguntas feitas pelas 
igrejas locais, para dar os ensinamentos de que essas igrejas precisavam e para dar instruções a 
indivíduos diversos (1 Coríntios 1:10-13; 7:1; Gálatas 1:6-7; 1 Timóteo 1:3; Filemon 10). No entanto, 
tudo quanto Ele escreveu, fê-lo pelo impulso inspirador do Espírito Santo. 
     Duas partes das Escrituras, no Novo Testamento, fornecem-nos uma valiosa compreensão sobre o 
tipo de impulso dado aos escritores sagrados. Paulo escreveu: “Toda a Escritura, divinamente 
inspirada...” (2 Timóteo 3:16). E Pedro faz a seguinte afirmação: 
 
“... nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida 
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo” 
(2 Pedro 1:20-21). 
 
     Os próprios autores sagrados com frequência falam sobre como eles mesmos foram impulsionados 
pelo Espírito, ou sobre como outros escritores sagrados o foram. Eles referem-se a isto asseverando 
que Deus falou para eles. 
 
 
 



 126 

3. Encontre as passagens bíblicas enunciadas em baixo e diga o que cada uma delas diz para  mostrar 
que Deus falou através de um autor humano: 
 
a) Êxodo 17:14 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Êxodo 24:4 ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  
c) Isaías 43:1 _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
d) Jeremias 11:1 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
e) Amós 1:3, 6, 9 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
f) l Coríntios14:37 ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) 2 Pedro 3:15-16 __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Desta forma, vemos que o impulso inspirador do Espírito Santo sobre os autores humanos, no 
registo das Escrituras, foi uma capacitação especial para uma tarefa especial. 
 
4. Seleccione os complementos correctos para a seguinte afirmação: A inspiração das Escrituras 
refere-se 
a) a qualquer tipo de obra criativa, com base num tema bíblico. 
b) a uma capacitação especifica do Espírito Santo, tendo em vista uma tarefa especifica. 
c) a cada ideia e a cada acto registado nas Escrituras, como inspirados por Deus. 
d) à orientação dada pelo Espírito Santo a homens seleccionados, escolhidos para registar a revelação  
    de Deus sobre Si mesmo e sobre o Seu plano. 
e) ao estilo e ao vocabulário usados pelos autores humanos da Bíblia, que sempre são os  mesmos para  
    todos os escritores. 
f) a todo o conteúdo das Escrituras, incluindo a escolha da matéria a ser incluída e das palavras. 
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Provas da Inspiração 
     Façamos agora um exame das provas da inspiração das Escrituras. Consideraremos como Jesus 
aprovou as Escrituras do Antigo Testamento, o cumprimento das profecias bíblicas e a unidade dos 
temas bíblicos. 
 
1. Jesus demonstrou respeito pelo Antigo Testamento e aprovou-o 
     Jesus indicou os Seus sentimentos sobre o Antigo Testamento de três maneiras. Em primeiro lugar, 
Ele asseverou que as Escrituras permaneceriam para sempre (Mateus 5:17-18; Lucas 10:26; 21:22; 
João 10:35). Em segundo lugar, Ele disse que as Escrituras falam em relação a Ele (Mateus 26:24; 
Marcos 9:12; Lucas 18:31; 24:44; João 5:39). Em terceiro lugar, Jesus mostrou que aceitava a 
autoridade do Antigo Testamento, ao citar textos deste (Mateus 4:4, 7, 10; 21:13; 26:30). 
     Já reparou que Jesus nunca destacou qualquer frase ou ensino do Antigo Testamento como falsos 
ou não dignos de confiança? Certamente Ele teria dito alguma coisa sobre qualquer parte do Antigo 
Testamento que não fosse inspirada. Antes, Ele demonstrou total aceitação dos escritos sagrados, os 
quais os próprios judeus aceitavam como inspirados por Deus. A reverência de Jesus pelas Escrituras 
do Antigo Testamento, a Sua aprovação das mesmas e o uso que Ele fez delas, servem de fortíssimas 
provas de que elas foram sobrenaturalmente inspiradas. 
      
2. As Profecias bíblicas têm-se cumprido 
     A Bíblia é mais do que um livro escrito por autores intelectualmente bem dotados. O cumprimento 
de muitas das suas predições de maneira tão completamente exacta, aponta para o envolvimento do 
Espírito Santo. De maneira nenhuma esses eventos poderiam ter sido previstos pelo raciocínio 
inteligente do homem. Muitas dessas predições já foram admiravelmente cumpridas e as outras serão 
cumpridas em devido tempo. 
 
     O local de nascimento de Jesus. A pequena aldeia onde o Messias deveria nascer foi distinguida 
pelo profeta Miquéias, cerca de setecentos anos antes do acontecimento: “E tu, Beth-leém Efrata, posto 
que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são 
desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (Miqueias 5:2). Imaginemos o que foi preciso 
para que José e Maria chegassem àquela aldeia. Do ponto de vista puramente humano, poderíamos até 
dizer que eles quase não conseguiram chegar lá! Pouco tempo depois de terem ali chegado, Jesus 
nasceu. O Espírito Santo na Sua omnisciência, sabia que o Rei divino não nasceria em Jerusalém, mas 
na pequena aldeia de Belém da Judeia. 
     A traição de Judas Iscariotes. Ficamos admirados perante o facto de que a traição contra Jesus foi 
predita pelo salmista mais de mil anos antes do nascimento de Jesus. Quem poderia ter previsto que o 
Ungido, que muitas gerações ansiavam por ver, Aquele que viria trazer a salvação a Israel, Aquele que 
Deus designara para ser governante para sempre, seria traído por um amigo íntimo? No entanto, é 
precisamente isto que lemos: “Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia 
do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar” (Salmo 41:9). 
     A maneira da morte de Jesus. Uma terceira predição que nos espanta sugere uma forma de 
execução para o Escolhido de Deus que não era usada em Israel, quando David compôs o Salmo 22. 
Nos dias de David, os judeus apedrejavam os criminosos condenados à morte. O Salmo 22, porém, 
predizia um método diferente de execução: “... trespassaram-me as mãos e os pés” (v.16). Isto deve ter 
parecido muito estranho para os ouvidos dos judeus, mas essas palavras ajustam-se perfeitamente ao 
quadro de uma crucificação romana. 
     A profecia bíblica também provê detalhes sobre a crucificação de Jesus. Talvez se lembre que Deus 
deu instruções especiais a Moisés, em relação às preparações de Seu povo para eles partirem do 
Egipto. O cordeiro pascal precisava de ser abatido e o seu sangue salpicado sobre as ombreiras das 
portas das casas dos israelitas. A carne do cordeiro também precisava de ser preparada de maneira 
especial: tinha de ser assado inteiro. Provavelmente, Deus tinha um certo número de razões para essas 
instruções; mas uma delas era perfeitamente clara: nenhum osso poderia ser partido. Se os israelitas 
tivessem de cozinhar a carne na água, então os ossos do cordeiro teriam de ser partidos, para que os 
pedaços coubessem na panela. Mas o Espírito Santo sabia que o cordeiro pascal de Israel era um tipo 
ou símbolo do perfeito Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Por isso a palavra profética afirmou, mil anos 
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antes do Seu nascimento que Ele seria maltratado, trespassado e espancado, mas que nenhum dos Seus 
ossos seria partido (comparar Isaías 52:13-15 e 53:1-12 com Salmo 34:20). 
 
5. João 19:31-37. Escreva o que aprendemos sobre as profecias que acabamos de considerar. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Outras Profecias. Muitas outras predições bíblicas têm sido cumpridas e não podem ser explicadas 
como se fossem meras coincidências. Consideremos o grande número de predições bíblicas que estão 
a começar a cumprir-se perante os nossos próprios olhos, o renascimento de Israel como uma nação 
(Isaías 35:1-2; Ezequiel 37; Zacarias 8:7-8 e 10:9). Tantas predições existentes no livro de Daniel se 
têm cumprido que os críticos liberais têm tentado mostrar que esse livro consiste em registos 
históricos e não em predições proféticas. Mas, em vão. Os eruditos modernos continuam a descobrir 
novas provas de que Daniel viveu, realmente, na época do cativeiro babilónico e que a revelação que 
ele recebeu sobre o futuro foi registada durante aqueles anos. 
 
3. A Bíblia exibe uma maravilhosa unidade quanto aos seus temas 
     Embora escritos por cerca de quarenta autores diferentes e durante um período de mais ou menos 
mil e seiscentos anos, os livros da Bíblia apresentam-nos um tema predominante: a redenção do 
homem por parte de Deus, pelo sacrifício do Seu Filho, Jesus Cristo. Na Bíblia destaca-se só um 
sistema doutrinário, um único padrão moral, um único plano de salvação e um único plano divino para 
os séculos. Os livros da Bíblia longe de entrarem em conflito uns com os outros, confundindo os seus 
temas, servem para serem completados entre si de maneira harmoniosa. Uma maravilhosa série de 
revelações desdobradas move-se ao longo de um curso dramático, que atinge o seu clímax e apogeu no 
triunfo final sobre Satanás. Livros da Bíblia, tão diferentes como Levítico e João, produzem apenas 
uma narrativa, um tema só, uma única grandiosa realização. Os quatro evangelhos dão detalhes sobre a 
vida de Cristo e cada um deles lança luz sobre um diferente aspecto do carácter e do ministério de 
Jesus. No entanto, juntos, os quatro evangelhos contam uma história unificada. 
 
6. Sem recorrer à secção anterior, responda a estas perguntas: 
 
a) Enuncie três provas da inspiração das Escrituras. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
b) Como foi que Jesus mostrou que Ele aceitava a autoridade do Antigo Testamento? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Dê um exemplo de profecia bíblica que já teve cumprimento. ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) Qual é o tema central da Bíblia, que aparece desde Génesis até ao Apocalipse? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A EXCLUSIVIDADE DAS ESCRITURAS 
Objectivo 3. Dizer os critérios de exclusividade do cânon da Bíblia e identificar afirmações sobre o 
cânon das Escrituras. 
 
     Quando falamos sobre a exclusividade das Escrituras, queremos dizer que a Bíblia é a “revelação 
escrita e completa que Deus nos conferiu acerca da verdade divina”. Já vimos que Deus se utilizou de 
um certo número de autores humanos, para registar a Sua revelação de forma escrita. Também já 
falamos sobre o tempo envolvido, até se completar essa revelação do plano divino. Muito 
naturalmente, pois, chegamos a duas questões importantes:  
 
1. Quando é que essa revelação escrita foi completada?  
2. O que é que está incluído nessa revelação divina?  
 
     Vamos agora examinar essas duas questões. 
 
A Realização da Revelação Divina 
 
     Já considerámos a atitude de Jesus para com o Antigo Testamento – Ele demonstrou a Sua 
aprovação citando-o por muitas vezes. Todavia, quando já se aproximava o fim do Seu ministério 
terreno, Jesus indicou que ainda tinha muitas outras verdades a serem reveladas aos Seus discípulos: 
 
“Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele 
Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o 
que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há-de receber do que é meu, 
e vo-lo há-de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há-de receber do que é meu 
e vo-lo há-de anunciar” (João 16:12-15). 
 
     Neste texto, vemos que verdades adicionais seriam reveladas pelo Espírito Santo. Essas verdades 
incluiriam acontecimentos futuros (“coisas que hão-de vir”); orientação e iluminação (“há-de receber 
do que é meu, e vo-lo há-de anunciar”) e o que é necessário para viver de uma maneira agradável a 
Deus (“Ele glorificar-me-á”). 
  
     Nessa afirmação de Jesus foram incluídos dois detalhes de magna importância, a saber: 
 
1. Ele prometeu que o Espírito Santo completaria a revelação, guiando os Seus seguidores em toda a  
    verdade (v.13). Ele capacitá-los-ia a compreender e a aplicar os ensinamentos de Jesus. 
2. Ele referiu-se à revelação do Novo Testamento, antes deste ter sido desvendado aos escritores  
    humanos e registado por escrito. Poderíamos dizer que Ele validou o Novo Testamento com  
    antecedência. Validar significa “declarar algo como aprovado e autoritativo”. Desta forma, o  
    trabalho escrito dos autores dos evangelhos, do livro de Actos, das epístolas e do livro de  
    Apocalipse foi predito, explicado e aprovado. 
 
     Escritores sagrados, como Paulo, indicam que aquilo que escreveram foi recebido por revelação. 
Fala-nos sobre a sua experiência pessoal. Em Efésios 3:1-12, o apóstolo diz que ele e os outros 
apóstolos e profetas receberam revelações divinas sobre verdades anteriormente desconhecidas. Pedro 
também reconheceu o valor daquilo que o Espírito Santo revelara e inspirara para ser registado por 
escrito (2 Pedro 1:20-21). Em 2 Pedro 3:15-16 ele refere-se a ensinos doutrinários escritos do apóstolo 
Paulo, chamando-os de Escrituras. 
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     Por volta de 64 ou 65 d.C., quase todos os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento tinham 
sido escritos e circulavam entre as igrejas locais. Então, entre vinte e cinco a trinta anos mais tarde, o 
apóstolo João recebeu o Apocalipse. O Espírito Santo, tendo capacitado esse apóstolo a receber tal 
revelação, parece ter completado a divina revelação escrita. E agora que as Escrituras estão 
terminadas, não devemos acrescentar nem retirar coisa alguma delas. Progressivamente, o Senhor foi 
revelando a Sua vontade e o Seu propósito através de um período de cerca de mil e seiscentos anos. 
Nada mais precisamos. Deus já disse tudo quanto queria revelar-nos acerca de Si mesmo e do Seu 
plano para nós. 
     Isto quer dizer que a inspiração especial do Espírito Santo, que trouxe à existência a Palavra de 
Deus na forma escrita, não está, hoje, à nossa disposição. Essa manifestação do Espírito destinava-se 
exclusivamente aos autores das Sagradas Escrituras. Podemos ser impelidos por Deus para 
contribuirmos para a expansão do Seu reino, mas não para produzirmos revelações divinas escritas. 
Tendo lido, estudado e aplicado os ensinamentos das Escrituras, podemos dizer com certeza que, 
verdadeiramente, Deus falou de modo claro e coerente para nós. Ele revelou-nos, de modo completo, 
aquilo que nos queria dizer. Nada mais é necessário. 
     Para nós é muito importante reconhecer que Deus continua a falar até hoje, com a Sua Igreja. Por 
meio do dom da profecia, o Espírito de Deus continua a declarar aos crentes a mente do Senhor. 
Contudo, além de se destinar à orientação pessoal de um crente ou grupos de crentes isolados, todas as 
profecias, quando recebidas, devem harmonizar-se com a Palavra de Deus, edificando, exortando e 
consolando os crentes (1 Coríntios 14:3). Não servem para substituir nem para contradizer a revelação 
dada durante a era apostólica, que visava a instrução e orientação geral para a Igreja de todos os 
séculos. 
 
7. Já vimos que Jesus validou as Escrituras do Antigo Testamento, citando-as com frequência durante 
o Seu ministério terreno. Responda a estas perguntas sobre as Escrituras do Novo Testamento: 
 
a) Qual texto bíblico nos revela que Jesus validou com antecedência as Escrituras do Novo 
Testamento? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Conforme Jesus explicou, o que estaria incluído na revelação adicional da verdade? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Refira dois textos bíblicos que revelam que os próprios apóstolos reconheceram que estavam a 
escrever Escrituras inspiradas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Por que é importante para nós sabermos que a revelação escrita de Deus, a Bíblia, é a  completa 
revelação de Deus?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O Cânon das Escrituras 
 
     Quase dois mil anos se passaram, desde que foi feita a última revelação bíblica. Essa revelação 
incluía o programa remidor de Deus, conforme revelado a princípio no Antigo Testamento e também o 
Seu convite final ao homem, no Novo Testamento. 
     Poderia fazer a pergunta: “Como foram reunidos os muitos escritos da revelação escrita, para 
formar um só livro? Quando é que essa tarefa foi realizada? Qual agência, instituição ou indivíduos 
são os responsáveis pela formação da Bíblia?” Passaremos agora a considerar essas perguntas. 
 
A Formação do Antigo Testamento 
     Chamamos os trinta e nove livros do Antigo Testamento de cânon do Antigo Testamento. Essa 
palavra vem directamente da palavra grega kanon, que originalmente significava “cana” ou “vara” . 
Posteriormente veio a significar “vara de medir”, “regra” ou “padrão”. No que diz respeito às 
Escrituras, a palavra cânon refere-se “aos livros que foram medidos de acordo com certos critérios, 
satisfazendo todos os requisitos, pelo que são aprovados como revelação inspirada escrita de Deus.” 
     Fazendo uma breve revisão, o começo da revelação divina foi registado por Moisés, em forma 
escrita, por volta de 1450 a.C. A revelação final do Antigo Testamento foi registada nos fins do século 
V a.C. A Moisés atribuímos a autoria dos primeiros cinco livros do Antigo Testamento, que 
geralmente também são chamados de a Lei. Em seguida, na Bíblia hebraica, aparecem os livros 
chamados os Profetas. Esses incluem os livros revelados a homens dotados do dom profético. A 
terceira divisão dos livros, chamados de os Escritos, inclui três grupos:  
 
1. livros escritos por ocasiões especificas, como festividades (por exemplo, Ester, que era livro lido     
   durante a festa de Purim);  
2. livros poéticos (Salmos, Provérbios e Job);   
3. livros históricos, não-proféticos (Daniel, Esdras, Neemias e Crónicas, que foram escritos por  
    homens que não ocupavam o oficio profético, embora Daniel tivesse sido um profeta autêntico).  
 
     Os livros que compõem a Bíblia hebraica são os mesmos trinta e nove livros que reconhecemos 
como o nosso Antigo Testamento. 
     As provas que nos foram dadas pelo historiador judeu, Josefo (em 95 d.C.), indicam que os livros 
do Antigo Testamento foram reunidos sob a direcção de Esdras e dos membros da Grande Sinagoga, 
no século V a.C. Os trinta e nove livros que foram incluídos nas três categorias em cima mencionadas 
– a Lei, os Profetas e os Escritos – eram considerados pelo povo de Deus como divinamente 
inspirados, como a única regra de fé e conduta. Registos escritos sobre as discussões em torno dos 
livros do Antigo Testamento, na escola de Jamnia, na Palestina, entre os anos 70 e 100 d.C., 
reconhecem a existência do cânon de trinta e nove livros, ao qual chamamos de Antigo Testamento. 
 
A Formação do Novo Testamento 
     Nos dois últimos séculos antes de Cristo, Israel sofreu terríveis opressões e perseguições às mãos 
de nações estrangeiras. As pessoas perguntavam-se: “Por que é que Deus não intervém? Não há 
esperança de que será feita a justiça?” 
     Como se fosse a resposta para essas perguntas ansiosas, surgiu um grupo de obras literárias que 
chamamos de apocalípticas (relativas à predição de eventos violentos, que iriam abalar o mundo). 
Apareceram vários livros que, segundo se afirmava, foram escritos por antigos personagens bíblicos. 
Essas chamadas profecias asseveravam que em breve Deus teria de irromper na história com 
julgamentos violentos, punindo os ímpios e recompensando os justos. Apesar desse tipo de literatura 
se revestir de certo valor histórico, tais livros nunca foram reconhecidos como pertencentes ao mesmo 
nível das Sagradas Escrituras, nem pelos judeus nem pela Igreja cristã primitiva. Um exemplo desse 
tipo de literatura é um grupo de escritos chamados livros apócrifos. 
     Quando Jesus veio a este mundo para ministrar, morrer, ressuscitar e ascender novamente a Deus 
Pai, Ele veio para trazer esperança e luz a um povo cego pelo pecado. Porém, Ele nem puniu os ímpios 
nem recompensou os justos. Em vez disso, Ele fundou a Igreja e ordenou que os crentes saíssem a 
pregar o evangelho por toda a parte. Ele afirmou em particular que os Seus seguidores deveriam 
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pregar todas as coisas que Ele tinha ensinado (Mateus 28:20). Como é óbvio, era necessário registar 
por escrito aquilo que Jesus tinha dito e ensinado. 
     Quando a Igreja primitiva cresceu em número e se espalhou geograficamente, os crentes 
amadureceram através do ministério da pregação do evangelho. Este ministério foi iniciado por 
aqueles que tinham andado com o Senhor, durante o Seu ministério na terra. Crescendo os crentes 
espiritualmente, surgiram perguntas entre eles acerca da aplicação prática da graça divina, aos 
problemas diários, a diferenças culturais, às demandas impostas pela sociedade e às heresias (opiniões 
ou doutrinas contrárias àquilo que os crentes geralmente aceitavam). Os líderes apostólicos deram 
respostas a essas necessidades escrevendo epístolas instrutivas (cartas), que passaram a circular entre 
as igrejas cristãs. Era evidente que esses escritos tinham sido registados por inspiração do Espírito, 
passando a ser aceites como Escrituras Sagradas (2 Pedro 3:15-16). Em seguida, quando os apóstolos e 
os primeiros outros líderes cristãos e crentes começaram a tornar-se idosos, o Espírito impulsionou 
certos escritores a registarem a vida de Cristo por escrito (2 Pedro 1:12-15). Esses registos receberam 
o nome de evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João). 
     Devemos lembrar-nos que, ao mesmo tempo em que a Igreja amadurecia, houve falsos irmãos, 
falsos apóstolos e anticristos, que se intrometiam entre os irmãos e procuravam deturpar as doutrinas 
da Igreja (2 Coríntios 11:12-15; Gálatas 1:6-9; 3:1; CoIossenses 2; 1 Timóteo 4:1-3;                             
2 Tessalonicenses 2; 2 Pedro 2; 1 João 2:18-19 e a epístola de Judas, que se referem a isto). À medida 
em que as Escrituras Sagradas circulavam, também circulavam vários outros tipos de literatura. No 
processo do tempo, pois, a Igreja desenvolveu uma maneira de reconhecer as Escrituras inspiradas por 
Deus, as quais recebiam o seu devido valor entre os cristãos. Naturalmente, assim se destacavam as 
Escrituras Sagradas de qualquer outra forma de literatura.  
     A regra (ou cânon) das Escrituras do Novo Testamento era a seguinte: 
 
1. Tinha de ter sido escrita por um apóstolo ou apoiada por um deles. 
2. O seu conteúdo precisava ser de carácter espiritual de maneira tal que fosse reconhecida como obra    
    divinamente inspirada. 
3. Precisava de ser universalmente aceite pela Igreja como inspirada por Deus. 
 
     Muito cedo na existência da Igreja cristã, os vinte e sete livros do Novo Testamento foram 
avaliados de acordo com esses critérios, tendo sido informalmente julgados como inspirados por Deus. 
Isto tornou-se oficial quando, sobre bases formais, o concílio de Cartago (um grupo de lideres 
eclesiásticos) anunciou em 397 d.C., que o cânon das Escrituras do Novo Testamento era composto 
dos vinte e sete livros que figuram, actualmente, no Novo Testamento. Assim, aquele concílio 
eclesiástico apenas confirmou já no fim do século IV d.C., aquilo que já era plenamente evidente para 
todos os crentes orientados pelo Espírito de Deus. 
 
9. Diga as datas aproximadas e o nome do grupo responsável pela canonização das Escrituras do 
Antigo e do Novo Testamentos: 
 
a) Antigo Testamento ________________________________________________________________ 
 
b) Novo Testamento _________________________________________________________________ 
 
10. Diga, com as suas próprias palavras, quais os três critérios usados na selecção de antigos escritos 
que foram incluídos no cânon do Novo Testamento.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O Carácter Fidedigno dos Manuscritos 
 
     A inspiração especial do Espírito Santo, sob a qual os autores sagrados trabalharam ao registarem a 
revelação divina escrita, aplica-se aos escritos originais ou manuscritos. Actualmente, não possuímos 
quaisquer dos manuscritos originais; no entanto, dispomos de muitas cópias excelentes desses 
documentos. Porque existem ligeiras diferenças entre elas, não podemos dizer com certeza que essas 
cópias foram preservadas sem nenhum erro. 
     Porém, mesmo quanto a essa questão de cópia e transmissão das Escrituras Sagradas, vemos muitas 
provas de protecção e cuidados divinos. De facto, a preservação de um escrito exacto no decorrer de 
tantas gerações, por si mesma é um milagre da providência divina. Bem poderia fazer a pergunta: 
“Quão exacto é o texto, porque ocorrem pequenas diferenças entre uma cópia e outra?” A essa 
pergunta podemos responder com toda a franqueza e com grande segurança: “É inteiramente digno de 
confiança! Essas diferenças não afectam qualquer crença ou ensinamento doutrinário nem modificam 
nada do nosso entendimento sobre a revelação divina”. 
     O facto é que muitos peritos têm passado muitos anos a comparar os mais antigos manuscritos 
entre si e com outros manuscritos não tão antigos, mas igualmente dignos de confiança. Esse trabalho 
leva-nos a ter muita confiança no texto bíblico actual. Acrescentando a esses trabalhos as recentes 
descobertas, como as antiquíssimas cópias do texto bíblico perto do mar Morto, confirma com mais 
exactidão que o nosso bíblico tem sido milagrosamente preservado. 
     Os resultados de toda essa erudita investigação asseguram-nos que dispomos de textos inteiramente 
dignos de confiança. Esses estudos indicam que os textos que actualmente temos em hebraico e em 
grego são praticamente os mesmos que os textos originais (chamados autógrafos) e também que todas 
as importantes doutrinas do Antigo e do Novo Testamento estão intactas. Deus, o inspirador dos 
escritos da Sua revelação aos homens, tem-nos preservado através de muitas gerações. Podemos ter 
toda a confiança de que a nossa Bíblia é a Palavra de Deus! 
     Apesar de a Bíblia indicar que foi preciso uma inspiração especial, da parte do Espírito Santo, para 
o recebimento da revelação divina (2 Pedro 1:20-21), não podemos concluir, com base nas afirmações 
da Bíblia, que houve igual inspiração para aqueles que traduziram, copiaram e transmitiram as 
Escrituras no decorrer dos séculos. Não queremos dizer com isto que as traduções não sejam dignas de 
confiança. Pelo contrário, sabemos que a maior parte das traduções, antigas e modernas, está sujeita ao 
escrutínio de uma rígida erudição. A maior parte dessas traduções é de qualidade notável. Contudo, 
queremos deixar bem claro que não podemos fazer de qualquer tradução a nossa autoridade final de fé 
e de conduta. Somos sensatos quando comparamos uma versão com outra, considerando os méritos e 
os deméritos de cada uma delas, à luz de uma sólida erudição. 
 
11. VERDADEIRO-FALSO. (em relação ao cânon das Escrituras, conforme discutimos nesta  lição) 
 
_____ a) Visto que já não dispomos dos manuscritos originais, não podemos ter certeza de que o      
                cânon representa a inspirada Palavra de Deus. 
_____ b) A expressão cânon das Escrituras indica que todos os livros que fazem parte da Bíblia      
              satisfazem esse padrão: eles são divinamente inspirados. 
_____ c) Podemos aceitar com confiança os ensinamentos da Bíblia, porquanto Deus não só inspirou a  
               sua escrita, mas também tem preservado esses escritos através dos séculos. 
_____ d) Não só Deus inspirou os autores das Escrituras de maneira especial, mas também orientou os  
               eruditos que traduziram o sagrado para outros idiomas, de tal modo que também podemos  
               confiar nas traduções, embora haja diversos graus de qualidade e exactidão entre elas. 
_____ e) Alguma literatura apocalíptica, como os chamados livros apócrifos, foi admitida no cânon do   
               Antigo Testamento. 
_____ f) O nosso Antigo Testamento contém o mesmo conteúdo do cânon da Bíblia hebraica. 
 
_____ g) O cânon do Antigo Testamento tem trinta e nove livros, e o cânon do Novo Testamento tem  
               vinte e sete livros. 
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A INTERPRETAÇÃO DAS ESCRITURAS 
Objectivo 4. Dizer qual o método apropriado para se fazer análise e interpretação das Escrituras. 
 
     É possível que, ao ler as Escrituras, tenha observado certos versículos ou partes bíblicas em 
particular que não parecem ensinar claramente os actos e os propósitos de Deus e também não revelam 
o que Ele espera da parte dos homens. Talvez aí nem ao menos se mencione o nome de Deus. Por 
exemplo, com frequência perguntamos que valor pode ter o livro de Eclesiastes e por que motivo o 
mesmo foi incluído como parte da Palavra de Deus. Muitas das afirmações constantes nesse livro 
parecem estar em directa oposição aos ensinos de outras partes das Escrituras. Quando lemos o livro 
de Eclesiastes, notamos que o tema abordado “... é tudo vaidade” (1:2). Por outras palavras, Tudo é 
destituído de sentido, ou então Tudo é inútil. 
     Quando encontramos esses versículos ou passagens particulares da Bíblia, precisamos de analisá-
los cuidadosamente, para interpretá-los de modo correcto. Então precisamos de ler o que antecede e o 
que se segue a esses versículos ou passagens. No caso do livro de Eclesiastes, não devemos separar 
essas afirmações do resto do livro, ou mesmo do resto da Bíblia, para então usá-las como base para as 
nossas vidas. Antes, devemos ler o livro inteiro de Eclesiastes, para compreendermos o que é “sem 
sentido”. Só quando chegamos ao capítulo final desse livro é que a sua mensagem se torna evidente. 
Ali o autor sagrado salienta claramente que, à parte de Deus, a vida é definidamente inútil e destituída 
de sentido. A experiência da vida ensinara-lhe uma lição que ele nos procurava transmitir, sob a forma 
de um aviso útil: 
 
“Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade... Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; 
porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há-de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que 
está encoberto, quer seja bom, quer seja mau” (Eclesiastes 12:1, 13-14). 
 
     Este exemplo ensina-nos um valioso princípio: Todas as passagens individuais das Escrituras 
devem ser analisadas e interpretadas à luz do ensino de toda a Bíblia. Se aprendermos e aplicarmos 
esse princípio, então edificaremos o nosso entendimento bíblico sobre uma sólida fundação. Não 
devemos ousar alicerçar a nossa vida e as nossas acções sobre um qualquer versículo ou texto isolado 
das Escrituras. Se não seguirmos esse princípio, poderemos cair em sérias dificuldades. 
     Que Deus nos ajude a compreender os ensinamentos da Sua Palavra. O Seu Santo Espírito não só 
impulsionou os homens que escreveram as Escrituras inspiradas, mas agora Ele ilumina a mente 
daqueles que as lêem. Isto significa que o Espírito esclarece a mente do crente para compreender o 
que lê. Sem a ajuda do Espírito, ninguém poderia compreender devidamente as Sagradas Escrituras, 
porquanto o pecado nos obscureceu a mente. Mas, quando o Espírito Santo vem residir em nós, Ele 
esclarece as verdades que se acham na Palavra de Deus, ajudando-nos a interpretá-las correctamente. 
(Romanos 1:21; Efésios 1:18; 4:18; 1 Coríntios 2:6-16; 1 João 2:20, 27). 
     Vemos, portanto, que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Apesar do facto que algumas das 
afirmações ali existentes pareçam contraditórias, quando elas são interpretadas à luz de toda a Bíblia, o 
seu sentido torna-se perfeitamente claro. Além disso, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, 
para podermos interpretar correctamente a Palavra de Deus e compreender as lições que Deus quer 
que aprendamos. 
 
12. Complete esta afirmação: 
 
Todas as Escrituras individuais devem ser analisadas e interpretadas à luz dos ensinamentos de  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 135 

A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS 
Objectivo 5. Dizer em que nível de autoridade a Palavra de Deus deveria estar nas nossas vidas. 
 
     Surge uma pergunta muito importante, quando estudamos as Escrituras. Que importância lhe 
devemos dar, no que respeita à nossa vida e vontade? A Bíblia, do princípio ao fim, revela os 
sentimentos de Deus sobre a questão. Aprendemos que a Bíblia é a autoridade final em todas as 
questões de fé e de conduta (2 Timóteo 3:16-17). 
     No início da sua comunicação aos homens, Deus revelou a Sua vontade e os Seus propósitos e 
também permitiu que o Seu povo soubesse o que Ele esperava deles: conhecerem os Seus mandamen-
tos e agirem de acordo com estes. “Tudo o que eu vos ordeno, observareis; nada lhe acrescentarás nem 
diminuirás” (Deuteronómio 12:32). Deus chegou a dizer que teria de submetê-los a teste, para ver se 
eles tinham compreendido a Sua Palavra e lhe obedeceriam (Deuteronómio 13:3). 
     Que dizer de um profeta ou intérprete de sonhos que chega à sua região e realiza um milagre ou 
cumpre alguma promessa de maneira especial? Isto faria dele um profeta verdadeiro? Não, a menos 
que o que ele dissesse estivesse em consonância com aquilo que Deus já ensinou na Sua Palavra 
(Deuteronómio 13:1-3). 
     Este princípio é reiterado por toda a Bíblia. Não devemos desviar-nos da verdade por meio de 
maravilhas, sinais e milagres, trocando-a por aquilo que é mero entretenimento ou por qualquer coisa 
que nos afaste das verdades da Palavra de Deus. 
     A única maneira de continuar o relacionamento com Jesus é vivermos de acordo com a Sua 
Palavra: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor...” (João 15:10). Podemos 
demonstrar o nosso amor a Cristo através da nossa obediência à Sua vontade revelada: “Vós sereis 
meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando” (João 15:14). 
     A Palavra de Deus é a verdade (João 17:17). Por conseguinte, devemos fazer dela a mais elevada 
autoridade da nossa vida, individualmente ou corporalmente, nas nossas igrejas locais. Em muitos dos 
nossos templos, pomos o púlpito no centro da plataforma, pois é ali que a Palavra de Deus é pregada. 
Isto ilustra o que disse o Salmista David: “... pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu 
nome” (Salmo 138:2). 
     A Palavra de Deus deve ocupar o lugar central de todos os aspectos da nossa vida. Devemos dar 
mais valor aos seus ensinamentos do que à família ou aos amigos que temos. Convém-nos dar atenção 
às suas orientações e advertências. Ela deve controlar todas as nossas emoções. 
     É extremamente importante, pois, que haja um são ensinamento bíblico nas nossas igrejas. 
Precisamos de fomentar no coração dos crentes o amor pelo estudo sistemático da Palavra de Deus. As 
pessoas deveriam reunir-se na casa de Deus, não por causa de programas ou de personalidades, mas 
por amarem a Palavra de Deus. 
      
“Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente” (Isaías 40:8). 
 
13. Baseado naquilo que temos estudado nesta secção, explique qual a posição de autoridade que a 
Palavra de Deus deveria ter na nossa vida. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
COMBINAÇÃO 
 
1. Combine cada termo com a sua definição: 

 
_____ a) Transmissão de relatos não escritos de uma   1. Literatura Apocalíptica 
    geração para a outra.       2. Autógrafos  
_____ b) O que sucede quando o Espírito Santo nos ajuda  3. Tradição oral 
    a compreender as Escrituras.     4. Cânon 
_____ c) Os manuscritos originais das Escrituras Sagradas.  5. Inspiração 
         6. Iluminação 
_____ d) Um acto especial do Espírito Santo, que guiou os  7. Revelação 
    autores humanos que escreveram os livros da Bíblia. 
_____ e) O auto-revelação de Deus e os Seus actos 
    que, de outra sorte, não poderiam ser conhecidos. 
_____ f) Escritos caracterizados pela previsão de acontecimentos violentos, que abalam o mundo. 
 
_____ g) Sistema de medições de acordo com certos critérios, para determinar quais livros seriam  
               divinamente inspirados. 
 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 2. A Igreja é a autoridade final em questões de fé e de conduta. 
 
_____ 3. Para compreendermos a Palavra de Deus, devemos analisar e interpretar cuidadosamente o 
    que foi escrito, à luz dos ensinamentos de toda a Bíblia. 
_____ 4. A inspiração das Escrituras inclui os autógrafos, as cópias desses autógrafos, as traduções e 
    as versões. 
_____  5. Temos a certeza de que a nossa Bíblia é fidedigna como a inspirada Palavra de Deus     
    porque vemos provas de que Deus preservou o exacto por muitas gerações. 
_____ 6. Todos os livros aceites no cânon das Escrituras são reconhecidos como divinamente     
    inspirados. 
_____ 7. A exclusividade das Escrituras significa que nos sessenta e seis livros da Bíblia 
      encontramos a completa revelação escrita dada por Deus. 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
7. a) João 16:12-15 
    b) Orientação e iluminação profética, e outras doutrinas 
    c) Efésios 3:4,5,9,10; 2 Pedro 3:15,16; 2 Pedro 1:20,21 
 
1. A revelação, no que se refere a Deus, significa que Deus revela às pessoas aquilo que, de outra 
maneira, elas não poderiam saber sobre Ele e sobre os Seus propósitos. 
 
8. Porque sabemos que devemos rejeitar quaisquer revelações posteriores, porque não condizem com 
aquilo que Deus já revelou e não glorificam a Sua Pessoa. 
 
2. a) V 
    b) F 
    c) F 
    d) V 
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9. a) Cerca de 500 a.C., por Esdras e pelos membros da Grande Sinagoga. 
    b) Em 397 d.C., pelo Concílio de Cartago. 
 
3. Citações: 
a) “Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro...” 
b) “Moisés escreveu todas as palavras do Senhor...” 
c) “Mas agora, assim diz o Senhor...” (Isaías foi o escritor sagrado). 
d) “Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo...” e “Assim diz o Senhor...” 
f) “Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são  
    mandamentos do Senhor”. 
g) “...como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada...”  
    (notemos que, no versículo 16, Pedro reconhece que o que Paulo escreveu eram Escrituras). 
 
10. Deveriam ter sido escritas ou apoiadas por um apóstolo. O conteúdo deveria ter um carácter  
espiritual capaz de mostrar a sua divina inspiração. Deveria ser aceite pela Igreja inteira como 
divinamente inspirada. 
 
4. b) a uma capacitação especifica do Espírito Santo... 
    d) à orientação dada pelo Espírito Santo... 
    f) ao conteúdo inteiro das Escrituras... 
 
11. a) F 
      b) V 
      c) V 
      d) F 
      e) F 
      f) V 
      g)V 
 
5. Embora fosse costume quebrar os ossos dos crucificados, para apressar a sua morte, não foi 
necessário quebrar as pernas de Jesus, porque os soldados já O encontraram morto. em vez disso, 
furaram-Lhe o lado com uma lança. 
 
12. toda a Bíblia. 
 
6. a) Jesus mostrou respeito e aprovação pelas Escrituras como a Palavra de Deus; muitas profecias da  
        Bíblia já se cumpriram; há uma grande unidade de temas nas páginas da Bíblia. 
    b) Ele citou frequentemente o Antigo Testamento. 
    c) Um exemplo é o lugar do nascimento de Jesus, predito por Miquéias; um outro é o modo da Sua  
        morte, predito por David e por Isaías. 
    d) A redenção dos homens. 
 
13. (A sua resposta deveria ser semelhante a esta.) A Bíblia, a Palavra de Deus, deveria ser a nossa 
autoridade final em todas as questões de fé (crenças) e de conduta. Ela deveria orientar as nossas 
acções, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Devemos estudar fielmente a Bíblia, aplicando os 
seus ensinamentos a todos os aspectos da nossa vida. 
 
 
 
 
 
 
 

 


