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O Decreto-Lei N.º 1051/69 autoriza a validação dos estudos "aos portadores 

de diploma de cursos realizados em Seminários Maiores, Faculdades 

Teológicas ou instituições equivalentes de qualquer confissão religiosa” (Art. 

1º). "Como o ensino militar o ensino religioso foge as limitações dos sistemas 

vigentes" (Par. 286/81). Tais cursos são ditos "livres", não necessitando de 

prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do 

Conselho de Educação Competente. A jurisprudência do Conselho Federal de 

Educação tem sido no sentido de declarar-lhes a equivalência, de acordo com 

regras amplas e flexíveis, é o que se depreende da leitura da Lei de 1821/53, 

do Decreto 34.330/53, dos pareceres do CFE, nº 279-64 (doc. 31,p.69 ) e n.º 

884/65 (doc.92, p. 60 ) e n.º 3174/77 (doc. 204, p.17) entre outros. 

Leis Internacionais e Portarias relacionadas ao pastoreado e suas funções 

determinantes de atuação Religiosa no mundo: 

1. Princípio da Paz e Segurança aferida na Carta da ONU art. 1, parágrafo 1, 

Capítulo 1 de 26 de Junho de 1945; 

2. Da Cooperação Internacional do mesmo ano de 1945 na Carta da ONU art. 

1, Capítulo 1, parágrafo 3 de 26 de Junho e Art. 5° da Constituição Federal, 

XIII e art.7° a 9° e Artigo 5° - VI, VII e XVI; 205 e 215 da Constituição 

Federal do Brasil e Artigo 24 da Lei Federal n° 7,210, de 11 de Junho de 1984.  

Mais do que um diploma e uma educação de qualidade, os Cursos do CETEB 

oferece ao aluno uma experiência de vida e prática teológica.  

 

Nota Importante: A emissão de qualquer documentação junto ao CETEB só 

poderá ser emitida através da matricula do aluno via Internet ou no escritório 

(www.teologiadobrasil.com), caso ocorra a aquisição do material didático 

(Cópia-Xerox) por terceiros do curso bacharelado em teologia sem a devida 

inscrição, o mesmo terá o seu valor didático e não acadêmico junto ao CETEB, 

a reprodução do material sem a devida autorização escrita ou documentada 

pela  diretoria do CETEB é crime prescrita por LEI Nº 9.610, DE 19 DE 

FEVEREIRO DE 1998. 
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Todo o material didático foi elaborado com o intuito maior de fornecer a todos 

os alunos e interessados subsídios bíblicos e teológicos para uma compreensão 

maior das principais doutrinas bíblicas, sem a pretensão de atribuir os escritos 

a diretoria ou fundador do CETEB, mas favorecer a comunidade cristã um 

material de auto nível e de fácil compreensão.  

 

Nota Importante: A reprodução do material sem a devida autorização escrita 

ou documentada pelo autor ou pela diretoria do CETEB é crime prescrita por 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 
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Estudar, em última análise é ir à procura da verdade. Trata-se de um processo 

dinâmico de “saber, buscar, saber de novo e recomeçar para buscar ainda 

mais”. A meta é chegar a aprender, a ver com os próprios olhos, e não por 

ouvir dizer; a expressar-se com as próprias palavras e a pensar com a própria 

cabeça. Forma-se, assim, uma mente que sabe ponderar as coisas e avaliá-las 

em seu verdadeiro sentido. A pessoa liberta-se paulatinamente das opiniões 

vulgares, dos simples modismos e de todo posicionamento inverídico. Um 

estudo sistemático e qualificado leva a fundamentar as verdades bíblicas e 

colocá-las em pratica no viver diário.  

 

A ESTEL em conjunto com as igrejas cristãs tem como objetivo preparar 

através do estudo teórico e prático pessoas para o serviço cristão, não 

removendo os ensinos oferecidos por suas igrejas ou instituições, mas surge 

como uma ferramenta para a formação de um cristão atuante na obra de Deus.  

Todo o material didático do ESTEL foi elaborado com o intuito maior de 

fornecer a todos os alunos subsídios bíblicos e teológicos para uma 

compreensão das principais doutrinas bíblicas, favorecendo a comunidade 

cristã um material de auto nível e de fácil compreensão.  

 

Oferecemos a comunidade cristã um curso prático e dinâmico através de 

Matérias Especificas que foram cuidadosamente elaboradas, as orientações 

contidas nasceram de uma necessidade de um maior preparo daqueles que 

anseiam realizar a obra de Deus. Desejamos a todos que fazem parte do Corpo 

de Cristo uma boa formação e realização na vida ministerial e cristã. Bem 

vindos!!! 

 
 

                                                                                Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS DO CETEB / ESTEL 

 

Como Estudar 

Para Estudar os Módulos exige mais do que paciência e força de vontade. 

Estudar requer também, muita disciplina e o domínio de algumas técnicas - às 
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vezes, simples - para que o aprendizado seja feito com a máxima eficiência e o 

mínimo de tempo. 

Uma boa dica é não deixar tudo pra depois, tenha sempre um momento para 

estudar os Módulos. De fato, não é fácil conseguir motivação hoje, e começar 

a estudar para um aperfeiçoamento maior nas áreas que você deseja atuar. Mas 

isso, é só uma questão de reeducação de hábitos. Experimente tirar 2 horas 

de seus dias, para estudar o conteúdo das matérias através dos Módulos. 

Com o tempo, você terá mais facilidade em compreender e memorizar toda a 

matéria, e ainda sentirá uma queda no nível de stress,  quando o conteúdo se 

acumula, e você não sabe nem por onde começar a estudar. Com essa 

metodologia, o menos vai virar mais. A matéria estará sempre fresca na sua 

cabeça, e estudando menos, você estará aprendendo mais. 

 

Abaixo seguem mais algumas dicas, bastante interessantes. 

1. Como ler bem 

"Ler um livro é estabelecer um diálogo animado pelo desejo de compreender. 

Nossa leitura deve ser governada por um princípio fundamental de respeito à 

voz que nos fala no livro. Não temos o direito de desprezar um livro só porque 

contradiz nossas convicções, como também não devemos elogiá-lo 

incondicionalmente se estiver de acordo com elas". (Prof. Armando 

Zubizarreta). 

Qualquer leitor, portanto, tem como primeiro desafio o de estar pronto para 

ler: disposto a aprender e aproveitar a leitura. Mesmo em caso de tratar-se, 

à primeira vista, de mera tarefa e não de algo que possa lhe dar prazer. Essa 

preparação exige dois pré-requisitos: prestar atenção e evitar a avidez. 

Devorar centenas de páginas não leva a nada. Você deve ler com calma e 

sistematicamente.  

Você vai ler? Saiba então que a compreensão de um texto exige mais do que o 

simples correr dos olhos sobre as letras. Comece por escolher um local 

tranquilo, confortável, bem iluminado. E não se apavore em caso de não 

conseguir entender tudo de imediato. A compreensão depende do nível 

cultural do leitor, que vai se ampliando a cada nova leitura ou releitura. 

Recomenda-se, em geral, que não se passe a matéria seguinte sem ter 

entendido bem a anterior. Isso você pode conseguir, voltando e relendo o 

trecho quantas vezes forem necessárias e, se preciso, recorrendo a dicionários 

e enciclopédias, todos os Módulos do CETEB/ESTEL foram organizados 

através de um estudo exaustivo e obedecendo rigoroso critérios de 

pesquisas. No entanto, não se deve interromper demais a leitura. Por isso, 

conforme-se em aprender o significado geral, sabendo que, com o hábito de 

ler, essa tarefa vai ficar cada vez mais fácil. 
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Lembre-se sempre que um mínimo de disciplina é indispensável ao leitor que 

quer ou precisa aprender. A leitura, para ser mais produtiva, pode ser dividida 

em fases: 

   » Faça um reconhecimento do texto para saber de que assunto trata. 

Mesmo no caso de matérias de romance é bom ter uma ideia do tema central. 

   »  Procure isolar as informações principais. Para isso, é bom sublinhar ou 

assinalar passagens. 

   » Ao encontrar expressões especializadas, (de medicina, direito, etc.) 

procure conhecer e anotar seus significados. Assim, além de aumentar seu 

vocabulário, você conseguirá uma correta interpretação de sua leitura. 

   » Procure separar os fatos, das interpretações que deles faz o autor. 

Retome as informações essenciais que foram isoladas anteriormente, para 

saber que relações existem entre elas. 

Assim, você estará pronto para estabelecer suas próprias ideias sobre o texto. 

Mas lembre-se: o trabalho intelectual exige rigor. Por isso nunca é demais 

voltar ao texto, reler e aperfeiçoar a leitura. 

2. Como tomar notas 

A escrita é um poderoso instrumento para preservar o conhecimento. Tomar 

notas é a melhor técnica para guardar as informações obtidas em aula, em 

livros, em pesquisas de campo. Manter os apontamentos é fundamental. Logo, 

nada de rabiscar em folhas soltas. Mas também não se deve ir escrevendo no 

caderno tudo que se ouve, lê ou vê. Tomar notas supõe rapidez e economia. 

Por isso, as anotações têm de ser: 

a. suficientemente claras e detalhadas, para que sejam compreendidas mesmo 

depois de algum tempo; 

b. suficientemente sintéticas, para não ser preciso recorrer ao registro 

completo, ou quase, de uma lição. 

Anotar é uma técnica pessoal do estudante. Pode comportar letras, sinais 

que só ele entenda. Mas há pontos gerais a observar. Quando se tratar de 

leitura, não basta sublinhar no livro. Deve-se passar as notas para o caderno de 

estudos. O aluno tem de se acostumar à síntese: aprender a apagar 

mentalmente palavras e trechos menos importantes para anotar somente 

palavras e conceitos fundamentais. Outros recursos: jamais anotar dados 

conhecidos a ponto de serem óbvios; eliminar artigos, conjunções, preposições 

e usar abreviaturas. 

É preciso compreender que anotações não são resumos, mas registros de dados 

essenciais. 

 

 

3. Como educar a memória 

Aprender é uma operação que não se resume a adquirir noções, mas consiste 

em reter o que foi lido, reproduzir e reconhecer uma série de experiências e 
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pensamentos. Portanto, é imprescindível educar a memória. Logo após o 

estudo de algum ponto ou matéria, nota-se que o esquecimento também 

trabalha: a mente elimina noções dispensáveis. Sem disciplina, entretanto, 

nunca haverá um jogo útil entre memória e esquecimento, entre horas de 

estudo e horas de descanso. 

Para facilitar o aprendizado e fixar na memória os conteúdos aprendidos, basta 

proceder a uma série de operações sucessivas e gradativas no tempo. Repetir é 

importante, mas não só: saber de cor nem sempre vai além de um papaguear 

mecânico. As técnicas psicológicas de memorização são complexas, mas 

podem ser utilizadas simplificadamente pelo estudante. Algumas indicações: 

a. ler mentalmente e compreender o assunto; 

b. reler em voz alta; 

c. concentrar a atenção em aspectos específicos: nomes, datas, ambientes, etc.; 

d. notar semelhanças, diferenças, relações; 

e. repetir várias vezes em voz alta ou escrever os conhecimentos adquiridos 

(os pontos principais); 

f. fazer fichas com esquemas que incluam, de um lado, a sequência das noções 

principais e, do outro, detalhes referentes a cada uma delas; 

g. nunca esquecer de repousar, pois uma mente cansada aprende pouco e retém 

com dificuldade. 

4. Como estudar em grupo 

Estudar em conjunto é um modo produtivo de fazer render ao máximo o 

esforço do aprendizado. E há muitas maneiras de os estudantes se ajudarem, 

mesmo que não se organizem em um grupo. Entre as mais importantes: a 

comparação dos apontamentos das aulas e das horas de estudos. Assim, 

trocam-se ideias e verificam-se os pontos fundamentais e os mais difíceis. 

Dois princípios a serem pensados: 

a.  O estudo em conjunto deve refletir uma inteligente divisão de trabalho; 

b. As sínteses não garantem plena compreensão, mas são interessantes como 

resumo dos conhecimentos adquiridos. 

Quando o estudo em grupo é uma proposta de aprendizado, o aluno deverá 

estudar toda a matéria por si mesmo, de modo que o trabalho com os colegas 

seja apenas uma revisão, uma possibilidade de aprofundamento e, às vezes, de 

correção dos pontos. 

Algumas possibilidades de organização e divisão de trabalho no grupo: 

    » Cada um estuda partes diferentes de um assunto e traz para serem 

fundidas na reunião; 

    » Cada um estuda e consulta fontes sobre o mesmo assunto e expõe ao 

grupo, para uma comparação e aprofundamento; 

    » Cada um estuda um ponto de um capítulo e faz seu relatório ao grupo, 

debatendo ou respondendo a perguntas depois. 
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É a voz corrente entre professores que a melhor maneira de aprender uma 

matéria é ensiná-la aos outros. Os alunos podem comprovar isso nas 

exposições orais de suas reuniões de grupo. E toda vez que um colega vier 

pedir auxílio. 

Espero que o material apresentado seja um guia para o seu desenvolvimento 

pessoal, ministerial e espiritual. Duvidas acesse o site do CETEB – 

www.teologiadobrasil.com.br 
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INTRODUÇÃO 

Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada, não é um escrito qualquer, 

pois é o Livro dos livros. É diferente, porque só nele você encontra tudo o que 

Deus fez relacionado a criação e a salvação da humanidade. 

Através dele, você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida, é a 

revelação máxima da Igreja, toda revelação de Deus esta registrada nele. 
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A Bíblia é a Palavra de Deus, a revelação divina para o homem, a infalível 

regra de fé e conduta. É superior à consciência e a razão, sem ser, todavia, 

contraria a esta. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente, se não se 

alimentar, lendo as Escrituras. Para crescer na graça e no conhecimento de 

Deus é necessário, não apenas ler, memorizar e estudar as Sagradas Letras, 

mas, ter diariamente um momento de meditação na Palavra de Deus. 

É através da Bíblia que o Senhor se dá a conhecer aos homens. Somente ela 

tem respostas satisfatórias às indagações da humanidade na busca de Deus. 

Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, 

Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Deus mesmo 

supervisionou, dirigiu e ditou a escrita de seus livros, tendo sob seu completo 

controle os autores humanos, e de tal modo que a redação é de Deus. Ele não 

se preocupou em contar uma história, mas, sim, revelar o seu plano para salvar 

a humanidade. 

Estudar a Bíblia em última analise é receber a revelação (vontade) de Deus 

para nossas vidas, tudo que fora escrito é para o nosso desenvolvimento 

espiritual, os seus ensinos são de grande valor para todo ser humano, para 

tanto, os que se deparam com este Livro Sagrado o receba como Palavra de 

Deus e o tenha como regra de fé e conduta.  

Esperamos que a apresentação deste material possa lhe conduzir a um 

estudo mais contundente das Escrituras Sagradas, viajaremos no tempo 

mais remoto da história para compreendermos como foram escritos e 

organizados os livros que conhecemos como Bíblia Sagrada, realizaremos os 

nossos estudos em oração e comunhão, assim estaremos suscetíveis à ação do 

autor: Deus (Espírito Santo).  

O estudante da Escritura achará útil ter à sua disposição um esboço de 

variados temas relacionados à Bíblia. Como em todas as Matérias, tenha 

sempre em mãos a sua Bíblia, principalmente nesta matéria, realize anotações 

e aproveite o máximo.    

 

CONHECENDO A BÍBLIA 

A Bíblia foi escrita num período aproximado de 1500 anos. O primeiro livro a 

ser escrito provavelmente foi o de Jó. Não há uma data exata de quando ele foi 

escrito, data de 1400 a.C. O último livro da Bíblia a ser escrito provavelmente 

foi Apocalipse, por volta de 100 anos d.C. Todos os livros do Novo 

Testamento foram escritos no 1º Século d.C (entre 1 e 100 d.C). 

O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o hebraico era a língua 

comum do povo neste período. Algumas partes podem ter sido escritas em 

aramaico. O Antigo Testamento contém ainda algumas palavras persas. 

O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego tinha se tornado a língua 

comum do povo, razão que os livros do Novo Testamento foram escritos em 

grego. 
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O termo Escritura é a coleção de livros que os judeus, Jesus e os cristãos 

consideravam como a palavra escrita de Deus para o ser humano (2 Tm 3.16; 

Tg 2.8). Esses escritos são chamados hoje de “Antigo Testamento” ou 

“Escrituras Hebraicas”. A palavra “Escritura” chegou a ser usada para 

designar a Bíblia inteira, incluindo o Novo Testamento. Jesus viu a si mesmo 

como o cumprimento das promessas das Escrituras em relação ao Messias (Lc 

4.21; Jo 7.38; 20.9; At 1.16).  

O termo Palavra de Deus utilizado no Antigo Testamento era a palavra 

comumente usada pelos profetas, e tinha uma qualidade dinâmica peculiar (Is 

55.10-11; Sl 119.89). A palavra de Deus é a fonte da ordem criada (Gn 1.3), a 

origem do chamado ao serviço (Is 6) e o conteúdo da mensagem profética (1 

Rs 18.1; Jr 1.2-13; Ez 6.1). Até quando se escreve o seu poder não se altera (1 

Pe 1.25). No Novo Testamento, a palavra é, em primeiro lugar, o próprio 

Jesus, o Verbo (Logos = Palavra) feito carne (Jo 1.1), o qual também fala a 

palavra do Pai (Jo 17.14,17). A palavra é, além disso, o evangelho do reino de 

Deus (Lc 5.1; At 4.31; 2 Co 2.17), a palavra de Deus e o Espírito Santo atuam 

conjuntamente (Hb 4.12). 

O termo Bíblia é uma palavra de origem grega que significa “livros”. Daí que 

se deu o título Bíblia à coleção dos que, sendo de diversas origens, extensão e 

conteúdo, estão essencialmente unidos pelo significado religioso que tem para 

o povo de Israel e para todo o mundo cristão. Foi aplicada as Escrituras por 

João Crisóstomo.  

Significa etimologicamente “coleção de livros pequenos”. Unidade e 

diversidade que não se opõem entre si, mas que se completam para dar a 

Bíblia o seu especialíssimo caráter.                       

Os materiais em que a Bíblia foi escrita, Originalmente foram dois, os 

principais: papiro e pergaminho. O papiro era extraído da entrecasca de uma 

planta aquática desse mesmo nome. Seu uso teve início no Egito cerca de 3000 

a.C. É mencionado na Bíblia, como por exemplo, em Jó 8.11. O pergaminho 

era pele de animal, curtida e preparada para a escrita. É material superior ao 

papiro. Seu uso generalizado teve início no Século1º da era cristã, apesar de já 

ser conhecido antes. Seu nome vem da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, 

onde essa indústria foi aperfeiçoada. É também mencionada na Bíblia, 

exemplo 2 Tm 4.13. O papel dos temos atuais é de origem recente Século 2º 

d.C. Os primeiros formatos da Bíblia foram dois: O rolo era mesmo um rolo 

feito de papiro ou pergaminho. Era preso a dois cabos de madeira, para 

facilidade de manuseio. A largura era de 30 cm. O comprimento dependia do 

volume da escrita a ser feita. Cada livro da Bíblia constituía um rolo separado. 

Naquele tempo ninguém podia conduzir a Bíblia como hoje. O que tornou isso 

possível foi a invenção do papel, da tipografia e o formato atual dos livros, a 

Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. 

Os cristãos de todos os tempos têm reconhecido que a Bíblia é um livro 
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singular. A Bíblia é, ao mesmo tempo, o livro mais humano e divino de toda a 

literatura mundial. Por outro lado, a Bíblia retrata o ser humano com todas as 

suas potencialidades e limitações, inclusive sua degradação mais profunda. A 

Bíblia traz o testemunho de que a palavra “inspirada por Deus é útil para o 

ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça”, na qual 

temos “a vida eterna”, pois é ela que testifica do Salvador Jesus Cristo (2 Tm 

3.16; Jo 5.39; 20.30,31).  

Uma das coisas extraordinárias a respeito da Bíblia é como os 66 livros se 

encaixam – o conteúdo “todo se completa”. A unidade da Bíblia pode ser 

mais bem explicada olhando-se o autor: Deus (Espírito Santo). Deus é a 

pessoa que guiou todos os diferentes homens para escrever a Bíblia. Todos 

os 66 livros completam a mensagem de Deus para nós. Na Bíblia nós podemos 

encontrar a informação de que necessitamos para aprender como se tornar um 

cristão e como viver uma vida cristã cheia de sucesso. Através dos anos, Deus 

revelou ao homem mais e mais a respeito de si mesmo e como queria que 

vivêssemos.  

A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, uns eram profetas, outros reis, 

sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Deus 

escolheu estas pessoas e as usou, apesar das suas imperfeições e seus 

diferentes conhecimentos da vida humana. Apesar dos livros serem escritos 

por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, e depois unidos num livro só, 

a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Deus inspirou estas 

pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir o 

ensino sem mistura ou erro, “toda a Escritura é divinamente inspirada...” (2 

Tm 3.16a). 

Não se pode duvidar que os livros da Bíblia foram compostos por autores 

humanos: nem sequer podemos identificar alguns deles. Tampouco sabemos 

exatamente como Deus mandou que esses autores escrevessem. Mas cremos e 

sabemos que Deus os dirigiu de fato e que esses livros, portanto, são 

exatamente o que Deus quis que fossem. O próprio Deus supervisionou e 

dirigiu a redação dos livros da Bíblia, de tal modo que o que foi escrito é 

composição de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus num sentido que não se 

aplica a nenhum outro livro no mundo. 

É importante notar que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todos os livros 

foram igualmente inspirados por Deus. Nenhum dos livros é mais inspirado 

por Deus que outro. O Espírito Santo guiou os pensamentos dos homens para 

que eles escrevessem o que Deus queria que eles escrevessem (2 Pe 1.20,21).  

A Bíblia é, sem dúvida, um dos mais apreciados legados literários da 

humanidade. Contudo, o seu verdadeiro valor não se firma de maneira 

substancial no fato literário. A riqueza da Bíblia consiste no caráter 

essencialmente religioso da sua mensagem que a transforma no Livro Sagrado 

por excelência, tanto para o povo de Israel quanto para Igreja Cristã.  
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JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 

"Conhecido pela autoria de uma das mais lidas traduções da Bíblia em 

português, ele teve uma vida movimentada e morreu sem terminar a tarefa 

que abraçou ainda muito jovem." 

Entre a grande maioria dos evangélicos do Brasil, o nome de João Ferreira de 

Almeida está intimamente ligado às Escrituras Sagradas. Afinal, é ele o autor 

(ainda que não o único) da tradução da Bíblia mais usada e apreciada pelos 

protestantes brasileiros. Disponível aqui em duas versões publicadas pela 

Sociedade Bíblica do Brasil - a Edição Revista e Corrigida e a Edição Revista 

e Atualizada - a tradução de Almeida é a preferida de mais de 60% dos leitores 

evangélicos das Escrituras no País, segundo pesquisa promovida por A Bíblia 

no Brasil. 

Se a obra é largamente conhecida, o mesmo não se pode dizer a respeito do 

autor. Pouco, ou quase nada, se tem falado a respeito deste português da 

cidade de Torres de Tavares, que morreu há 300 anos na Batávia (atual ilha de 

Java, Indonésia). O que se conhece hoje da vida de Almeida está registrado na 

"Dedicatória" de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de Igrejas 

Reformadas (Presbiterianas) do Sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como 

pastor, missionário e tradutor, durante a segunda metade do século XVII. 

De acordo com esses registros, em 1642, aos 14 anos, João Ferreira de 

Almeida teria deixado Portugal para viver em Málaca (Malásia). Ele havia 

ingressado no protestantismo, vindo do catolicismo, e transferia-se com o 

objetivo de trabalhar na Igreja Reformada Holandesa local. 

Tradutor aos 16 anos 

Dois anos depois, começou a traduzir para o português, por iniciativa própria, 

parte dos Evangelhos e das Cartas do Novo Testamento em espanhol. Além da 

Versão Espanhola, Almeida usou como fontes nessa tradução as Versões 

Latina (de Beza), Francesa e Italiana - todas elas traduzidas do grego e do 

hebraico. Terminada em 1645, essa tradução de Almeida não foi publicada. 

Mas o tradutor fez cópias à mão do trabalho, as quais foram mandadas para as 

congregações de Málaca, Batávia e Ceilão (hoje Sri Lanka). Mais tarde, 

Almeida tornou-se membro do Presbitério de Málaca, depois de escolhido 

como capelão e diácono daquela congregação. 

No tempo de Almeida, um tradutor para a língua portuguesa era muito útil 

para as igrejas daquela região. Além de o português ser o idioma comumente 

usado nas congregações presbiterianas, era o mais falado em muitas partes da 

Índia e do Sudeste da Ásia. Acredita-se, no entanto, que o português 

empregado por Almeida tanto em pregações como na tradução da Bíblia fosse 

bastante erudito e, portanto, difícil de entender para a maioria da população. 

Essa impressão é reforçada por uma declaração dada por ele na Batávia, 
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quando se propôs a traduzir alguns sermões, segundo palavras, "para a língua 

portuguesa adulterada, conhecida desta congregação". 

Perseguido pela Inquisição, ameaçado por um elefante. 

O tradutor permaneceu em Málaca até 1651, quando se transferiu para o 

Presbitério da Batávia, na cidade de Djacarta. Lá, foi aceito mais uma vez 

como capelão, começou a estudar teologia e, durante os três anos seguintes, 

trabalhou na revisão da tradução das partes do Novo Testamento feita 

anteriormente. Depois de passar por um exame preparatório e de ter sido 

aceito como candidato ao pastorado, Almeida acumulou novas tarefas: dava 

aulas de português a pastores, traduzia livros e ensinava catecismo a 

professores de escolas primárias. Em 1656, ordenado pastor, foi indicado para 

o Presbitério do Ceilão, para onde seguiu com um colega, chamado Baldaeus. 

Ao que tudo indica, esse foi o período mais agitado da vida do tradutor. 

Durante o pastorado em Galle (Sul do Ceilão), Almeida assumiu uma posição 

tão forte contra o que ele chamava de "superstições papistas", que o governo 

local resolveu apresentar uma queixa a seu respeito ao governo de Batávia 

(provavelmente por volta de 1657). Entre 1658 e 1661, época em que foi 

pastor em Colombo, ele voltou a enfrentar problemas com o governo, o qual 

tentou, sem sucesso, impedi-lo de pregar em português. O motivo dessa 

medida não é conhecido, mas supõe-se que estivesse novamente relacionado 

com as idéias fortemente anti-católicas do tradutor. 

A passagem de Almeida por Tuticorin (Sul da Índia), onde foi pastor por cerca 

de um ano, também parece não ter sido das mais tranquilas. Tribos da região 

negaram-se a ser batizadas ou ter seus casamentos abençoados por ele. De 

acordo com seu amigo Baldaeus, o fato aconteceu porque a Inquisição havia 

ordenado que um retrato de Almeida fosse queimado numa praça pública em 

Goa. 

Foi também durante a estada no Ceilão que, provavelmente, o tradutor 

conheceu sua mulher e casou-se. Vinda do catolicismo romano para o 

protestantismo, como ele, chamava-se Lucretia Valcoa de Lemmes (ou 

Lucrecia de Lamos). Um acontecimento curioso marcou o começo de vida do 

casal: numa viagem através do Ceilão, Almeida e Dona Lucretia foram 

atacados por um elefante e escaparam por pouco da morte. Mais tarde, a 

família completou-se, com o nascimento de um menino e de uma menina. 

Idéias e personalidade 

A partir de 1663 (dos 35 anos de idade em diante, portanto), Almeida 

trabalhou na congregação de fala portuguesa da Batávia, onde ficou até o final 

da vida. Nesta nova fase, teve uma intensa atividade como pastor. Os registros 

a esse respeito mostram muito de suas ideias e personalidade. Entre outras 

coisas, Almeida conseguiu convencer o presbitério de que a congregação que 

dirigia deveria ter a sua própria cerimônia da Ceia do Senhor. Em outras 

ocasiões, propôs que os pobres que recebessem ajuda em dinheiro da igreja 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  20 

tivessem a obrigação de frequentá-la e de ir às aulas de catecismo. Também se 

ofereceu para visitar os escravos da Companhia das Índias nos bairros em que 

moravam, para lhes dar aulas de religião - sugestão que não foi aceita pelo 

presbitério - e, com muita frequência, alertava a congregação a respeito das 

"influências papistas". 

Ao mesmo tempo, retomou o trabalho de tradução da Bíblia, iniciado na 

juventude. Foi somente então que passou a dominar a língua holandesa e a 

estudar grego e hebraico. Em 1676, Almeida comunicou ao presbitério que o 

Novo Testamento estava pronto. Aí começou a batalha do tradutor para ver o 

texto publicado - ele sabia que o presbitério não recomendaria a impressão do 

trabalho sem que fosse aprovado por revisores indicados pelo próprio 

presbitério. E também que, sem essa recomendação, não conseguiria outras 

permissões indispensáveis para que o fato se concretizasse: a do Governo da 

Batávia e a da Companhia das Índias Orientais, na Holanda. 

Exemplares destruídos 

Escolhidos os revisores, o trabalho começou e foi sendo desenvolvido 

vagarosamente. Quatro anos depois, irritado com a demora, Almeida resolveu 

não esperar mais - mandou o manuscrito para a Holanda por conta própria, 

para ser impresso lá. Mas o presbitério conseguiu parar o processo, e a 

impressão foi interrompida. Passados alguns meses, depois de algumas 

discussões e brigas, quando o tradutor parecia estar quase desistindo de 

apressar a publicação de seu texto, cartas vindas da Holanda trouxeram a 

notícia de que o manuscrito havia sido revisado e estava sendo impresso 

naquele país. 

Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu 

da gráfica. Um ano depois, ela chegou à Batávia, mas apresentava erros de 

tradução e revisão. O fato foi comunicado às autoridades da Holanda e todos 

os exemplares que ainda não haviam saído de lá foram destruídos, por ordem 

da Companhia das Índias Orientais. As autoridades Holandesas determinaram 

que se fizesse o mesmo com os volumes que já estavam na Batávia. Pediram 

também que se começasse, o mais rápido possível, uma nova e cuidadosa 

revisão do texto. 

Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares recebidos 

na Batávia foram destruídos. Alguns deles foram corrigidos à mão e enviados 

às congregações da região (um desses volumes pode ser visto hoje no Museu 

Britânico, em Londres). O trabalho de revisão e correção do Novo Testamento 

foi iniciado e demorou dez longos anos para ser terminado. Somente após a 

morte de Almeida, em 1693, é que essa segunda versão foi impressa, na 

própria Batávia, e distribuída. 

Ezequiel 48.21 

Enquanto progredia a revisão do Novo Testamento, Almeida começou a 

trabalhar com o Antigo Testamento. Em 1683, ele completou a tradução do 
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Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento). Iniciou-se, 

então, a revisão desse texto, e a situação que havia acontecido na época da 

revisão do Novo Testamento, com muita demora e discussão, acabou se 

repetindo. Já com a saúde prejudicada - pelo menos desde 1670, segundo os 

registros --, Almeida teve sua carga de trabalho na congregação diminuída e 

pôde dedicar mais tempo à tradução. Mesmo assim, não conseguiu acabar a 

obra à qual havia dedicado a vida inteira. Em 1691, no mês de outubro, 

Almeida morreu. Nessa ocasião, ele havia chegado até Ezequiel 48.21. A 

tradução do Antigo Testamento foi completada em 1694 por Jacobus op den 

Akker, pastor holandês. Depois de passar por muitas mudanças, ela foi 

impressa na Batávia, em dois volumes: o primeiro em 1748 e o segundo, em 

1753. 

 

10 QUESTÕES FUNDAMENTAIS SOBRE A BÍBLIA 

1. Como a Bíblia foi Escrita 

A Bíblia foi escrita em hebraico e grego, sendo que o Antigo Testamento, que 

vai do livro de Gênesis a Malaquias, foi escrito em hebraico, e o Novo 

Testamento, que vai do livro de Mateus até Apocalipse foi escrito em grego, 

ela contém 66 livros e foi escrita num intervalo de aproximadamente 1600 

anos, por diversos autores. Existem 4 livros do Novo Testamento que são 

chamados de Evangelhos, estes são os livros biográficos de Jesus Cristo, estes 

livros são Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra "Evangelho" significa 

"Boas Novas". A Bíblia é a palavra de Deus, que foi escrita por homens 

inspirados por Deus, nela encontramos instrução para vivermos da maneira 

conforme o nosso Criador deseja que vivamos, ela é como um manual do 

fabricante, que nos ajuda a conhecer a nós mesmos e a Deus, e a viver 

dignamente neste mundo, com paz interior, fé e esperança. A palavra "Bíblia" 

em português deriva da palavra grega biblon, que significa "rolo" ou "livro", 

um biblon era um rolo de papiro ou biblo, uma planta semelhante a uma 

taquara, cuja casca interna era secada, para se tornar uma matéria de escrita de 

uso generalizado no mundo antigo, mas o termo como usamos hoje, refere-se 

não ao significado de sua palavra de origem e sim ao livro que é o registro da 

revelação divina, Deus é vida, amor, sabedoria, paz e outras coisas mais, e 

tudo o que Ele é, nos é soprado através da Bíblia, pois ela mesma se denomina 

como o sopro de Deus (2 Tm 3.16 "Toda a Escritura é soprada por Deus e 

útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na 

justiça,").  

A Bíblia é um livro maravilhoso, todas as outras obras literárias existentes não 

se comparam a ela, toda filosofia e ciência humana não conseguiram mudar 

tanto a sociedade e a história quanto a Bíblia, a raiz dos problemas da 

sociedade é espiritual e é através da Bíblia que podemos aprender a ter o 

verdadeiro viver espiritual, sendo assim ela foi escrita com certas 
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características que a levaram a ser o livro dos livros: ela é pura (Pv 30:5 

"Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os que nele confiam."), 

valiosa (Pv 8:10-11"Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, 

antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que jóias, e 

de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela."), é a verdade (Sl 

119:160 As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada 

um dos teus justos juízos dura para sempre.), é eterna (Sl 119:89 "Para 

sempre, ó SENHOR, está firmada a tua palavra no céu."), é imutável (1 Pe 

1:25 "a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a 

palavra que vos foi evangelizada."), é profética (2 Pe 1:21 "porque nunca 

jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana; entretanto, 

homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.") e 

fiel (Sl 19:07 "A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o 

testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices.").  

2 - Qual é o seu Propósito? 

O fator mais importante, que classifica a Bíblia como o livro mais singular, é a 

influência que ela tem sobre a vida dos homens. Embora a Bíblia seja um 

grande tesouro com respeito à sua contribuição para humanidade em literatura, 

filosofia e história, o maior valor deste livro se encontra na grande influência 

que exercem sobre as pessoas. Através de suas páginas o homem se vê exposto 

quanto à sua verdadeira condição diante de Deus, a palavra de Deus é como 

uma espada que penetra até os pensamentos e propósitos do homem e o 

convence de seus pecados diante de Deus (Hb 4:12 "Porque 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."). Santo 

Agostinho era um homem indisciplinado e libertino em sua juventude, porém 

sua mãe orava por ele enquanto ele crescia. Depois de levar uma vida dissoluta 

por muitos anos certo dia, com trinta e um anos de idade, lendo a Bíblia 

debaixo de uma figueira, chegou num trecho que diz "Andemos dignamente, 

como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e 

dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus 

Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas 

concupiscências" (Rm 13:13-14) . Essas palavras o convenceram dos seus 

pecados e ele se arrependeu diante do Senhor e se tornou um servo de Cristo. 

No curso da história, muitas pessoas famosas foram movidas a crer em Cristo 

e ler a Bíblia. O imperador francês Napoleão, após ter sido derrotado e exilado 

na ilha de Santa Helena, confessou que embora ele e outros grandes líderes 

tivessem fundado seus impérios através da força, Jesus Cristo edificou Seu 

reino com amor, Ele também confessou que embora pudesse reunir seus 

homens em torno dele em prol de sua própria causa, ele teria de fazê-lo 

falando-lhes face a face, enquanto, por dezoito séculos, incontáveis homens e 
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mulheres se dispuseram a sacrificar, com alegria, a própria vida por amor a 

Jesus Cristo, sem tê-lo visto sequer uma vez. 

A razão pela quais muitos se dispuseram a deixar tudo para seguir a Cristo e 

ser martirizados por causa Dele é que eles O viram revelado na Bíblia. A 

Bíblia tem sido a fonte de inspiração para que muitos creiam em Cristo. 

Embora muitos reis, imperadores e governo tenham tentado, nos últimos dois 

mil anos, erradicar a Bíblia, começando pelos imperadores romanos do 

primeiro século até aos governos ateus deste século, nenhum poder sobre a 

terra tem conseguido anular a atração do homem por esse livro e pela pessoa 

maravilhosa que ele revela. O Cristo revelado na Bíblia continua hoje tão vivo 

como há dois mil anos. Nenhuma biografia de homem sobre a terra tem 

transformado tantas vidas como a vida de Jesus Cristo. 

A Bíblia existe para que possamos compreender, temer, respeitar e amar a 

Deus sobre todas as coisas, assim ela a si mesmo se denomina como a Sagrada 

Escritura (2 Tm 3:15-17 "e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, 

que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda 

a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 

para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de 

Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra."). 

A revelação principal da Bíblia é a vida, o Diabo veio para matar, roubar e 

destruir, mas Jesus Cristo veio para que aqueles que Nele cressem, e por Ele 

vivessem, tenham vida e vida em abundância (João 10:10 "O ladrão vem 

somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a 

tenham em abundância."), por isso, quando lemos a Bíblia, devemos entrar 

em contato com o Senhor Jesus, orando para que Ele nos dê revelação da 

palavra (Ef 6:17-18 "Tomai também o capacete da salvação e a espada do 

Espírito, que é a palavra de Deus; com toda oração e súplica, orando em 

todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e 

súplica por todos os santos"), e orando também para que sejamos 

capacitados, pelo Espírito Santo, a viver a palavra de Deus, e não só apenas 

conhecê-la em nossa mente, pois o simples fato de conhecermos a Bíblia não 

nos faz um cristão, os judeus cometeram esse erro, pois eles examinavam as 

escrituras, mas não conheciam a pessoa de Cristo (Jo 5:39-40 "Examinais as 

Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que 

testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida."), 

isso pode ser melhor compreendido ao analisarmos o versículo de 2 Co 3:6 "o 

qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da 

letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o espírito vivifica.", não 

devemos tomar a Bíblia como um livro comum, apenas para trazer-nos algum 

conhecimento em nossa mente, mas devemos tomá-la, como um livro de vida, 

contatando o Senhor Jesus, através da oração, para que Ele nos conceda algo 

vivo em sua palavra, ou seja, algo que traga uma lição prática para o nosso 
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viver no dia a dia, pois a intenção de Deus revelada na Bíblia não é apenas a 

salvação do nosso espírito, e sim a salvação de todo o nosso ser, para que 

consigamos viver coletivamente na igreja, que é comparada ao corpo e a 

esposa de Cristo (1 Tm 2.4 "o qual deseja que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade."; 1 Ts 5.23 "O 

mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e 

corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo."; 1 Co 12.27 "Ora, vós sois corpo de Cristo; e, 

individualmente, membros desse corpo."; Ap 19:7 "Alegremo-nos, 

exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do 

Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou,"). 

3 - Como compreender a Bíblia? 

Quando foi escrita originalmente, a Bíblia não continha a divisão por capítulos 

e versículos, isso foi criado muito depois de sua conclusão, esta divisão serve 

para a localização dos textos com mais facilidade, isso deve ser levado em 

consideração, quando estivermos estudando um determinado assunto na 

Bíblia, para que não tiremos conclusões indevidas. Devemos sempre analisar o 

contexto em que se encontra o versículo, um certo escritor uma vez citou 

sabiamente que "um texto sem contexto na verdade é um pretexto", vamos 

analisar um versículo para melhor compreensão do que vem a ser a 

importância de analisar o contexto. Quando, por exemplo, for dito para você 

ler Mt 4.10, a abreviação Mt significa o livro de Mateus, o número 4 significa 

que é no capítulo 4, e o número 10 depois do ponto (ou as vezes representado 

por dois pontos) significa que é o versículo 10, o texto é o seguinte "Então, 

Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu 

Deus, adorarás, e só a ele darás culto.", ao ler este versículo, percebemos 

claramente que ele não tem em si próprio uma mensagem isolada vinda da 

parte de Deus, por isso devemos compreender o contexto, lendo sempre o 

texto acima e abaixo do versículo em questão. Também é importante que 

compreendamos o contexto histórico em que se encontra a mensagem que está 

sendo estudada, por exemplo, as leis do Velho Testamento não se aplicam, 

mas a nós que vivemos na era do Novo Testamento, e devem ser interpretadas 

apenas como sombras da verdade Cl 2.16-17 "Ninguém, pois, vos julgue por 

causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, 

porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir; porém o 

corpo é de Cristo.", esta verdade foi manifestada através de Cristo, o Novo 

Testamento traz a nova aliança de Deus com os homens (Lc 22.20 

"Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice 

da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós."; 2 Co 3.6 "o 

qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da 

letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o espírito vivifica."), e 

muitas das coisas que ocorreram no Velho Testamento, foram permitidas por 
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Deus para que Ele realize sua vontade (1 Co 10:11 "Estas coisas lhes 

sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de 

nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado."). Não devemos 

tentar trazer uma prática do Velho Testamento para o Novo, pois a sombra não 

pode expressar a realidade, e isso seria o mesmo que colocar remendo de pano 

novo em vestido velho, o velho e o novo não podem ser combinados, pois um 

estraga o outro (Mt 9.16-17 "Ninguém põe remendo de pano novo em veste 

velha; porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se 

põe vinho novo em odres velhos; do contrário, rompem-se os odres, 

derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em 

odres novos, e ambos se conservam."). 

 Quando você for estudar sobre um determinado tema na Bíblia, além de 

compreender o contexto textual e histórico, também é aconselhável que você 

pesquise sobre o assunto em outros livros da Bíblia, utilizando as referências 

de sua Bíblia ou se for possível uma chave bíblica (chave bíblica é um livro 

onde se encontra um índice de versículos, ordenado por palavras chaves em 

ordem alfabética), ou até um bom livro de comentário bíblico, e em último 

caso, uma pessoa que possa te ajudar, o importante é tirar as dúvidas, pois 

estas dúvidas iram te causar problemas mais cedo ou mais tarde, na própria 

Bíblia temos alguns exemplos de explanação bíblica (Lc 24.27 "E, 

começando por Moisés, discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes o 

que a seu respeito constava em todas as Escrituras."; At 8.30-31 

"Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes 

o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não 

me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.").  

Para melhor compreender a Bíblia, devemos usar o nosso espírito, ele é a parte 

mais interior de nosso ser, que se constitui, da consciência, da intuição e da 

comunhão com Deus, assim como temos que alimentar nosso corpo todos os 

dias, com alimento sólido, temos um espírito que deve ser alimentado 

diariamente pela leitura e oração da palavra de Deus (1 Pe 2.2 "desejai 

ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, 

para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação," Mt 4.4 

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

mas de toda palavra que procede da boca de Deus."), quando lemos a 

Bíblia com oração, nós estamos contatando a própria pessoa de Cristo, e essa 

palavra alimenta o nosso espírito, nós trazendo fé, esperança e paz, pois a vida 

não teria um sentido sem a Bíblia, sendo que nela encontramos respostas para 

as principais perguntas desta vida, como o propósito da nossa existência, como 

devemos viver neste mundo e o que ocorrera conosco após esta vida.  

4 - Por que Jesus Cristo é o centro da Bíblia? 

O tema central de toda Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo (Lc 24.27 "E, 

começando por Moisés, discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes o 
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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."; Jo 5.9 "Examinais as Escrituras, porque 

julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de 

mim."), e sendo assim os 66 livros podem ser resumidos da seguinte forma: 

• Preparação: Todo o Antigo Testamento trata da preparação do mundo 

para a vinda de Cristo.  

• Manifestação: Os Evangelhos tratam da manifestação de Cristo ao 

mundo, como o Rei e Redentor.  

• Propagação: Os Atos dos apóstolos tratam da propagação de Cristo por 

meio da Igreja.  

• Explanação: As Epistolas tratam da explanação de Cristo, dando os 

detalhes da doutrina.  

• Consumação: O Apocalipse trata do casamento de Cristo e a Igreja e a 

consumação de todas as coisas.  

5 - Quais os deveres do cristão para com a Bíblia? 

 Devemos ser sinceros para com a palavra de Deus, para que possamos 

compreendê-la e vivê-la, pois se cremos que ela é realmente de Deus, temos 

que levá-la a sério, sendo assim o cristão deve ler a Bíblia (Ap 1.3 "Bem-

aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da 

profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo."), 

pregar a Bíblia (2 Tm 4.2 "prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer 

não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina."), 

meditar na Bíblia (Sl 1.2 Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e na 

sua lei medita de dia e de noite.), ensinar a Bíblia (Mt 28.19 "Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo;") e principalmente praticar a Bíblia (Tg 1.22 

Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, 

enganando-vos a vós mesmos.), é importante ressaltar aqui o fato de que 

devemos ensinar apenas aquilo que vivemos, senão estaremos sendo hipócritas 

e não teremos autoridade espiritual para levar as pessoas a um verdadeiro 

arrependimento, pois o que mais conta em nossa pregação é o fluir do Espírito 

Santo, e o Ele não irá fluir se estivermos sendo falsos ( Rm 2.3 "Tu, ó 

homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, 

pensas que te livrarás do juízo de Deus?"; Tg 2.12 "Falai de tal maneira e 

de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da 

liberdade."), o mais importante é sermos fieis as coisas que o Senhor já nós 

revelou na sua palavra (Mt 12.48 "Aquele, porém, que não soube a vontade 

do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos açoites. 

Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido; e àquele a 
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quem muito se confia, muito mais lhe pedirão."), pois a Bíblia mesma nos 

ensina que o caminho para seguir a Deus é estreito, e quanto mais você for 

crescendo espiritualmente, ele fica mais estreito, mas se ficarmos ligados a 

Deus, como nossa fonte de vida, a sua graça nos sustenta, pois somos 

comparados aos ramos de uma videira, se nos desligarmos desta videira 

certamente morreremos espiritualmente.  

O fato de que, ao que mais é dado revelação, mais será cobrado, não deve 

fazer com que nos acovardemos e não busquemos mais revelação da palavra 

do Senhor, pois isso é uma questão de recompensa, ou seja, galardão (Mt 

13.23 "Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a 

compreende; este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um."; 

Mt 25.45-47 "Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o senhor 

confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-

aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo 

assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens." 

6 - Os símbolos que representam a Bíblia 

 A Bíblia é um livro que contém muitas figuras de linguagem e parábolas, que 

eram usadas para ajudar ou atrapalhar a compreensão das pessoas, dependendo 

das circunstâncias e da pessoa a quem se dirigia a palavra em questão, dentre 

estes símbolos, temos alguns que denominam as funções da Bíblia na vida do 

homem, como: 

• Luz. Quanto mais luz você colocar em um ambiente escuro, mais claro ele 

se tornará, assim também quanto mais palavra de Deus você tiver em você, 

mais a luz de Deus brilhará em sua vida (Sl 119:105 "Lâmpada para os 

meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.");  

• Mel. O mel que revigora e dá prazer ao seu paladar, assim também é a 

palavra de Deus (Sl 119:103 "Quão doces são as tuas palavras ao meu 

paladar! Mais que o mel à minha boca.");  

• Alimento. Assim como nossa carne precisa do alimento sólido para se 

manter, precisamos da Bíblia como nosso alimento espiritual (1 Pe 2.2 

"desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite 

espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação,"; 

Mt 4.04 " Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o 

homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus."; Jo 6.51 "Eu 

sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá 

eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne."; 

Jo 6.63 "O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; as 

palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.");  

• Purificação pelo fogo. O ouro na Bíblia tipifica a pureza de Deus, assim 

como o ouro é purificado pelo fogo, nós também somos "queimados" pela 

palavra de Deus, para que nossas impurezas sejam retiradas, (Jr 23.29 “Não é 
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a minha palavra fogo, diz o SENHOR, e martelo que esmiúça a penha?");  

• Lavagem pela água. Antigamente, as roupas eram lavadas em tanques de 

cimento, com ondulações, e depois enxaguadas no mesmo tanque, me lembro 

que quanto mais fosse enxaguada a roupa, mais ela saia limpa do tanque, 

assim também, devemos ser mais e mais "enxaguados" pela palavra de Deus, 

para que sejamos limpos de toda sujeira adquirida no passado, e no dia a dia 

em que vivemos (Ef 5.26 "para que a santificasse, tendo-a purificado por 

meio da lavagem de água pela palavra,");  

• Como um prego. Assim como para cumprir a palavra, Jesus Cristo foi 

pregado na cruz, pela mesma palavra, devemos estar "pregando" nosso velho 

homem juntamente com Ele na cruz, pois o pecado (a natureza pecaminosa 

que herdamos Adão) não pode ser tratado, ou reformado, ele estará com você 

durante toda sua vida aqui na terra, e cabe a você vencer a carne pecaminosa 

através do espírito (Gl 5.17 " Porque a carne milita contra o Espírito, e o 

Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais 

o que, porventura, seja do vosso querer."), deste modo, o prego simboliza a 

palavra que perfura (Ec 12.11 "As palavras dos sábios são como aguilhões, 

e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único 

Pastor.");  

• A chuva simboliza a palavra que rega e nos traz vida (Dt 32.02 "Goteje a 

minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, 

como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva.");  

• Como uma espada. Nossas juntas e medulas são as partes mais difíceis de 

se separar, mas a Bíblia é comparada a uma espada que pode dividir juntas 

e medulas, ou alma e espírito, isso que dizer que, através da Bíblia, nós 

adquirimos o discernimento espiritual para sabermos se estamos agindo em 

nós mesmos, ou seja, seguindo a nossa carne e o desejo da nossa alma, ou se 

estamos agindo segundo a vontade de Deus, revelada a nós através de sua 

palavra em nosso espírito (Hb 4.12 "Porque 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.");  

• O sapato simboliza a palavra que protege, assim como nossos pés são 

protegidos pelo sapato de toda sujeira, pedras e objetos cortantes que 

encontramos em nosso caminho, nosso caminhar (proceder), é protegido pela 

palavra de Deus (Ef 6.15 "Calçai os pés com a preparação do evangelho da 

paz;");  

• Como uma semente. A palavra é comparada a uma semente que foi 

semeada em nosso coração, (Mt 13.3-23 "E de muitas coisas lhes falou por 

parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte 

caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em 
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solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a 

terra. Saindo, porém, o sol, a queimou; e, porque não tinha raiz, secou-se. 

Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, 

enfim, caiu em boa terra e deu fruto: a cem, a sessenta e a trinta por um. 

Quem tem ouvidos para ouvir , ouça. Então, se aproximaram os discípulos e 

lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: 

Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas 

àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em 

abundância; mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes 

falo por parábolas; porque, vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem, nem 

entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os 

ouvidos e de nenhum modo entendereis; vereis com os olhos e de nenhum 

modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau 

grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos; para não suceder que 

vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se 

convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos 

olhos, porque vêem; e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos 

digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram; e 

ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. 

A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o 

maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi 

semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o 

que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria; mas não tem raiz em si 

mesmo, sendo, antes, de pouca duração; em lhe chegando a angústia ou a 

perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado 

entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a 

fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi 

semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende; este frutifica e 

produz a cem, a sessenta e a trinta por um."), sobre a parábola acima, é 

importante observar que o mais importante é ter um coração sincero diante da 

palavra de Deus, pois Deus conhece o homem pelo seu coração e não pelas 

suas atitudes ou palavras (Pv 27.19 "Como na água o rosto corresponde ao 

rosto, assim, o coração do homem, ao homem.").  

7 - A Renovação da Mente através da Bíblia 

 Uma das mais importantes funções da Bíblia é a renovação da nossa mente 

(Rm 12.2 "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos 

pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus."). A mente do homem, que não 

conhece a Deus, é uma mente posta na carne, pois ele foi gerado e educado 

pelos seus pais na carne, e o que vem da carne, só pode ser carne, e seus 

comportamentos são regidos por está educação carnal (1 Pe 1.18 sabendo que 

não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
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resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,"), 

após nos tornarmos filhos de Deus, entrando no reino de Deus, mas ainda 

continuamos com a chamada lei do pecado em nossa carne (Rm 7.25 "Graças 

a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim 

mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, 

da lei do pecado."), mas a grande diferença é que agora a pessoa possui o 

Espírito Santo nele, que o ajudará a viver no Espírito e mortificar os feitos da 

carne (Rm 8.13 "Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a 

morte; mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, 

certamente, vivereis."), se andarmos no espírito, o próprio Deus estará 

vivendo em nós, pois em nós mesmos, isto é em nossa carne, não temos bem 

algum e não podemos agradar a Deus (Rm 7.18 Porque eu sei que em mim, 

isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está 

em mim; não, porém, o efetuá-lo."; Rm 8.6 "Porque o pendor da carne dá 

para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz."; Rm 8.8 "Portanto, 

os que estão na carne não podem agradar a Deus."), mas se nos 

mostrarmos sempre humildes de espírito (para que o Espírito Santo venha nos 

preencher), Deus irá cumprir em nós a Sua vontade e seremos capacitados a 

viver a Sua palavra. Nossa mente, na verdade tem a função de ajudar o nosso 

espírito a buscar a Deus, nossa intuição é uma das partes de nosso espírito, 

quando recebemos algo em nossa intuição, devemos utilizar a nossa mente 

para checar nosso conhecimento da Bíblia, se aquilo é ou não de Deus, pois o 

maligno tenta nos enganar, lançando dardos, ou seja, pensamentos para nos 

desviar da vontade de Deus, é aqui que entra a importância da palavra de 

Deus, pois ela serve como se fosse um capacete para te proteger contra os 

dardos do maligno (Ef 6.17 Tomai também o capacete da salvação e a 

espada do Espírito, que é a palavra de Deus;").  

Lembre-se que Deus não irá lhe mostrar nada em sua intuição (espírito), que 

esteja em desacordo com a Sua palavra, desta forma, Ele estaria tornando-se 

mentiroso, pois como Ele poderia te dar uma revelação que não condiz com a 

Bíblia? E a palavra nós revela que Deus abomina a mentira e que o pai da 

mentira é o Diabo. A Bíblia tem um exemplo que demonstra que podemos 

estar sendo destruídos pela falta de conhecimento (Os 4.6a "O meu povo está 

sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento."), outro versículo que 

podemos citar para enfatizarmos a questão do conhecimento mental auxiliando 

o espírito é Jo 14.26 "mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai 

enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que vos tenho dito.", observemos aqui que nós só 

lembramos daquilo que um dia conhecemos, então como o Espírito Santo nos 

fará lembrar de uma coisa que nunca conhecemos? Esta é a importância da 

intimidade com a palavra, quanto mais lermos e orarmos sobre seus versículos 

chaves, mais seremos alimentados e guardados dos ataques do inimigo, pois o 
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pecado sempre começa em nossa mente e se aprendermos a lidar com ele em 

nossa mente, estaremos matando o mal pela raiz.  

8 - Profecias da Bíblia que já se cumpriram 

• A Vinda de Jesus Cristo foi profetizada por Isaías aproximadamente 760-

680 a.C. em Is 52.13-53.12 "Eis que o meu Servo procederá com prudência; 

será exaltado e elevado e será mui sublime. Como pasmaram muitos à vista 

dele (pois o seu aspecto estava mui desfigurado, mais do que o de outro 

qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens), 

assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa 

dele; porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não 

ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o 

braço do SENHOR? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz 

de uma terra seca; não tinha aparência nem formosura; olhamo-lo, mas 

nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado 

entre os homens; homem de dores e que sabe o que é padecer; e, como um de 

quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. 

Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores 

levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas 

ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 

pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; 

cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a 

iniqüidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; 

como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus 

tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de 

sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos 

viventes; por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-

lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto 

que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao 

SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma 

como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e 

a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso 

trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu 

conhecimento, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles levará sobre 

si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos 

repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte; foi 

contado com os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de muitos e 

pelos transgressores intercedeu."  

• A profecia sobre a restauração do estado moderno de Israel, que foi 

cumprida em 15 de maio de 1948, tendo sido feita por Ezequiel, Isaias e 

Jeremias, centenas de anos antes de Cristo (Is 60.9-10 "Certamente, as terras 
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do mar me aguardarão; virão primeiro os navios de Társis para trazerem teus 

filhos de longe e, com eles, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do 

nome do SENHOR, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. 

Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão; porque no 

meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti."; Is 61.6 " 

Mas vós sereis chamados sacerdotes do SENHOR, e vos chamarão ministros 

de nosso Deus; comereis as riquezas das nações e na sua glória vos 

gloriareis."; Jr 23.3 " Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de 

todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus 

apriscos; serão fecundas e se multiplicarão."; Jr 30.3 " Porque eis que vêm 

dias, diz o SENHOR, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, 

diz o SENHOR; fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a 

possuirão."; Jr 31.36 "Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o 

SENHOR, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante 

de mim para sempre."; Ez 11.17" Dize ainda: Assim diz o SENHOR Deus: Hei 

de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram 

lançados, e lhes darei a terra de Israel."). 

9 - Teoria da Evolução - Verdade ou Mentira? 

Um dos fatores predominantes, que alguns cientistas utilizam para negar a 

autenticidade da Bíblia, é a teoria da evolução, de Charles Darwin, na qual é 

afirmado que o homem é proveniente do macaco e veio evoluindo até chegar 

ao estágio atual. Mas atualmente, a própria ciência está descobrindo que 

Darwin estava enganado, pois dentro da cadeia de evolução, o fóssil do 

ancestral mais antigo do homem, é o do Ardipithecus, datado de 4,4 milhões 

de anos, no qual o homem era mais parecido com macaco do que como nós 

somos hoje, a questão é que foram descobertos recentemente fósseis de um 

homem que tem a idade de 6 milhões de anos, o qual anularia toda a teoiria da 

evolução, pois este homem tem as características da arcada dentária e de 

diversos outros ossos bem parecidas conosco. Outra coisa que tem tirado o 

credito da teoria evolucionista é o fato de que as gerações intermediárias, entre 

a suposta metamorfose de macaco para homem, terem se extinguido de 

maneira inexplicável, o que torna mais evidente de que a Bíblia tem razão 

quanto a criação de Deus. Se estas conclusões que a ciência está chegando 

estiverem corretas, anula-se a teoria de Darwin e confirma-se a palavra de 

Deus. Caso você queira saber mais sobre está descoberta, leia a revista Veja, 

da Editora Abril, número 50, de 13 de dezembro de 2000 - páginas 88-90. 

10 - Razões pelas quais você deveria ler mais a Bíblia 

 O texto principal para expressar a grandiosidade da Bíblia se encontra na 

própria Bíblia, vamos ler este texto no livro de Provérbios 4.4-9 "então, ele 

me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras; 

guarda os meus mandamentos e vive; adquire a sabedoria, adquire o 

entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te 
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apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e ela te 

protegerá. O princípio da sabedoria é: Adquire a sabedoria; sim, com 

tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará; se 

a abraçares, ela te honrará; dará à tua cabeça um diadema de graça e 

uma coroa de glória te entregará.", como comprovação deste trecho, 

podemos observar alguns fatores da histórias, como: 

Dentre os países mais desenvolvidos do mundo, a maioria deles foi 

culturalmente muito influenciado pela Bíblia, o maior exemplo são os EUA, 

onde a grande maioria da população é de cultura cristã, e os seus primeiros 

governantes eram cristãos que amavam a Bíblia e utilizavam da sabedoria nela 

contida para governarem os EUA.  

O povo Judeu, mesmo não crendo no Novo Testamento e em Jesus Cristo, é 

muito fiel a palavra de Deus do Velho Testamento, eles são um povo que hoje 

tem aproximadamente 25 milhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, e 

mesmo sendo um povo discriminado, e sofrido, tem acumulado mais de 140 

prêmios nobeis através da história, enquanto que nós aqui no Brasil somos 

mais de 150 milhões de pessoas, não temos nem sequer um prêmio nobel.  

Muitas das grandes personagens da história eram cristãs, e se não eram, de 

alguma forma foram grandemente influenciados pela Bíblia, em suas obras 

literárias ou mesmo em sua vida, devido ao fato de que os princípios 

espirituais nela contidos, são os mais elevados do que os de todas as outras 

obras existentes, dentre estas pessoas, selecionamos algumas frases notáveis, 

ditas por elas:  

• Abraham Lincoln: "Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já 

deu ao homem. Todo o bem, da parte do Salvador do mundo, nos é 

transmitido mediante este livro."  

• George Washington: "Impossível é governar bem o mundo sem Deus e 

sem a Bíblia.”.  

• Napoleão: "A Bíblia não é um simples livro, senão uma Criatura 

Vivente, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem."  

• Rainha Vitória: "Este livro dá a razão da supremacia da Inglaterra."  

• Isaac Newton: “Há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do 

que em qualquer história profana.”  

Caso você não conheça a Bíblia, te faço um desafio, busque estudá-la com fé, 

que você verá como ela tem um poder transformador que irá revolucionar sua 

vida em todos os aspectos, pois o propósito para o qual você foi criado com 

um espírito, é que este espírito foi feito para conter o próprio Deus, você 

nunca conseguirá ser uma pessoa completamente realizada, pois nada como 

fama, dinheiro, poder ou qualquer outra coisa, que a sua carne possa desejar 

pode se comparar ao gozo de ter uma vida de plena comunhão com Deus, 

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e 
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alegria no Espírito Santo." Rm 14.17. Além disso, Deus tem um desejo, um 

plano, para o qual Ele necessita de homens que o amem e estejam dispostos a 

pagar o preço (2 Tm 3.12 Ora, todos quantos querem viver piedosamente 

em Cristo Jesus serão perseguidos.) de servi-Lo e efetuar este plano. O 

preço é caro, mais a recompensa é eterna e como podemos ler em 1 Tm 1.15 

"Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." 

 

O ANTIGO TESTAMENTO 

Antigo Testamento é nome dado, desde os primórdios do Cristianismo, as 

escrituras sagradas do povo de Israel, formadas por um conjunto de livros 

muito diferentes um dos outros em caráter e gênero literário e pertencente a 

diversas épocas e autores. 

O Antigo Testamento ocupa, sem dúvida, um lugar preeminente no quadro 

geral da importante literatura surgida no Antigo Oriente Médio.    

O Antigo Testamento recolhe e transmite a experiência religiosa do povo 

israelita desde as suas origens até a vinda de Jesus Cristo. Os livros que o 

compõem são o testemunho permanente da fé israelita no único e 

verdadeiro Deus, criador do universo e sustentador de todas as coisas. É o 

Deus que quis revelar-se de maneira especial na história do seu povo, guiando-

o com sua Lei, beneficiando-o com a aliança da sua graça e fazendo-o objeto 

das suas promessas. Passo a passo, Deus converteu o seu povo numa nação 

unida pela fé, sustentou-a e, em todo o tempo, mostrou o caminho da justiça e 

santidade que devia seguir para que não perdesse a sua identidade como povo 

escolhido. Assim o Antigo Testamento documenta a história de Israel desde a 

perspectiva do sentimento religioso, mantém vivo a expressão de adoração da 

sua fé através do culto e recolhem as instruções dos seus profetas e as 

inspiradas reflexões dos seus sábios e poetas. Veja Matéria Teologia do 

Antigo Testamento – Vol. IV - CETEB. 

Autores, Tradição e Versões. 

De acordo com sua origem, os livros do Antigo Testamento, podem ser 

classificados em dois grandes grupos. O primeiro é formado pelos escritos 

que deixam transparecer a atividade criadora do autor e parecem ser marcados 

pelo selo da sua personalidade. Tal é caso de boa parte dos textos proféticos, 

cuja mensagem inicial foi, às vezes, ampliada, chegando, posteriormente, ao 

seu pleno desenvolvimento em âmbitos onde a inspiração do profeta original 

se deixava sentir com intensidade. 

No segundo grupo são incluídos os livros nos quais, não tendo permanecido 

marcas próprias do autor, foram as tradições que se encarregaram de transmitir 

a mensagem preservada pelo povo, proclamando-a e aplicando-a às 

circunstâncias próprias de cada tempo novo. A esse grupo pertence uma boa 

parte da narrativa histórica e da literatura sapiencial. 
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A passagem da tradição oral para a escrita chega ao Antigo Testamento num 

tempo em que o papiro e o pergaminho já estavam em uso como materiais de 

escrita. 

Os livros foram todos copiados à mão. Os homens trabalhavam em tempo 

integral para copiá-los. As normas para copiar esses livros eram extremamente 

rígidas. Nenhum erro era permitido. Se o homem cometesse um erro, tinha de 

jogar fora àquela cópia e começar tudo de novo. Essas normas rígidas 

provaram ser exatamente válidas porque elas ajudavam a preservar a exatidão 

da Bíblia através dos Séculos. 

Estas cópias da Bíblia foram (e ainda são) muito válidas. As maiorias das 

traduções da Bíblia em inglês têm sido feitas dos pergaminhos hebraico e 

grego. A nossa Bíblia em português é traduzida da cópia em inglês. 

Famosas Traduções da Bíblia 

1. Septuaginta – Foi a primeira tradução da Bíblia. Feita por setenta 

homens sábios em Alexandria, no Egito. Compreendia somente o Antigo 

Testamento, foi feita do hebraico para o grego, no ano 285 a.C. 

2. Vulgata – É a tradução da Bíblia toda. Feita por Jerônimo, em Belém, 

Palestina, foi traduzida para o latim e concluída em 405 a.C. 

3. Versão do rei Tiago – Feita na Inglaterra no ano de 1611, é a versão 

predileta dos povos de fala inglesa.   

 

O rei Tiago VI da Escócia foi coroado como Tiago I da Inglaterra. Uma 

das medidas que adotou para criar algum senso de união entre os partidos e 

facções no seu reino foi à criação de uma nova tradução da Bíblia, a ser usada 

por todas as igrejas. 

 

 

BÍBLIA HEBRAICA E A BÍBLIA GREGA 

Bíblia Hebraica 

Pentateuco 

Gênesis 

Êxodo 

Levítico 

Números 

Deuteronômio 

Profetas Anteriores 

Josué 

Juizes 

1-2 Samuel 

1-2 Reis 

Profetas Posteriores 

Isaias 

Sofonias 

Ageu 

Zacarias 

Malaquias 

Escritos 

Salmos 

Jó 

Provérbios 

Rute 

Cântico dos Cânticos 

Eclesiastes 

Ester 

Lamentações 

Daniel 
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Jeremias 

Ezequiel 

Os doze: 

Oséias 

Joel 

Amós 

Obadias 

Jonas 

Miquéias 

Naum 

Habacuque 

 

Esdras 

Neemias 

1-2 Crônicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíblia Grega A T 

                           

Pentateuco 

Gênesis 

Êxodo 

Levítico 

Números 

Deuteronômio 

 

Históricos 

Josué 

Juizes 

1-2 Samuel 

1-2 Reis 

1-2 Crônicas  

Esdras 

Neemias 

Ester 

 

Poéticos 

Jó 

Salmos 

Provérbios 

Eclesiastes 

Cântico dos cânticos 

 

Proféticos 

Isaias 

Jeremias 

Ezequiel 

Daniel 

Oséias 

Joel 

Amós 

Obadias 

Jonas 

Miquéias 

Naum 

Habacuque 

Sofonias 

Ageu 

Zacarias 

Malaquias 

 

 

 

Os Livros Apócrifos 

Judite 

Tobias 

Macabeus Sabedoria de 

Salomão 

Eclesiástico 

Baruque 

Daniel - Adição Cap.: 3.24-

90; 13 e 14. 

 

Veja Bíblia de Jerusalém. 
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Lamentação 

 

Estas cópias da Bíblia foram (e ainda são) muito válidas. A Bíblia em 

Português é traduzida do Inglês. Dentre os tradutores está João Ferreira de 

Almeida, um português convertido ao cristianismo no século XVI. (Faça uma 

pesquisa sobre João Ferreira de Almeida). 

Os apócrifos foram acrescentados a Bíblia pela igreja católica romana no ano 

de 1546, em pleno fogo da reforma protestante. São sete livros, os mesmos 

foram adicionados em diversas versões. Apócrifos palavra que no sentido 

religioso significa “não genuíno, espúrio”. 

 

O NOVO TESTAMENTO I 

A História Manuscrita do Novo Testamento 

Nataniel dos Santos Gomes (UNESA) 

 

Num período de quase 1500 anos o Novo Testamento foi copiado à mão em 

papiro e pergaminho. Temos notícia de uns 5500 manuscritos espalhados em 

museus e bibliotecas pelo mundo afora. Os documentos vão desde fragmentos 

de papiro até Bíblias inteiras em grego, produzidas a partir da invenção da 

imprensa. 

É notório que nem todos os manuscritos concordam. Essas pequenas variações 

requerem uma avaliação cuidadosa para determinar o que ao autor realmente 

escreveu. Não existe mais nenhum manuscrito original, vamos depender tão 

somente de cópias dos textos-fontes de autores apostólicos. Por isso 

precisamos da crítica textual. 

Acreditamos que a Bíblia é plena e verbalmente inspirada no seu original. A 

nossa intenção é procurar dar maior segurança possível ao leitor quanto à 

fidedignidade da fonte grega de todas versões que temos hoje. 

Os problemas 

O apóstolo Paulo diz em sua carta aos gálatas: “Vede com que letras grande 

vos escrevi de meu próprio punho” (6.11). Agora, imaginemos como seria 

impressionante poder ver a epístola no original ou ver como apóstolo assinava 

seus textos. Mas, infelizmente, todos os originais já desaparecem e o confronto 

da cópia de um manuscrito com o original ou com outra cópia, para verificar a 

correspondência entre os respectivos textos e assim analisar a maior ou menor 

autoridade para escolha do texto exato é impossível. 

É importante percebermos que uma das razões para o fim prematuro dos 

autógrafos do Novo Testamento foi a pouca durabilidade do papiro, que não 

durava muito mais que o papel atual. É bem possível que os cristãos primitivos 

tenham lido e relido os originais até que eles se desfizeram por completo. Mas 

antes que os textos desaparecessem, eles foram copiados. E aí estamos com 
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um outro problema: os erros introduzidos nos textos mediante as cópias feitas 

manualmente. 

Até a invenção da imprensa, muitos erros foram cometidos, resultado natural 

da fragilidade dos copistas. E obviamente, à medida, que aumentavam as 

cópias, mais cresciam as divergências entre elas. Afinal cada copista 

acrescentava os próprios erros àqueles já cometidos pelo anterior. O objetivo 

da Crítica Textual tem sido de avaliar as fontes e reconstruir o texto com a 

maior probabilidade de ser o original. 

Dificuldades de trabalho 

O primeiro desafio da Edição Crítica do Novo Testamento está na distância 

entre as cópias mais completas e os originais. O texto sagrado estava completo 

por volta do ano 100, sendo que a grande maioria dos livros que o compõem já 

exista há pelo menos 20 anos antes dessa data, alguns até 50 anos antes, e de 

todas as cópias manuscritas que chegaram até nós, as melhores e mais 

importantes são do século IV. Ou seja, a distância entre os autógrafos chega 

perto de três séculos. Isso faz com que o Novo Testamento seja a obra mais 

bem documentada da Antigüidade. 

Só para ilustrar a afirmação acima podemos dizer que os Clássicos (gregos e 

latinos), que poucas pessoas questionam a autenticidade, possuem um espaço 

muito maior entre os autógrafos e as cópias. Por exemplo, a cópia mais antiga 

que se conhece de Platão foi escrita 1300 anos depois de sua morte. Um único 

dos clássicos que se aproxima do Novo Testamento é Virgílio, falecido no ano 

8 a.C., que encontramos um manuscrito completo de suas obras no século IV 

d.C. Nesse aspecto, a situação do Novo Testamento é bem diferente. Temos 

manuscritos do século IV, em pergaminho, e um número considerável de 

fragmentos em papiro de praticamente todos os livros que compõem o Novo 

Testamento, que nos levam até o século III, e alguns até o século II. 

Há um segundo obstáculo: o grande número de documentos disponíveis. 

Conforme foi dito no início do trabalho, existem cerca de 5500 manuscritos 

gregos (língua que o Novo Testamento foi escrito) completos ou fragmentos, 

fora aproximadamente 1300 manuscritos das versões e milhares de citações 

dos Pais da Igreja. Ou seja, o problema não está na falta de evidências 

textuais, mas no excesso. Assim, temos mais um problema que resulta em 

vantagem, afinal temos uma multiplicação de manuscritos que oferecem 

ensejo para os mais variados erros e muito mais elementos de comparação. 

Isso faz com que o texto tenha muito mais apoio crítico do que qualquer outro 

livro da antiguidade. 

O terceiro desafio é o número assustador de variantes existentes. Num 

processo natural de multiplicação de manuscritos por um período de mais ou 

menos 1400 anos, foram surgindo inúmeras variações textuais. Notemos que 

as variações são de pouca importância doutrinária. Por exemplo, são variações 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  39 

na ordem de palavras, no uso de diferentes preposições e outras, o que na 

prática não tem como ser representado na língua portuguesa. 

A preparação do texto 

Conforme dissemos acima, até o século XV, os textos eram transmitidos a 

partir de cópias manuais, usando material muito rústico. 

Papiro 

O papiro foi utilizado nas primeiras cópias do Novo Testamento, já que era o 

principal material de escrita da Antigüidade. 

O papiro era um tipo de junco, com caule triangular, com a grossura de um 

braço, com altura que variava entre 2 e 4 metros, que crescia nas margens do 

Lago Huleh, na Fenícia, no vale do Jordão e junto Nilo (onde foram 

encontrados os mais antigos fragmentos de papiro conhecidos, que constam de 

2850 a.C.). A folha era feita com a medula do caule cortada em tiras estreitas e 

postas em duas camadas transversais sobre uma superfície plana. Depois eram 

batidas com um objeto de madeira, e se colocavam por causa da substância 

liberada da medula. Em seguida era seca ao sol e alisada, e estava pronta para 

a escrita. 

O tamanho médio de uma folha era de 18 x 25cm, que podia variar de acordo 

com a finalidade. Várias podiam ser coladas pela borda para formar um rolo, 

que geralmente não tinha mais do que 10 metros de comprimento. O texto 

normalmente aparecia em colunas de 7 cm de altura, com intervalo de 1,5 cm 

ou 2 cm, com um pequeno espaço para correções e anotações. As margens 

superiores e inferiores eram maiores. A margem do começo do rolo era ainda 

maior. Nos rolos utilizados com maior frequência, usa-se um bastão roliço, 

cujas pontas sobressaiam acima e abaixo. 

Como regra só se escrevia sobre um lado, exceto em caso de escassez que se 

utilizava o verso. A tinta era feita com fuligem, goma e água, e a escrita era 

feita com uma cana de 15 a 40 cm de comprimento, de uma planta vinda 

também do Egito. 

O papiro foi utilizado como material para escrita até a conquista do Egito 

pelos árabes, em 641, quando ficou impossível importar o material. Sendo 

utilizado principalmente na literatura secular a partir do século IV. 

A primeira descoberta moderna de papiros ocorreu em 1778 numa província 

do Egito, chamada Fauim, dessa data em diante, milhares têm sido 

descobertos, principalmente no Egito, graças ao clima seco que favorece em 

muito a sua preservação. 

O pergaminho 

Outro material utilizado era o pergaminho, que era mais durável que o papiro. 

Ele era feito em peles de carneiro ou ovelha submetido a um banho de cal e 

em seguida raspada e polida com pedra-pomes. Depois eram lavada, 

novamente raspadas e colocadas para secar em molduras de madeira a fim de 

evitar pregas ou rugas. No final do processo recebiam uma ou mais demãos de 
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alvaidade. A etimologia vem da cidade de Pérgamo, onde processo foi 

desenvolvido por volta do século II a.C. 

É interessante perceber que o seu uso já era conhecido desde o século XVIII 

a.C., só que bem menos utilizado do que o papiro. O pergaminho só conseguiu 

superar o papiro somente no século IV d.C, por causa do seu custo elevado, 

até o final da Idade Média, quando foi substituído pelo papel, que foi 

inventado na China começo do século I, e no século XII, foi introduzido na 

Europa por comerciantes árabes. 

Os pergaminhos eram escritos com penas de bronze ou cobre. Os remígios de 

ganso acabaram substituindo as peças metálicas. A tinta era feita a partir de 

substâncias vegetais ou minerais. A cor mais comum era preta ou a vermelha, 

todavia eram produzidas tintas douradas e prateadas. As linhas eram marcadas 

por um estilete, podendo ser horizontais ou verticais. 

Há um tipo de pergaminho conhecido como palimpsesto, que era aquele cuja 

obra havia sido raspada para receber um texto novo, já que o material era 

caríssimo. Tal prática foi condenada para o uso de pergaminhos bíblicos para 

outros propósitos no ano de 692, pelo Concílio de Trullo. Usam-se vários 

métodos para que se possa restaurar o texto original: reagentes químicos (que 

acabavam estragando o pergaminho); fotografia de palimpsesto (iluminação 

do pergaminho com raios ultravioleta afim de enxergar a escrita). 

Códice 

Adotou-se o preguear dos manuscritos nas suas bordas e juntar uma série, 

formando uma espécie de caderno. Em obras maiores, faziam-se cadernos com 

um número menor de folhas, mas dobradas, como nos livros modernos. Os 

cadernos variavam de oito, dez ou doze folhas, todavia já foram encontrados 

até com cem. Surgem os chamados códices. 

Os estudiosos têm afirmado que os códices surgiram primeiramente em Roma, 

no início do Cristianismo. Os cristãos, por questões de praticidade, foram os 

responsáveis pela popularização do tipo: permitindo que os textos bíblicos 

estivessem num único livro, a maior rapidez na localização de passagens, mais 

baratos (escritos dos dois lados da folha). 

Em segundo lugar, os gentios convertidos ao cristianismo, parece que optaram 

pelo códice para diferenciar dos livros usados pelos judeus e pelos pagãos. 

Escrita 

A escrita mais comum nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, 

assim como de muitos textos literários era a uncial ou maiúscula. No texto 

sagrado ela era caracterizada por ser mais arredondada do que nos documentos 

literários, sem espaço entre palavras, sem pontuação e com abreviações bem 

definidas. 

A outra forma de escrita era com letras menores ligadas, chamadas de 

cursivas. Usada, principalmente, com cartas familiares, recibos, testamentos 

etc. Normalmente os termos “cursivo” e “minúsculo” são empregados sem 
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distinção. Alguns atribuem o primeiro à escrita informal e de documentos não-

literários e o segundo para os literários desenvolvidos a partir da cursiva. 

No século IX, ocorreu uma reforma na escrita, passou a usar letras pequenas, 

chamadas de minúsculas na produção de livros. Mais fluidas e rápidas, 

demandavam menos tempo e reduziam o preço dos manuscritos, apesar da 

difícil leitura. 

A mudança foi gradual. Fixa-se o século XI, como o período no qual somente 

as minúsculas eram utilizadas. Muitos manuscritos no período intermediário, 

foram produzidos numa forma de combinação de uncial com minúscula. 

Abreviações 

O uso de abreviações já aparece nas cópias mais antigas do Novo Testamento, 

provavelmente com objetivo de poupar espaço. Elas eram do tipo contração, 

suspensão, ligaturas ou símbolos. É importante salientar que as contrações, 

diferentemente, das outras abreviações, são utilizadas como forma de 

reverencia ao nome Deus, principalmente no texto hebraico. É notório que 

essa prática é limitada ao texto bíblico e outras fontes cristãs, mas quando 

essas palavras estão sendo utilizadas em outro sentido, elas não são contraídas. 

Formato 

Os manuscritos eram variados em relação ao formato ou tamanho. Os menos 

eram de uso privado, os maiores na liturgia. O menor conhecido é o do 

Apocalipse, do século IV, de apenas uma página, que mede 7,7 x 9,3 cm e o 

maior é chamado Códice Gigante, do século XIII, com 49 x 89,5 cm. 

O texto não seguia nenhuma forma muito rígida na página. Os papiros 

possuíam dezenas de colunas, os códices eram limitados ao tamanho das 

páginas. 

Orientações para o leitor 

Mesmo nos manuscritos mais antigos, encontramos freqüentemente o uso de 

informações auxiliares. Por exemplo: 

Prólogos: exceto o Apocalipse, todos os textos do Novo Testamento trazem 

notas introdutórias, tratando do autor do conteúdo e a origem do texto. Os 

prólogos foram preparados durante períodos de controvérsias em a Igreja de 

Roma e Marcião, defensor cânon com o evangelho de Lucas e dez epistolas de 

Paulo, no século II. 

Capítulos. Eusébio preparou uma divisão em seções para fins sinópticos, mas 

na maioria dos manuscritos encontramos outro tipo de divisão, ordenando os 

textos em relação ao conteúdo. Cada seção é identificada como um capítulo, 

levando uma inscrição. A divisão em capítulos, utilizada nas edições 

modernas, foi criada bem no início do século XIII, pelo arcebispo de 

Cantuária, Estevão Langton. Já a divisão em versículos surgiu com o editor 

parisiense Roberto Estáfano: o NT em 1551 e o AT em 1555. 

 

Fontes documentais 
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As fontes documentais dividem-se em: (a) manuscritos gregos, (b) antigas 

versões e (c) citações feitas por autores cristãos antigos. 

(a) Manuscritos gregos 

São aproximadamente 5500, classificados de acordo com o material e o estilo 

da escrita: papiros, unciais e minúsculos, 

Papiros 

São conhecidos 96 papiros, escritos em uncial até o século IV. A maioria são 

fragmentos de códices. São os manuscritos mais antigos conhecidos do Novo 

Testamento. 

Unciais 

São os manuscritos feitos em pergaminho quando o papiro caiu em desuso, no 

século IV, e utilizados até o século XI, ou seja, durante sete séculos. A escrita 

manteve o mesmo padrão dos papiros, somente um pouco maiores. 

Minúsculos 

São manuscritos que carecem de valor crítico; são importantes apenas como 

testemunhas da história medieval do texto do Novo Testamento. Foram 

documentos preparados em escrita minúscula, entre os séculos IX e XVI, 

quando começam a surgir textos gregos impressos. 

Lecionários 

Os cristãos herdaram uma prática comum entre os judeus: ler textos bíblicos 

nas reuniões de culto em unidades adequadas ao calendário anual ou à ordem 

eclesiástica. Nesta prática eles usavam os chamados lecionários. Alguns 

apresentavam lições completas para cada dia da semana, outros só para 

sábados, domingos ou dias santificados. Provavelmente os lecionários 

surgiram no fim do século III ou início do século IV. 

Óstracos 

Na Antiguidade, ainda podemos encontrar um outro tipo de material, o 

óstraco: fragmentos de jarro quebrado ou louça contendo frases curtas, escritas 

com objetos pontiagudos. Representam a literatura de uma classe que não 

podia comprar o papiro ou que não considerava tal escrita importante o 

suficiente para justificar tal compra. 

Talismãs 

São fontes preparadas como talismãs ou amuletos, em madeira, cerâmica, 

papiro ou pergaminho. Contêm partes do Texto Sagrado. São conhecidos 

apenas nove talismãs do Novo Testamento. 

(b) Antigas versões 

Conforme afirmado acima, a segunda fonte mais importante para chegarmos à 

vontade última dos autores do Novo Testamento são as antigas versões. 

Surgidas em decorrência do Cristianismo, que se espalhava pelo mundo grego. 

As versões surgem para aqueles que não dominavam a língua grega. Os 

manuscritos mais antigos não ultrapassem o início do século IV ou, quando 

muito, o final do III, o texto que evidenciam representa um estágio de 
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desenvolvimento provavelmente não posterior ao final do século II. Daí o 

valor das versões para a crítica textual não estar propriamente nelas mesmas, 

mas nas indicações que dão do texto grego de que foram traduzidas. 

Siríaca 

Provavelmente, as primeiras traduções do Novo Testamento foram feitas em 

siríaco, língua falada na Mesopotâmia, na Síria e em partes da Palestina, com 

algumas diferenças dialetais, por volta do ano 150. A tradução surgiu da 

necessidade de leitura de pessoas que tinham dificuldade com o grego. 

Latina 

São conhecidas duas versões: a Antiga Latina, traduções feitas até o século IV, 

e a Vulgata Latina, feita por Jerônimo no final do século IV e início do V. 

Presume-se que as traduções latinas começaram no norte da África, em 

Cartago, que era um dos centros da cultura romana, provavelmente no final do 

século II. Outras traduções começaram a surgir em países europeus em que o 

grego estava em declínio, sendo superado pelo latim. Portanto, a Antiga Latina 

está dividida em duas famílias ou grupos de traduções: a africana, mais antiga 

e mais livre em relação ao original, e a européia consistem em nova tradução. 

Alguns têm pensado numa terceira família, a italiana, provavelmente surgida 

no século IV para amenizar as diferenças entre as outras duas traduções. 

Todavia, a maioria dos críticos não aceita essa tríplice divisão, eles 

argumentam a terceira família representa apenas uma forma da Vulgata. 

Com tantas traduções é inevitável um maior número de divergências textuais. 

Agostinho já falava nas dúvidas que as inúmeras traduções traziam. Jerônimo 

foi designado pelo Papa Damaso em 383 a rever toda a Bíblia Latina. No ano 

seguinte a revisão dos evangelhos ficou pronta, onde as variações eram 

maiores. Jerônimo procurou eliminar as adições e harmonizações presentes 

nas versões latinas e fez alterações em 3500 lugares. Em 405, toda a Bíblia 

ficou pronta e só muito lentamente foi conquistando prioridade, até que nos 

séculos VIII e IX impôs-se de modo quase universal, embora a Antiga Latina 

continuasse sendo copiada e usada até por volta do século XIII. O título 

honorífico de “Vulgata”, (“comum” ou “de uso público”) dado pela primeira 

vez no final da Idade Média. Ela acabou se oficializando como a Bíblia oficial 

Católica no Concílio de Trento, em 1546. 

Copta 

O copta significa o último estágio da língua egípcia antiga. No início do 

Cristianismo ela consistia em meia dúzia de dialetos e era escrita em unciais 

gregos com outras letras. O Cristianismo entra com facilidade nessa região 

graças às colônias judaicas ali existentes, principalmente na Alexandria. 

Portanto, foi ali, longe da influência do grego, que fez-se necessária a primeira 

tradução copta do Novo Testamento, no início do século III. 

Outras versões 
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Há um número grande de outras versões antigas, como a Gótica, a Armênia, a 

Etíope, a Geórgica, a Nubiana, a Arábica e a Eslava, mas de menor 

importância para a crítica textual, por não haverem sido traduzidas 

diretamente do texto grego. A Armênia, conhecida como “a rainha das 

versões”, por sua beleza e exatidão, é que preserva o maior número deles: 

cerca de 1300. 

(c) Citações patrísticas 

As citações dos Pais da Igreja (antigos escritores cristãos) representam o 

terceiro grupo de fontes documentais para o estudo crítico do Novo 

Testamento: citações encontradas nos comentários, sermões, cartas e outros 

trabalhos dos chamados Pais da Igreja, especialmente os situados até os 

séculos IV ou V. É importante perceber que são tantas as citações que 

poderíamos reconstituir quase todo o Novo Testamento através delas, mesmo 

sem os manuscritos gregos e versões. Somente com Orígenes isso quase já 

seria possível. 

O problema das citações é que a maioria delas foi feita de memória, portanto, 

são inexatas. Contudo são importantes por evidenciarem o texto antigo, do 

qual pouco testemunho de manuscrito existe, quanto por demonstrar as 

primeiras tendências que influenciaram o desenvolvimento histórico do texto 

neotestamentário. Em quase todos os casos podem ser datadas e localizadas 

geograficamente, permitindo também que se verifique a data e a procedência 

geográfica dos manuscritos. As citações dos Pais da Igreja representam um 

auxílio valioso para a reconstituição da história primitiva do texto do Novo 

Testamento e, por conseguinte, de sua mais antiga forma textual acessível. 

A história do texto escrito 

Agora estamos no núcleo do problema do Novo Testamento: a tentativa de 

explicar o surgimento das primeiras leituras divergentes e a influência que elas 

exerceram em todas a transmissão do texto. 

Cópias livres 

Quando o Cristianismo estava sob intensa oposição judaica e romana, os livros 

do Novo Testamento, nem sempre as cópias podiam ser preparados em nas 

melhores circunstâncias. À exceção de Lucas, que era médico e provavelmente 

conseguiu recursos financeiros com o Teófilo, para quem o Evangelho e o 

Livro dos Atos são dedicados, mostra um grande cuidado no preparo do texto. 

É bem possível que Teófilo tenha financiado as primeiras cópias e tenha 

influenciado a audiência seleta e mais numerosa do livro. Todavia parece que 

nenhum outro escritor apostólico pôde dispor de tantos recursos em seus 

trabalhos literários. Paulo também era erudito, mas, além de parecer sofrer de 

deficiência visual, algumas epístolas ainda tiveram de ser escritas enquanto era 

prisioneiro, o que em certo sentido também aconteceu com João em relação ao 

Apocalipse. É óbvio nessas circunstâncias tanto Paulo quanto João, além de 
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Pedro, utilizavam-se de assistentes, contudo é bem pouco provável que fosses 

redatores profissionais. 

Provavelmente as primeiras cópias passaram pelo mesmo problema, já que as 

cartas apostólicas eram enviadas a uma congregação ou a um individuo, ou os 

evangelhos escritos para satisfazerem às necessidades de um público leitor em 

particular, os autógrafos estavam separados e espalhados entre as várias 

comunidades cristãs e, ao ser copiados, não tiveram a oportunidade de receber 

um tratamento profissional. Por causa da situação financeira e da necessidade 

de reproduzir os textos, que tinham pouca durabilidade, além da rápida 

expansão do Cristianismo, as comunidades utilizavam copistas amadores e 

pessoas bem-intencionadas. Paulo cita em sua epistola aos colossenses (4:16) 

uma carta à igreja de Laodicéia, que não temos nenhuma cópia. O texto parece 

indicar que havia troca de correspondências entre as várias igrejas ainda no 

período apostólico, mediante a elaboração e o envio de cópias. 

Assim, os originais começaram a ser reproduzidos dentro do chamado período 

apostólico, e as primeiras variantes começaram, por causa da falta de um 

revisor. 

É claro que uma outra fonte de variantes era o próprio descuido na exatidão 

literal. Os cristãos não tinham a mesma preocupação que os judeus ao citarem 

o Antigo Testamento, estavam mais interessados no sentido do que no texto 

propriamente dito. Por isso, os Pais da Igreja citam muitas vezes o texto de 

maneira inexata, valendo-se de alusões e da memória. Que são, na realidade, 

variantes intencionais, a maior parte das variantes do texto sagrado dos 

cristãos. São correções com base na preferência pessoal, na tradição ou em 

algum relato paralelo. 

Não quer dizer que os cristãos não considerassem o Novo Testamento como 

“Escritura”. Vemos que tanto o Novo como o Antigo Testamento são 

colocados no mesmo patamar de importância. O apóstolo Pedro classifica 

alguns textos do apóstolo Paulo “Escritura”. Possivelmente a primeira coleção 

de textos paulinos foi feita na Ásia Menor, no período apostólico. Na Epistola 

de Barnabé, no Didaquê e na carta escrita à Igreja de Corinto por Clemente 

(todas obras as três obras pós-apostólicas de regiões distintas, que eram 

antigos centros do cristianismo) encontramos citações aos evangelhos 

sinóticos, além de Atos, e algumas epístolas. Paulo quando escreve a Timóteo, 

(5. 18) ao cita o evangelho de Lucas (10.7) e o livro de Deuteronômio (25.4), 

conferindo a mesma autoridade escriturística a ambos. 

O mais provável é que a maioria destas alterações tenha surgido como 

tentativa dos escribas em melhorar o texto, fazendo correções ortográficas, 

gramaticais, estilísticas e até mesmo exegéticas. Num período em que havia 

muitas heresias, certas palavras poderiam gerar más interpretações. Assim os 

copistas para guardar a essência do texto faziam alterações de certas palavras 

ou expressões, algumas vezes mudando até mesmo o sentido. Jerônimo chega 
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a reclamar que as mudanças que os copistas realizam, acabam gerando mais 

erros. 

Textos locais 

Com a expansão do Cristianismo várias cópias foram levadas a diversas 

regiões, cada uma com as suas próprias variantes, e ao passarem pelo processo 

de cópia mantinham as variantes e ainda eram adicionadas outras. Desse 

modo, os manuscritos que circulavam numa localidade tendiam 

assemelhavam-se mais entre si que os de outras localidades. Mesmo na mesma 

região era praticamente impossível que houvesse dois textos exatamente 

iguais; todavia, certos grupos de manuscritos poderiam assemelhar-se uns aos 

outros mais intimamente que a outros grupos do mesmo texto local. Alguns 

textos poderiam se tornar mistos, quando os manuscritos podiam ser 

comparados a outras cópias de outros lugares e corrigidos por elas. A 

tendência era de não misturar os textos. 

Texto Alexandrino 

A Alexandria superou Atenas, no período helenístico, tornando-se o centro de 

mais importante de cultura do mediterrâneo. Quem nunca ouviu falar na 

Biblioteca de Alexandria, com seus 700.000 volumes? Foi lá que os textos de 

Homero passaram pela primeira tentativa de edição crítica. Zenódoto de 

Éfeseo, primeiro diretor da biblioteca, comparou diversos manuscritos da 

Ilíada e da odisséia, em 274 a.C., tentando restaurar o texto original. Sem 

dúvida, que esse cuidado acabou influenciando os cristãos da região, fazendo 

com que eles procurassem a excelência no texto. Faltava na região as 

reminiscências pessoais e a tradição oral, o que teria aumentado a exigência 

quanto à exatidão do texto. 

De qualquer forma, o texto alexandrino é considerado o melhor texto, com 

pouquíssimas modificações gramaticais ou estilísticas, cerca de 2% ou 3%. 

Texto ocidental 

Nas regiões dominadas por Roma, desenvolveu-se outro tipo de texto, o 

chamado texto ocidental, bem diferente nos evangelhos e principalmente em 

Atos, onde é quase 10% mais longo que a forma original, o que já fez supor a 

existência de duas edições desse livro. 

A principal característica é o uso da paráfrase. Observa-se que palavras, frases 

e até partes inteiras foram modificadas, omitidas ou acrescentas. O motivo 

disso parece ter sido a harmonização, principalmente no caso dos evangelhos 

sinóticos, ou mesmo, o enriquecimento da narrativa com a inclusão de alguma 

tradição, envolvendo umas poucas declarações e incidentes da vida de Jesus e 

os apóstolos. 

 

 

Texto Cesareense 
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Provavelmente tem origem no Egito, assim como o texto alexandrino, de onde 

teria sido levado para Cesaréia por Orígenes. 

Texto Bizantino 

Possivelmente, resultado da revisão de antigos textos locais feita por Luciano 

de Antioquia, pouco do seu martírio no ano de 312. 

Unificação textual 

Com a conversão de Constantino, em 312, entramos numa nova fase na 

história do Novo Testamento, principalmente com Edito de Milão, no ano 

seguinte, colocando o Cristianismo no mesmo patamar que qualquer outra 

religião do Império Romano, ordenando que as propriedades da igreja que 

haviam sido confiscadas fossem devolvidas. Com isso, houve um aumento 

considerável na circulação de textos sagrados, que não mais corriam o risco de 

apreensão e destruição em praça pública. 

No caso do texto, percebemos que uma maior integração dos cristãos 

possibilitou a comparação de manuscritos e a obtenção de um tipo de texto 

que não tivesse tantas variantes. E os textos locais foram pouco a pouco 

cedendo lugar a único texto. 

Possivelmente, o primeiro tipo de texto a circular em Constantinopla talvez 

não tenha sido o bizantino. Eusébio, em 331, foi encarregado por Constantino 

de preparar 50 cópias das Escrituras em pergaminho para as igrejas da nova 

capital. Eusébio usava o texto cesarense, portanto, é provável que tenha sido 

esse o tipo de texto primeiramente usado ali. É provável que essas cópias 

tenham sido submetidas a correções com base no texto luciânico, até serem 

finalmente substituídas por novas cópias essencialmente bizantinas, 

produzidas em algum escritório ou mosteiro local. Tornou-se um 

procedimento muito comum. 

A Vulgata Latina, de Jerônimo, acabou predominando na Europa Ocidental. 

Não significa, porém, que o texto de Luciano fosse desconhecido. Muitos 

manuscritos greco-latinos trazem o texto bizantino, ainda que combinado com 

variantes da Antiga Latina. Até a Vulgata acabou incorporando algumas 

formas bizantinas. No século XVI, com a invenção da imprensa, os editores 

preocuparam-se com a publicação do Novo Testamento grego, e o texto que 

utilizado o bizantino, e continuou, com pequenas modificações, até o final do 

século XIX. 

Tipos de variantes 

Há ainda a necessidade de conhecer a origem e natureza dos erros de 

transcrição para que o trabalho se torne possível. 

Alterações acidentais 

Equívoco visual - alguns erros foram cometidos ao confundir o copista certas 

letras com outras de grafia semelhante. 
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Outro tipo de equívoco visual é parablepse, que significa pular de uma 

palavra, frase ou parágrafo para outro, devido a começos ou términos 

semelhantes, com a omissão de palavras. 

Além dos equívocos chamados de ditografia, que são a repetição de uma 

sílaba ou frase, ou parte de uma frase. 

A metátese, que é a transposição de fonemas no interior de um mesmo 

vocábulo ou a transposição de vocábulos numa mesma frase. 

Equívoco auditivo - quando certas vogais e ditongos gregos vieram a ser 

pronunciados de maneira praticamente idêntica, fenômeno conhecido como 

iotacismo, bem comum no grego moderno. 

Equívoco de memória - poderiam variar desde a substituição de sinônimos, a 

inversão na seqüência de palavras, quando a mente traía o copista. 

Equívoco de julgamento - Quando um copista se deparava com comentários 

diversos anotados na margem do manuscrito que lhe estivesse servindo de 

modelo e não dispusesse de outras cópias para efeito de comparação, poderia 

incluí-lo no texto julgando que de fato devessem estar ali. Por exemplo, um 

manuscrito do século XIV, há um exemplo de erro de julgamento. O modelo 

do qual foi copiado o evangelho de Lucas deveria trazer a genealogia de Jesus 

(3. 3-28) em duas colunas paralelas de 28 linhas cada. Todavia, ao copiar o 

texto seguindo a ordem das colunas, o escriba o fez seguindo a ordem das 

linhas, passando de uma coluna para outra. Como resultado, praticamente 

todos os filhos tiveram seus pais trocados. 

Alterações intencionais 

Harmonização textual e litúrgica - o copista se sentia tentado a harmonizar os 

livros que apresentassem passagens paralelas, um pouco divergentes. 

Principalmente nos evangelhos sinóticos, com muitos textos sendo alterados 

para uma narrativa mais unificada possível. 

É interessante notar que muitas citações do Antigo Testamento eram feitas 

sem muito rigor pelos apóstolos, e copistas procuravam adaptar à Septuaginta 

(LXX - tradução do Antigo Testamento para o grego, feita por hebreus). 

Alguns textos eram adaptados para ser lidos publicamente nos serviços de 

culto, e tais arranjos influenciaram a própria transmissão do texto. O exemplo 

mais claro é o da Oração do Senhor (Mateus 6. 9-13), cuja doxologia “pois teu 

é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.”, foi acrescentada para o uso 

litúrgico, acabou sendo incorporada no texto de muitos manuscritos. 

Correção ortográfica, gramatical e estilística - A maioria das alterações 

ortográficas nos manuscritos bíblicos ocorreu devido à falta de qualquer 

padronização oficial e à influencia de vários dialetos, assim inúmeros termos 

gregos acabaram tendo formas diversas na soletração, principalmente os 

nomes próprios. 

Correção histórica e geográfica - Alguns escribas tentaram harmonizar o 

relato do Evangelho de João da cronologia da Paixão de Cristo com a de 
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Marcos, mudando a “hora sexta” (João 19.14) para a “hora terceira” (Marcos 

15.25). 

Correção exegética e doutrinária - Algumas vezes o copista se deparava com 

uma passagem de difícil interpretação, assim ele tentava completar-lhe o 

sentido, tornando-a mais exata, menos ofensiva ou obscura. 

Interpolação de notas marginais, complementos naturais e tradições - A 

inclusão de textos marginais ao corpo textual como apontamentos, correções, 

interpretações, reações pessoais e mesmo informações gerais quanto ao texto 

era comum. 

Note-se que certas palavras ou expressões que aparecem juntas no texto 

bíblico ou no uso habitual da Igreja, e a falta de uma delas numa ou noutra 

passagem levava o copista a acrescentá-la, são os chamados complementos 

naturais. 

Conforme já foi dito, os críticos têm demonstrado que as variantes têm pouca 

ou nenhuma importância. De qualquer modo, os fatos do Novo Testamento 

que dizem respeito à fé e à moral são expressos em muitos lugares, o fundo 

doutrinário fica obscurecido, nem pouco alterado, pelas passagens 

criticamente incertas. Podemos afirmar com toda a certeza científica que o 

texto dos cristãos, se não criticamente, foi conservado doutrinariamente 

incorrupto. 

O texto impresso 

Entre os séculos XV e XVI, entramos numa nova fase na história do Novo 

Testamento. Primeiramente a imprensa tornou os trabalhos de reprodução 

mais rápidos e baratos, além de acabar de uma vez com a multiplicação dos 

erros de transcrição. Assim, as cópias passaram a ser feitas com muito mais 

agilidade e precisão, exatamente como haviam sido escritas, salvo raras 

exceções, a maioria das quais de erros tipográficos de menor importância. 

Um segundo fator que ajudou a levar o texto neotestamentário a essa nova fase 

de desenvolvimento e sistematização foi o movimento renascentista, com sua 

ênfase nos valores artísticos e literários do homem, que acabou fazendo 

despertar na Europa um grande interesse pela cultura grega clássica. 

Conseqüentemente os estudiosos cristãos também começaram a valorizar os 

manuscritos gregos do Novo Testamento, revisando a Vulgata. 

Primeiras edições 

Apesar da impressa, a publicação do Novo Testamento em grego não saiu 

imediatamente. O primeiro produto representativo da tipografia foi justamente 

a Bíblia, a Vulgata de Jerônimo, em dois volumes, entre 1450 e 1455. Nos 50 

anos seguintes, pelo menos cem edições da Vulgata ainda foram preparadas 

por várias casas editoras da Europa. 

Para a língua portuguesa, temos em 1495, em Saragoça, a publicação das 

epístolas paulinas e dos evangelhos. Naquele ano, em Lisboa, foi publicada, 

em quatro volumes, uma harmonia dos evangelhos. O Novo Testamento 
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completo saiu em 1681, em Amsterdã, já na versão de João Ferreira de 

Almeida. A Bíblia completa em português foi publicada em 1753, na Holanda, 

depois que Jacó den Akker haver terminado a tradução do Antigo Testamento, 

parada com a morte de Almeida, em 1691, no texto de Ezequiel 48.12. 

O cardeal e arcebispo de Toledo Francisco Ximenes de Cisceros (1437-1517), 

foi o responsável de promover e organizar a primeira impressão do texto grego 

do Novo Testamento, como parte da chamada Bíblia Poliglota Complutense. 

Erasmo de Roterdã (1469-1536), escritor e humanista holandês, produziu, em 

1516, o primeiro Novo Testamento grego que chegou ao domínio público, 

sendo beneficiado com o atraso na divulgação da obra de Ximenes. 

O Texto Recebido 

Quando o Novo Testamento grego de Erasmo chegou ao público ocorreram 

diversas reações. De um lado houve ampla aceitação, tanto que ele preparou 

uma nova edição, e a tiragem total das edições de 1516 e 1519 alcançou 3300 

exemplares. A segunda edição, agora intitulada Novum Testamentum, foi a que 

serviu de base da tradução alemã de Martinho Lutero. De outro lado, a obra foi 

recebida com grande preconceito e até com hostilidade. Três fatores 

contribuíram para isso: 1) as diferenças que havia entre sua nova tradução 

latina e a consagrada Vulgata; 2) as longas anotações, que justificava sua 

tradução e 3) a inclusão, entre as notas, de comentários sobre a vida 

desregrada e corrupta de muitos sacerdotes. Clérigos protestaram fazendo uso 

dos púlpitos, conseqüentemente Universidades, como as de Cambridge e 

Oxford, proibiram seus alunos de lerem os escritos de Erasmo, e os livreiros 

de os venderem. 

Dentre as críticas levantadas contra Erasmo, uma das mais sérias veio da parte 

de Lopes de Stunica, um dos editores da Poliglota Complutense, que o acusou 

de não incluir no texto de 1 João 5.7 e 8 a Coma Joanina. Erasmo replicou que 

não havia encontrado nenhum manuscrito grego que a contivesse, e prometeu 

que a incluiria em suas próximas edições se apenas um único manuscrito 

grego trouxesse a passagem. Um manuscrito foi-lhe trazido, e Erasmo cumpriu 

sua promessa na terceira edição, de 1522, todavia numa longa nota marginal, 

ele suspeita do manuscrito como sendo preparado para confundi-lo. Para 

alguns críticos esse manuscrito parece ter sido falsamente preparado em 

Oxford, em 1520, por um frade franciscano chamado Froy, extraído da 

Vulgata Latina. 

Edições Intermediárias 

Em seguida, temos a preocupação em reunir variantes textuais e estabelecer os 

princípios de um trabalho textual mais científico, baseado em pesquisas 

progressivas dos manuscritos gregos, das versões e da literatura patrística. O 

contexto agora era outro, os estudiosos tinham lutar contra o movimento 

racionalista, que encontrara no deísmo sua expressão religiosa. Defendendo a 

existência de uma religião natural, onde a verdade só podia ser alcançada pela 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  51 

razão e pelo método científico, o deísmo encarava as Escrituras como um 

simples manual ético de origem humana, e colaborou, entre outras coisas, para 

que sua pureza textual fosse questionada. Os pesquisadores cristãos surgiram 

nos principais países europeus em defesa do cristianismo histórico e da 

integridade textual da Bíblia. E, no esforço por provar que o Novo Testamento 

que dispunham era exatamente àquilo que os autores originais haviam escrito, 

tiveram também de defrontar-se com o Texto Recebido, no qual os problemas 

tornaram-se ainda mais graves. 

Os críticos, por dois séculos, vasculharam bibliotecas e mosteiros na Europa e 

em todo o mundo mediterrâneo procurando material que pudesse ser útil. 

Todavia, continuaram a publicar o Texto Recebido, submetendo-se a ele. Ele 

era um texto já tradicional e reverenciado por todos, e ninguém se 

aventuravam a modificá-lo, sob o risco de censura ou até de disciplina 

eclesiástica. 

Durante esse período não ocorreu qualquer progresso real no texto grego do 

Novo Testamento que estava sendo publicado. Todavia, as muitas variantes 

que se tornaram conhecidas mediante o progressivo e acurado exame dos 

manuscritos, o início de sua classificação de acordo com as famílias textuais e 

o desenvolvimento das teorias críticas ofereceram a base necessária para que 

tal progresso se concretizasse no período seguinte. Nos confrontos entre os 

partidários do Texto Recebido e os que estavam acreditavam na superioridade 

dos manuscritos mais antigos, a vitória dos últimos estava garantida. As 

evidências acumuladas tornavam evidente que o texto precisava ser corrigido, 

para o próprio bem do cristianismo histórico, principalmente por causa dos 

ataques racionalistas. Contudo, o reinado do Texto Recebido estava chegando 

ao fim. Os princípios que permitiriam essa conquista já estavam praticamente 

estabelecidos e necessitavam apenas ser aprimorados. 

Edições Modernas 

No século XIX, a predominância do Texto Recebido foi finalmente 

interrompida. Os esforços dos pesquisadores nos dois séculos anteriores 

fizeram com que a crítica textual realmente se tornasse uma ciência. A 

distribuição dos manuscritos nos diferentes grupos permitiu que os muitos 

documentos começassem a ser organizados e que a história da tradição 

manuscrita fosse reconstruída, levando ao desenvolvimento sistemático de 

metodologias e ao tratamento mais científico das inúmeras variantes. Apesar 

dos críticos ainda divergirem com relação às teorias, todos buscavam um texto 

que estivesse o mais próximo possível do original e, nesse novo período, 

rompendo com o Texto Recebido. Surgindo o texto crítico e, com ele, o 

período moderno da crítica textual do Novo Testamento. 
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Conclusão 

Depois de quase 500 anos de história do texto do Novo Testamento e das mais 

de mil edições surgidas desde século XV com Erasmo, dos vários estudos, os 

editores críticos de um modo geral concordam com o texto crítico moderno e 

apenas um grupo bem pequeno de variantes é contestada. E mesmo que surja 

uma edição nova com muitas variantes, já está mais ou menos claro que o 

Novo Testamento grego está muito próximo dos textos primitivos originais. O 

chamado Texto Recebido foi abandonado pela maioria dos estudiosos, que 

defendiam como a forma mais próxima do original. 

Apesar dos erros dos copistas, a integridade do texto foi mantida. Sua 

coerência interna é uma evidência muito forte. A Crítica Textual tem 

demonstrado que a Palavra de Deus fala hoje com a mesmo eloqüência que 

falava no período apostólico. Podemos pegar a Bíblia sem medo e dizer 

seguramente que é a Palavra de Deus transmitida na sua essência através dos 

séculos. 
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O QUE O CRENTE DE HOJE PRECISA SABER SOBRE O NOVO 

TESTAMENTO NO GREGO 

G. W. Anderson 

Nos anos recentes tem havido muita confusão sobre traduções modernas e 

edições do Novo Testamento no Grego sem terem informação para sustentar 

suas afirmações. Muitas pessoas dizem que as suas traduções são precisas 

porque tais traduções baseiam-se nos melhores textos gregos ao nosso dispor. 

Alguns dizem que suas traduções são melhores que a Versão Autorizada 

porque a Versão Autorizada e o seu Textus Receptus Grego acrescentam 

variações e leituras extras ao texto. Outros porém, dizem que o texto grego do 

Novo Testamento não tem importância, porque a sua tradução predileta é 

melhor que qualquer texto grego. Ainda mais, outros dizem que o testo grego 

não tem importância porque a maioria não pode ler o Grego da era do Novo 

Testamento. Apesar de tudo isso, o texto grego em que se baseia uma tradução 

terá impacto tanto sobre uma leitura devocional do crente quanto sobre a 

proclamação da Palavra de Deus e o dar  testemunho da graça salvadora 

de  Jesus Cristo. É necessário que o crente de hoje entenda a importância do 

Texto Tradicional do Grego na sua vida cristã. 

O Texto Tradicional 

Antes de tudo é necessário compreender o que significa o termo “Texto 

Tradicional”. 

Durante o primeiro século após a ressurreição de Cristo, Deus inspirou 

homens a escrever Sua Palavra. O resultado foi um grupo de cartas e livros 

escritos no Grego Koine (chamados ‘autógrafos originais’). Estas cartas e 

livros foram copiados e recopiados através dos séculos e distribuídos pelo 

mundo. Essas cópias constituem os manuscritos do Novo Testamento. Mais de 
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5.000 desses manuscritos sobreviveram até hoje. O grande número destes 

manuscritos gregos apoiam o que se chama a tradução textual bizantina, 

bizantina porque procede do mundo todo que falava grego naquele tempo. 

Estes manuscritos bizantinos constituem o que se chama o Texto Tradicional 

do Novo Testamento. O melhor representante impresso deste tipo textual 

bizantino é o Textus Receptus (ou Texto Recebido). Além dos manuscritos, 

também temos disponíveis muitas obras nas quais os Pais da Igreja citaram os 

manuscritos. O trabalho de John Burgon estabeleceu que o texto básico 

utilizado por numerosos Pais da Igreja é o mesmo  texto ora conhecido como o 

Texto Bizantino. 

O Textus Receptus foi compilado ou colecionado de um número de 

manuscritos bizantinos por numerosos editores desde o começo do ano 1500. 

Houve edições de editores tais como Erasmo, Stephens,  Beza, e os irmãos 

Elzevir, Mill e Scrivner. Essas edições diferem  pouco uma da outra, mas 

ainda são consideradas como o mesmo texto básico. Certas edições eram 

populares em diversos países e serviram de base para traduções do Novo 

Testamento. O Textus Receptus (como conhecido mais adiante), foi o texto 

usado por Tyndale e em seguida pelos tradutores da versão Autorizada Inglesa 

(Rei Tiago) de 1611 e de outras traduções da era da Reforma. 

O Texto Crítico 

Durante os séculos XIX e XX, porém, surgiu uma outra forma do Novo 

Testamento no Grego e é usado para a maioria das traduções do Novo 

Testamento. Este Texto Crítico, assim chamado, difere largamente do Texto 

Tradicional, em que omite muitas palavras, versículos e passagens encontradas 

no Textus Receptus e traduções baseadas nele. As versões modernas baseiam-

se num Novo Testamento que provem dum pequeno grupo de manuscritos 

gregos do século quatro em diante. Dois destes manuscritos considerados 

superiores ao Bizantino por muitos eruditos modernos são o manuscrito 

Sináitico e o Vaticano (c. Século quatro). Estes advêm dum 

tipo de texto conhecido como o texto alexandrino (por causa de sua origem no 

Egito). Este tipo foi chamado  pelos críticos textuais Wescott e Hort o ‘Texto 

Neutro’. Estes dois manuscritos constituem a base do Novo Testamento 

Grego, chamado de Texto Crítico, que tem sido usado em larga escala desde 

os últimos anos do século XIX. Nos anos recentes houve tentativa para 

melhorar este texto chamando-o de um texto ‘eclético’ (que quer dizer muitos 

outros manuscritos foram consultados na sua edição e evolução), mas ainda é 

um texto que tem por fundamento central  esses dois manuscritos. 

Problemas no Texto Crítico 

Existem muitos problemas de omissão que caracterizam este Novo 

Testamento Grego. Versículos e passagens citadas nos escritos dos Pais da 

Igreja de 200 a 300 A.D. estão faltando nos manuscritos no Texto 

Alexandrino. Além disso, estas passagens primitivas acham-se nos 
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manuscritos em existência de 500 A.D. em diante. Um exemplo disso é Mc 

16:9-20: esta passagem acha-se nos escritos de Irineu e Hipólito no século 

dois, e está em quase todos os manuscritos do Evangelho de Marcos de 500 

A.D. em diante. Está faltando em dois manuscritos alexandrinos, o Sináitico e 

o Vaticano. 

Este é apenas um dos muitos exemplos desse problema. Existem muitas 

palavras, versículos e passagens omitidas das versões modernas, mas que se 

acham no Texto Bizantino tradicional do Novo Testamento e assim no Textus 

Receptus. De acordo com um cálculo, o Texto Crítico difere do Textus 

Receptus 5.337 vezes. O manuscrito vaticano omite 2.877 palavras nos 

Evangelhos; o manuscrito sináitico omite 3.455 palavras nos Evangelhos. 

Estes problemas entre o Textus Receptus e o Texto Crítico são bem 

importantes para a tradução correta e interpretação do Novo Testamento. Ao 

contrário do que dizem os defensores do Texto Crítico, estas omissões atingem 

doutrina e fé na vida cristã. 

Algumas amostras de problemas doutrinários causados por omissões no Texto 

Crítico seguem. Esta lista não é completa. O moderno Texto Crítico 

reconstruído: 

Omite referência ao Nascimento Virginal em Lc 2:33 

Omite referência à Divindade de Cristo em I Tm 3:16 

Omite referência à Divindade de Cristo em Rm 14:10 e 12 

Omite referência ao sangue de Cristo em Cl 1:14 

Além disso, um erro é criado na Bíblia em Mc 1:2; nesta passagem o Texto 

Crítico faz com que Isaías seja o autor do livro de Malaquias. Em numerosos 

lugares no Novo Testamento, o nome de Jesus é omitido do Texto Crítico. 

Setenta vezes ‘Jesus’ é omitido e vinte e nove vezes ‘Cristo’ é omitido.¹ 

Um outro problema com o moderno Texto Crítico é que os dois principais 

manuscritos em que se constrói este texto, o sináitico e o vaticano, diferem 

entre si mais de 3.000 vezes somente nos Evangelhos. Deste modo, o texto 

alexandrino se apresenta como tipo de texto que se caracteriza em muitos 

lugares por leituras não comuns aos manuscritos de sua própria tradução. O 

Texto Crítico se caracteriza por linguagem que na língua original é difícil, 

brusca ou até impossível. Parece não importar se a leitura variante era estranha 

ou até aberrante, deveria estar nos autógrafos originais porque (como 

afirmam), um escriba jamais faria uma mudança que difere de outros 

manuscritos; em vez disso, ele faria uma mudança para uma passagem ler 

mais fluentemente. 

Muito se diz sobre o fato dos manuscritos alexandrinos serem muito velhos. 

Isto é verdade, mas a ênfase da crítica textual não deve ser sobre a idade do 

manuscrito, mas sobre quantas cópias (vezes) ele dista do original. Um 

manuscrito com data de ser copiado no décimo século, poderia ser quinto na 

linhagem de cópias desde o autógrafo original, enquanto um manuscrito no 
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terceiro século poderá ser o centésimo na linhagem de cópias. Desde que seja 

difícil estabelecer a genealogia, a família de qualquer dado manuscrito, é 

importante notar que idade é 

relativa no sentido que poderia ter um manuscrito corrupto do século três ou 

um manuscrito fiel do século dez. 

Uma boa ilustração seria imaginar que no ano 3.000 se achou uma cópia da 

Bíblia Inglesa que datava da década de 1970. Suponha que esta Bíblia fosse a 

mais antiga Bíblia disponível e que esta Bíblia era diferente em centenas de 

lugares da Bíblia usada pelos crentes do ano 3.000. Bem que se poderia 

imaginar os críticos científicos com sua metodologia, a exaltas as virtudes da 

idade antiga desta Bíblia, o desenho das páginas mostrando qualidade, grande 

cuidado na disposição e o papel deste volume, a encadernação, etc. Mas os 

argumentos deles começariam a ruir, depois de traduzir Bíblias nas línguas 

modernas na base deste livro antigo, ao ser descoberto pelos crentes que esta 

versão era a Tradução do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová. 

Preservação Providencial 

Os crentes conservadores que crêem na Palavra de Deus sempre 

entenderam  que o Texto Tradicional foi conservado pela providência de Deus. 

Deus prometeu na Sua Palavra tanto que havia de  preservar a Sua 

Palavra  para as gerações futuras, quanto que a Sua Palavra era permanente  e 

seria mantida sem corrupção. 

Mt 5:18: “Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, 

nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido”. 

Is 59:21: “Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor; o meu 

espírito que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se 

desviarão da tua boca nem da boca da tua descendência, nem da boca da 

descendência da tua descendência, diz o SENHOR, desde agora e para todo o 

sempre”. 

Jo 10:35: “Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a Palavra de Deus foi 

dirigida (e a Escritura não pode ser anulada),” 

Estes versículos mostram que Deus não tem deixado a Sua Igreja por séculos 

sem uma cópia autoritária da Palavra de Deus, além do mais, que o povo de 

Deus através dos séculos tem copiado sucessiva e fielmente cópias dos 

autógrafos. A igreja no mundo inteiro tem empregado o Texto Tradicional em 

todas as suas diversas formas, e dignou-se Deus multiplicar multidões de 

cópias e trazer salvação a muitas gerações através desse processo de 

preservação. Esta doutrina da preservação é afirmada resumidamente na 

confissão de fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo VIII: 

“O Velho Testamento no Hebraico (que era a língua nativa do povo de Deus 

da antigüidade) e o Novo Testamento no Grego (que no tempo de ser escrito 

era a língua geralmente conhecida às nações), sendo imediatamente inspirados 

por Deus e conservados puros em todos os tempos pelo Seu cuidado singular e 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  57 

providência, são, portanto, autênticos; assim sendo, em todas as controvérsias 

religiosas, a Igreja deve finalmente apelar para eles”. 

Esta preciosa doutrina de preservação providencial está praticamente 

esquecida pelos modernos eruditos textuais. Muitos destes tratam a Palavra de 

Deus apenas como qualquer outro livro que poderá ser submetido aos 

caprichos e às normas inconstantes dos modernos métodos científicos. Muitas 

das formas destrutivas da alta crítica do século dezenove procederam da falta 

de crer que a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia conduz os sinais da 

inspiração que claramente se vêem pelos olhos da fé, mas que podem ser 

desdenhados por homens que se precipitam na destruição. Apesar disso, Deus 

suscitou o Seu povo que ama e reverencia a Sua Palavra e reconhece os sinais 

da inspiração que os crentes primitivos reconheceram, e que estas cópias 

transmitidas através das épocas representam bem o que Deus propositou. Isto 

não quer dizer que qualquer particular edição do Novo Testamento no Grego 

hoje seja perfeita, mas quer dizer que o Novo Testamento que temos hoje é 

essencialmente o mesmo que veio através dos séculos por intermédio de 

grupos de crentes que têm amado e guardado a Sua Palavra. 

A força desta preservação no Velho Testamento procede da qualidade dos 

escribas que copiavam o Velho Testamento no Hebraico. No Novo 

Testamento se vê na abundância dos manuscritos que possuímos hoje. Isso 

tem sido o método de Deus para guardar pura a Palavra dele. 

Esta preservação fez com que nenhum texto local, tal como o da Alexandria, 

Egito, se tornasse o texto predominante. Ficou para o liberalismo e  a 

incredulidade desafiar este processo de preservação. Jamais ficou provado que 

estes poucos manuscritos alexandrinos tiveram existência fora de Alexandria, 

Egito. Muitos do povo de Deus no mundo inteiro rejeitam o Texto Crítico em 

todas as suas formas. A aplicação prática da preservação providencial é que 

hoje cada crente tem que escolher entre um moderno texto reconstruído, 

baseado essencialmente em dois manuscritos do   século quatro, os quais em 

muitos lugares omitem a Divindade de Cristo e alguns estimam a omissão de 

mais ou menos 200 versículos (equivalente ao volume de I e II Pedro), ou tem 

que escolher como texto um que Deus se dignou utilizar através dos séculos. 

Vamos usar o texto que Deus tem abençoado e que melhor honra e glorifica o 

Senhor Jesus, ou não vamos? 

As edições impressas do Novo Testamento no Grego publicadas durante os 

séculos de 1500 e 1600 foram produzidas por homens que compreendiam o 

significado da glória de Deus e a importância de possuir cópias precisas da 

Bíblia. Encontramos erudição na crítica textual e uma atitude de cuidado e 

fidelidade maior que se pode imaginar para com os manuscritos desde a obra 

conhecida como o Poligloto Complutêncio até várias edições de Erasmo, até 

as quatro edições de Roberto Stephens (a melhor conhecida é o texto de 1530 

e a base do interlinear de Berry ou o Novo Testamento Grego do Inglês), até a 
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obra do grande crítico Teodoro Beza nas suas cinco edições, até as edições dos 

irmãos Elzevir eem 1624 e 1633 e finalmente as obras de F.H.A. Scrivener nas 

décadas de 1870 e 1880. O Texto Tradicional era o texto do período da 

Reforma, para que, quer seja a obra de Erasmo ou de Stephens, ou seja a 

própria tradução de Lutero ou aquela dos herdeiros da Reforma tais como os 

Teólogos de Westminster e dos tradutores da Versão Autorizada no Inglês, 

este texto tem sido largamente usado e grandemente abençoado por Deus. 

O crítico textual J. Harold Greenlee disse: “A crítica textual do Novo 

Testamento , portanto, é um pré-requisito a toda a obra bíblica e teológica” ². 

Isto não é um exagero da importância da questão. Como crentes hoje temos a 

responsabilidade em nossos dias de proclamar o Evangelho, o Evangelho puro, 

o Evangelho não adulterado. Também temos o direito e privilégio de estarmos 

no devido lugar das fileiras dos que protegem e proclamam a Palavra de Deus. 

Cada crente individualmente fará uma decisão neste assunto de qual texto 

é  certo.  

Infalivelmente a decisão será feita ou consciente ou inconscientemente por 

cada crente sem exceção. Esta decisão se faz quando o crente decide qual  a 

edição da Bíblia que vai usar para leitura e estudo. Ao escolher uma tradução 

baseada em manuscritos corruptos que refletem omissões sobre a Divindade 

de Cristo, a expiação pelo seu sangue, Seu nascimento virginal, então se fez a 

decisão de estender este erro à próxima geração. Ao contrário, se o crente de 

hoje escolher uma tradução da Palavra de Deus que é traduzida do Texto 

Tradicional, fez-se a decisão de continuar ver Deus operar pela Sua 

providência em providenciar a Sua Palavra na forma completa, não só para a 

geração presente, mas para as futuras. 

 

1.    Vê “A Grande Omissão” , The Quarterly Record no.524 (London: The 

Trinitarian Bible   Society,  July-September 1993). 

2.     J. Harold Greenlee, “Introduction to New Testament Textual Criticism” 

(Grand Rapids, MI, USA: William B. Eerdmans Publishing Co., 1964), p.17. 

Este artigo foi publicado na Revista da Sociedade Bíblica Trinitariana 

“Quarterly Record” January to March 1994, no. 526, pages 3 to 9. Traduzido 

pelo missionário Albert Johnson em 01.04.94. 

 

O NOVO TESTAMENTO II 

O Novo Testamento é a referência definitiva da fé cristã. Nele, se encontram 

consignados os acontecimentos que deram origem à Igreja de Jesus Cristo, o 

Filho eterno de Deus. Os Evangelhos narram o nascimento de Jesus no tempo 

do rei Herodes, os seus atos e ensinamentos, a sua morte numa cruz por ordem 

de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e a sua ressurreição, depois da qual 

manifestou-se vivo àqueles que havia antes escolhido para que anunciassem a 

mensagem universal da Salvação. 
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Está também no Novo Testamento o relato dos primeiros movimentos de 

expressão da fé cristã, como viveram e atuaram os primeiros discípulos e 

apóstolos, como nasceram e desenvolveram as primeiras comunidades e como 

o Espírito Santo impulsionou os cristãos de então darem testemunho da sua 

esperança em Jesus Cristo para toda a humanidade. 

O processo de redigir, selecionar e compilar os textos da Bíblia prolongou-se 

pelo espaço de muitos séculos. Com o decorrer dos anos, foram desaparecendo 

os dados relativos à origem de grande parte dos livros, isto é, o momento é que 

os relatos e ensinamentos foram fixados por escrito, os quais até então e talvez 

durante muitas gerações tinham sido transmitidos oralmente. 

Por outro lado nesse longo e complexo processo de formação, é muito difícil 

até mesmo impossível fixar os autores. Isso ocorre especialmente nos casos 

em que foram vários redatores que escreveram textos, os quais, 

posteriormente, foram compilados num único livro ou quando também, na 

composição da literatura bíblica, são utilizados ou incluídos documentos da 

época. 

Dentre esses escritos foi-se destacado aos poucos um grupo de vinte e sete, 

que pelos fins do Século II começou a ser conhecido como Novo Testamento. 

Eram textos redigidos na língua grega, desiguais tanto em extensão como em 

natureza e gênero literário. Todos, porém, foram considerados com especial 

referência como procedentes dos apóstolos de Jesus ou de pessoas muito 

próximas a eles.  

O uso cada vez mais freqüente que os crentes faziam daqueles vinte e sete 

escritos (convencionalmente chamados “livros”) conduziu a uma geral 

aceitação da sua autoridade. A fé descobriu, sem demora, nas suas páginas a 

inspiração do Espírito Santo e o testemunho fidedigno de que Jesus Cristo, o 

Filho de Deus, cumpriam-se as antigas profecias e se convertiam em realidade 

as esperanças messiânicas do povo de Israel. Conseqüentemente a igreja 

entendeu que os escritos hebraicos, que chamou de Antigo Testamento, 

requeriam uma segunda parte que viesse a documentar o cumprimento das 

promessas de Deus. E, enfim, após um longo processo e já bem avançado no 

Século V, ficou oficialmente reconhecido o cânon geral da Bíblia como a 

soma de ambos os Testamentos. 

Essa catalogação dos livros do Novo Testamento não corresponde à ordem 

cronológica da sua redação ou publicação; é, antes, um agrupamento temático 

e por autores. Talvez deve-se ver nesse agrupamento o propósito de apresentar 

a revelação de Deus e o anuncio de seu reino eterno a partir da boa nova de 

encarnação (Evangelhos) até a boa nova do retorno glorioso de Cristo nos fins 

dos tempos (Apocalipse), passando pela história intermediaria da vida e da 

incumbência apostólica da igreja (Epístolas). 

 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  60 

Divisão do Novo Testamento 

Deste o Século V, o índice do Novo Testamento agrupa os livros da seguinte 

maneira. Vejamos:           

1. Evangelhos (4) a. Sinóticos (3) Mateus 

                                                        Marcos 

                                                        Lucas 

                               b. João 

“Evangelho” é uma palavra de origem grega que significa “boa noticia”. Do 

ponto de vista da fé cristã, só há um evangelho: o de Jesus Cristo. 

 

2. Atos dos Apóstolos (1) 

 

3. Epístolas (21)    a. Paulinas (13)  

Romanos 

1 Coríntios 

2 Coríntios 

Gálatas 

Éfesios 

Filipenses 

Colossenses 

1 Tessalonicenses 

2 Tessalonicenses 

1 Timóteo 

2 Timóteo 

Tito 

Filemon 

                                 b. Epístolas aos Hebreus (1) 

                                 c. Universais (7) Tiago 

                                                            1,2 Pedro 

                                                            1,2,3 João 

                                                            Judas 

                                                                                                                                                                                     

4. Apocalipse (1) 

 

Os Sinóticos 

Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos, 

pois incluem relatos parecidos que podem ser estudados de forma comparada e 

paralela. Os sinóticos apresentam as narrativas dos atos e das palavras de Jesus 

Cristo. 

O objetivo dos relatos dos evangelhos não é apresentar uma biografia de Jesus; 

e nem procurar descrever sua personalidade. Traz uma mensagem definida: 

Proclamar Jesus como o Messias e Salvador da Humanidade.  
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Marcos escreveu seu evangelho por volta de 67, seguindo de Lucas e Mateus 

entre 70 e 80. O último evangelista, João, redige seu texto entre os anos 90 e 

100. 

Atos dos Apóstolos foi escrito por volta de 80 por Lucas. Narra a história das 

primeiras comunidades cristãs e os progressos do anúncio do Evangelho, 

desde a Ascensão de Jesus Cristo, até a chegada dos primeiros cristãos a 

Roma. 

 

A NATUREZA DA BÍBLIA SAGRADA 

A Bíblia, Registro Merecedor de Confiança. 

Os cristãos têm sustentado tradicionalmente que a Bíblia, na qualidade de livro 

inspirado por Deus, é uma revelação de Deus absolutamente fidedigna. Essa 

afirmativa baseia-se na atitude de Jesus para com o Antigo Testamento e no 

testemunho da Bíblia a Seu próprio respeito (Mt 5.17,18; Mc 7.1-13; 12.35-

37; Jo 5.39-47; 10.34-36; 1 Co 14.37,38; Ef 3.3). Tal como a crença na 

inspiração, a crença na fidedignidade da Bíblia é matéria de fé e não de 

provas, porém é uma crença pode ser definida pelos métodos normais do 

estudo histórico. Devemos, pois, esclarecer os seguintes pontos referentes a 

nossa convicção. Vejamos: 

1. Sustentamos que a Bíblia é a revelação, plena e merecedora de 

credito, de Deus. Não tem a pretensão de ser uma enciclopédia infalível de 

informações sobre todos os assuntos e, por isso, não nos fornece a resposta a 

todas as perguntas que podemos fazer a respeito do mundo ao nosso redor. 

2. A Bíblia é escrita na linguagem do povo e não com a 

terminologia e exatidão cientificas do nosso século. De fato, seria tolice 

esperar que fosse, e se, por algum milagre, isso fosse conseguido, o livro se 

tornaria incompreensível para a maioria de nós, todos os que nos procederam 

e, dentro de pouco tempo, se tornaria arcaica.  

3. A Bíblia registra uma revelação progressiva de Deus através de 

muitos séculos e a povos distintos. Não devemos, portanto, tomar suas 

informações isoladamente, mas considerá-las a luz do todo. Não podemos 

basear nossas crenças em versículos isolados, destacados de seu contexto. A 

Bíblia interpreta a própria Bíblia.  

Levada em conta essas considerações, ver-se-á que não carece tanto de base, 

quanto muita gente hoje pensa, a crença na fidedignidade ou (de acordo com o 

termo tradicional) infalibilidade da Bíblia. Há, é claro, dificuldade em torno 

dessa crença, como as há em torno da crença no amor de Deus em um 

universo onde são tão comuns o mal e a dor; mas podemos muito bem, 

duvidar que essas dificuldades sejam suficientes para derribar uma doutrina 

que a própria Bíblia atesta. 

A Interpretação da Bíblia 

A convicção de que a Bíblia merece absoluta confiança como revelação de 
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Deus não garante, necessariamente, a compreensão exata dessa revelação por 

parte de quem lê. Devemos lembrar, por exemplo, que nem tudo o que está na 

Bíblia, não se pode tomar ao pé da letra. Não só alguns livros como os de 

Salmos e o Apocalipse são escritos em linguagem poética ou simbólica, como 

algumas parábolas, por exemplo, devem consideradas fontes de ensinos 

conforme o texto apresentado, nunca observadas à luz de nossas próprias 

interpretações. É necessário que usemos de cautela e humildade para evitar 

presunção de que só a nossa interpretação de determinada passagem, ou a de 

nosso comentarista ou expositor predileto, é a única admissível. As próprias 

Escrituras contém material e princípios orientadores para determinação de seu 

sentido.  

Revelação, inspiração e iluminação representam o trabalho de Deus. A 

interpretação é tarefa que compete ao homem, e por isso sujeita a limitações 

humanas. A interpretação tem por fim descobrir a idéia que se encontra na 

mente do autor quando escreveu o texto. As leis que governam a ciência de 

interpretação chamam-se de Hermenêutica.  

Apresentaremos, entretanto, três regras básicas. Vejamos: 

1. Cada passagem tem uma interpretação primária. 

2. Cada passagem tem muitas aplicações proféticas 

3. Freqüentemente a passagem tem uma revelação profética. 

A Suficiência da Bíblia 

Faz parte integrante da fé evangélica a convicção de que a Igreja nada pode 

acrescentar à Bíblia e de que todos os seus ensinos devem ser atestados pela 

sua fidelidade às Escrituras. Embora valendo-nos da erudição dos expositores 

e dos mais conceituados estudiosos da Bíblia, nem por isso devemos aceitar 

deles, ou de quem quer que seja, qualquer opinião que esteja em conflito com 

o sentido claro da própria Bíblia – pois cremos que esta nunca se contradiz. 

Em última análise, devemos depender da unção do mesmo Espírito de Deus 

que inspirou os escritores (Jo 16.13; 1 Jo 2.27). Para tanto, havemos de 

“permanecer nele”, a fim de sabermos o que é que nos diz a nós Deus que 

“falou aos profetas”, (Jo 6.63; 2 Co 3.6). 

A Inspiração da Bíblia 

Provas da Inspiração da Bíblia 

A aprovação da Bíblia por Jesus Cristo 

1. Leu-a – Lc 4.16-20 

2. Ensinou-a – Lc 24.27 

3. Chamou-a Palavra de Deus – Mc 7.13 

4. Cumpriu-a – Lc 24.44 

5. Pôs sua provação – Mt 23.35; Lc 24.44 

6. Usou-a contra o diabo – Mt 4.4; 7.10 

Como Deus inspirou os homens a escrever os livros da Bíblia. 

1. Deus não disse as palavras exatas para serem inscritas (na maioria dos 
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casos). 

Eles não ficaram sentados a ouvir uma grande voz dizer: “Isto é o que o 

Senhor disse”. Há uns casos na Bíblia onde Deus disse as palavras exatas ao 

escritor. Os 10 Mandamentos são um exemplo. 

2. Deus não moveu suas mãos mecanicamente. 

Estes homens não foram hipnotizados por Deus e depois guiados a escreverem 

os livros. Deus não fez os homens “robôs”. Eles eram plenamente cônscios 

daquilo que estavam fazendo.  

3. O Espírito Santo deu aos escritores pensamentos para se expressarem à sua 

própria maneira. 

O resultado: A Palavra de Deus está no estilo dos escritores. 

Deus escolheu tipos de homens diferentes para escrever os livros da Bíblia. 

Alguns eram muito cultos, outros não. Deus tomou cada homem como ele era 

e o usou para escrever um ou mais livros da Bíblia. Os livros da Bíblia 

mostram muitos estilos de diferentes escritores. 

Estes homens escreveram o que Deus queria que eles escrevessem. Eles eram 

santos, mas não perfeitos. Contudo, nós podemos estar convencidos de que a 

Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a verdade absoluta, portanto, não tem erros 

e nem falhas. Por que? Porque Deus encarregou-se de todo o trabalho, e o Seu 

trabalho não superficial. A Bíblia a mensagem de Deus para o homem, ela é 

totalmente verdadeira. Ela é a VERDADE (Jo 17.17). 

Assim a Bíblia, obra de “autores” humanos, é, contudo de inspiração divina é 

isso num sentido mais elevado do que o que se dá ao fazer referência a outras 

obras que se costumam dizer inspirada. É-lhe aplicado em 2 Tm 3.16 um 

adjetivo que significa “insuflado por Deus” (Gn 2.17); seus escritores são 

chamados “homens impelidos (ou “carregados”) pelo Espírito Santo” (2 Pe 1. 

20,21; Ap 19.9; 22.6; 2 Sm 23.2). 

A aceitação da inspiração da Bíblia não é matéria de prova científica e sim de 

uma fé viva. Isto não quer dizer que tomamos atitude irracional ou sem 

fundamento, nossa atitude se baseia no testemunho de Jesus, e no testemunho 

da própria Bíblia.  

 

SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DA BÍBLIA 1 

A Bíblia é um livro grande ou, a bem da verdade, uma biblioteca de livros 

provenientes do passado muito distante. Assim, precisamos de todo o auxílio 

que possamos obter em nosso esforço para compreendê-la. Apesar disso, 

quando conhecemos o conteúdo da Bíblia, nos surpreende ver quanto ela 

interpreta a si mesma. Não faltam dificuldades na Bíblia, algumas das quais 

ultrapassam a compreensão dos mais versados no conhecimento bíblico-

teológico. Não obstante, seus ensinos principais são tão claros que uma 

criança consegue compreender, sem enganos, o âmago da Bíblia. 

Entre os muitos aspectos que encontramos para o estudo da Bíblia, 
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apresentaremos 3 aspectos que podem ser seguidos de qualquer método de 

estudo bíblico que você usar. Se você usar estes 3 passos quando estuda a 

Bíblia, você pode estar certo de que aprenderá a viver uma vida cristã bem 

sucedida. Vejamos: 

1. Compra a Verdade. 

“Compra a verdade e não a vendas...” Pv 23.23 

O primeiro passo no estudo da Bíblia é comprar as verdades honestamente. 

Descubra o que a Bíblia esta falando. Descubra o que Deus disse. Para 

comprar a verdade, você necessita encontrar as respostas destas 6 perguntas: 

I. Quem são as pessoas envolvidas? 

II. O Que está acontecendo? 

III. Onde se realiza este acontecimento? 

IV. Quando estas coisas ocorrem? 

V. Por Que estas coisas acontecem? 

VI. Como estas coisas acontecem? 

Exercício: Livro de Josué – Utilizar o método. 

2. Obtenha o Significado. 

O propósito deste passo é obter uma clara compreensão do significado do 

texto em pesquisa. É muito importante compreender os versículos do ponto de 

vista das pessoas para quem foi escrito o texto – Cultura, Costumes e 

História – coloque-se nesta situação. Descubra como o texto se relaciona com 

outros versículos que falam a mesma coisa. 

O propósito também deste passo é você descobrir o que este texto significa 

para o relacionamento da sua própria vida. Pergunte a si mesmo: “Como este 

texto se relaciona com a minha vida diária?” Você precisa da ajuda do 

Espírito Santo para obter o significado de cada versículo. 

Projeto: 

a. Obtenha uma definição clara de cada palavra. 

1) Confira outras traduções da Bíblia. 

2) Procure a palavra em um dicionário. 

3) Procure a palavra em um dicionário bíblico. 

4) Pesquise em enciclopédias. 

b. Reviva o texto colocando você mesmo “Dentro dos sapatos” de cada pessoa 

mencionada na Bíblia. Pergunte a si mesmo: 

1) O que ele sentiu? 

2) O que ele viu? 

3) O que ele aprendeu? 

4) O que eu teria feito se fosse ele? 

3. Aplique isso à sua vida. 

Você não pode aplicar os ensinamentos da Bíblia à sua vida, a menos que 

obtenha as verdades e as compreenda claramente. “Responder antes de ouvir, 

estultícia é, e vergonha” Pv 18.13. 
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O propósito é aplicar os ensinamentos do texto à sua vida diária. Como você 

pode agarrar os ensinamentos destes versículos e fazer com que eles façam 

parte dos seus pensamentos e ações. Sua responsabilidade como cristão é 

aplicar a Palavra de Deus em todas as áreas de sua vida. Marque alvos 

explicando como você aplicará cada versículo que estudar. Você deve seguir 

em direção a este passo se quiser que o estudo da Bíblia o ajude. Se você 

falhar em aplicar o que lê e estuda, você naturalmente achará seu estudo 

bíblico muito cansativo e desinteressante. 

Alvos: 

a. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Peça para mostrar suas necessidades, 

fraquezas e problemas. Peça para ajudar a enfrentar seus problemas e 

encontrar soluções para eles quando você estuda a Bíblia. 

b. Procure meios para aplicar o que você estudou. Como você pode aplicar o 

que você aprendeu nas situações específicas que você enfrenta no 

relacionamento com estas pessoas? 

I. Deus. 

II. Você mesmo. 

III. Sua família. 

IV. A igreja. 

V. Seus lideres. 

VI. Seu grupo. 

VII.Seus professores. 

VIII.Seus amigos e etc. 

c. Tome uma decisão de aplicar o que aprendeu. 

d. Marque alvos, escreva-os embaixo. Faça-os simples e bem claros para que 

você, mais tarde, possa avaliá-los e ver se pode alcançá-los. 

e. Teste seus alvos. Veja quão bem os princípios funcionam para você. 

f. Avalie os resultados em sua vida. Confira para ver se tudo foi bom.  

 

SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DA BÍBLIA 2 

Como Fazer Sua Devocional Diária 

Através de toda a história, Deus tem desejado se comunicar com o povo da 

Sua criação.  

Antes que Jesus viesse, Deus falou ao e através do povo escolhido do Antigo 

Testamento que registrou a Sua palavra.  

Deus, então, mandou Sua Palavra à terra, na pessoa de Jesus Cristo (João 

1:14). Enquanto Jesus estava na terra, como também depois da Sua morte e 

ressurreição, Deus outra vez comissionou diretamente homens para registrar as 

suas palavras e o ministério do Filho de Deus.  

O resultado da sua fidelidade e disponibilidade é o Novo Testamento. A Bíblia 

é o registro completo da comunicação de Deus conosco. Foi-nos dado por 

Deus que deseja nossa comunhão e adoração.  
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Aprendendo a Ouvir a Deus  

A Bíblia é o livro mais importante que alguém pode ler. Muitas pessoas não 

sabem como ouvir o que Deus está dizendo para elas em Sua Palavra. Um 

relacionamento significativo com o Senhor depende de ouvirmos e 

entendermos o que Ele está compartilhando conosco. A seguir há algumas 

sugestões para ajudá-lo a começar o seu estudo da Palavra de Deus. Entenda 

que ler a Bíblia, não é como ler qualquer outro livro. A Bíblia é a Palavra 

inspirada de Deus ao homem. Portanto leia com a atitude: “Senhor, esta é a 

Tua carta pessoal de amor e instrução a mim. Ajuda-me a entender e obedecer 

Teus conselhos e mandamentos.”  

Preparação 

Ore e peça ao Espírito Santo para dirigi-lo em seu estudo. Seu estudo 

normalmente vai envolver três passos: Observação, Interpretação e 

Aplicação.  

1. Observação 

Neste passo você observa para descobrir o que a passagem diz. Você pode 

precisar ler a passagem algumas vezes ou você pode desejar escrever a 

passagem concentrando-se em: “O que esta passagem diz?”.  

2. Interpretação 

O segundo passo envolve a pergunta: “O que essa passagem significa?” 

Pergunte: “O que ela diz sobre Deus e o homem?”  

3. Aplicação 

Nesse passo, você faz a pergunta: “Como essa passagem se aplica à minha 

vida?” Você pode fazer as seguintes perguntas:  

Há algum mandamento a ser obedecido?  

Há alguma promessa que devo reivindicar?  

Há algum pecado que devo confessar?  

Há alguma atitude que devo mudar?  

Há algum exemplo a ser seguido?  

Passagem: O versículo todo é copiado aqui.  

Observação: Escreva aqui o que a passagem diz 

Interpretação: O significado da passagem é escrito aqui 

Aplicação pessoal é escrita aqui.  

Exemplo: 

Aqui está um exemplo de como seguir os três passos usando I Pe. 5:7 

Passagem: I Pe. 5:7 – “lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele 

tem cuidado de vós.”  

Observação: O que significa “lançando”? Quais são essas ansiedades? A 

quem devemos lançar as ansiedades?  

Interpretação: Lançar significa arrojar. Ansiedades podem ser problemas, 

preocupações, dúvidas. “Ele”, se refere a Deus. Porque Ele tem cuidado.  

Aplicação: Não devo me preocupar com problema algum. Orar e confiar.  
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Exercício 

Leia João 15: 10-12. Usando os três passos e seguindo a orientação do 

exemplo, permita que Deus fale com você. Use os espaços seguintes. 

 

Observação:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Interpretação:__________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Aplicação:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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OS LIVROS DA BÍBLIA 

Compreender os livros da Bíblia é preciso não somente saber os seus nomes 

ou por quem foram escritos é necessário saber a razão ou o propósito dos 

mesmos, questões como época, cultura e costumes são de suma importância 

para uma compreensão mais ampla dos escritos apresentados na Bíblia. 

Vejamos então alguns aspectos que servirão de base para o nosso estudo dos 

livros da Bíblia. 

 

 
 

O ANTIGO TESTAMENTO 

 

Seção I – O Pentateuco. Autor: Moisés - Data: Cerca de 1445-1405 a.C. 

Gênesis 

Êxodo 

Levítico 

Números 

Deuteronômio 

O PENTATÊUCO  

1. Os primeiros cinco livros da Bíblia. Na língua grega penta significa cinco 

e teuco significa livro.  

Fala do período de tempo: da Criação até Josué; ou do Jardim do Éden até a 

Entrada na terra prometida do povo de Deus (desta banda do Jordão, Josué 

1:14), 4000 - 1460 a. C.  

Criação a Abraão 4000 - 2000 a. C. (Gênesis 1-11). Abraão a Moisés 2000 - 

1500 a. C. (Gênesis 12-50). O Êxodo (a saída do Egito) 1500 - 1460 (Êxodo, 

Levítico, Números e Deuteronômio).  

2. A Autoria do Pentatêuco. Os Hebreus não eram analfabetos (como muitos 

dizem), mas educados, de letras e com capacidade de escrever e ler bem. 

Moisés estudou nas escolas do Faraó do Egito.  

O Pentatêuco é reconhecido pelos Judeus de todo o tempo como escrito por 

Moisés (Mc 12.19). Jesus aceitou que Moisés era o autor do Pentatêuco (Mc 

12.26. João 1.17 e 45).  

3. Gênesis - a sua relação ao resto da Bíblia. A introdução inclusive e ampla 
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da Bíblia inteira.  

Os fatos e ensinos de Gênesis são a fonte de todos os rios de verdade bíblica. 

A raiz de que cresce a árvore da revelação de Deus. Gênesis é a sementeira da 

Bíblia toda. É essencial entender isto.  

Os temas e doutrinas principais da Bíblia são comparáveis aos rios grandes 

que vão aprofundando, alargando e estendendo-se mais e mais. Todos os 

temas e ensinos vem da mesma fonte - Gênesis.  

Gênesis é a explicação original e inicial de todo o resto da Bíblia. Este livro 

tem maior propósito do que todos os outros livros bíblicos.  

Quem quer entender a Bíblia deve começar com a introdução dela - Gênesis. 

Gênesis é muito importante, é por isso que Satanás quer destruí-lo.  

4. Gênesis - sua relação ao Pentatêuco. Há uma perfeição e integridade 

acerca do Pentatêuco.  

Estes cinco livros nos dão uma história humana consecutiva de 2500 anos e 

uma união espiritual progressiva.  

A Vista Humana de Gênesis - A relação do povo de Deus para com o seu 

Deus.  

Gênesis - Ruína (pecado e queda). Êxodo - Redenção (pelo sangue do cordeiro 

e poder divino). Levítico - Comunhão (pela expiação). Números - Direção e 

Correção (a vontade de Deus na vida). Deuteronômio - Destino 

Predeterminado (pela fidelidade de Deus).  

A Vista Divina de Gênesis - A relação de Deus para com o seu povo.  

Gênesis - A soberania de Deus na criação e na eleição. Êxodo - O poder de 

Deus na redenção e na libertação. Levítico - A santidade de Deus na separação 

e na santificação. Números - A bondade e severidade de Deus em cuidar e 

julgar o seu povo. Deuteronômio - A fidelidade de Deus na disciplina e no 

destino. O Pentatêuco é uma Mini – Bíblia.  

É muito apropriado o lugar que Gênesis ocupa como o primeiro livro do AT, 

servindo de introdução básica à Bíblia inteira. O título deste livro em hebraico 

deriva da primeira palavra do livro: “bereshith” (no princípio). O título 

“Gênesis”, como aparece em nossas Bíblias, é a tradução em grego, do 

referido título em hebraico, e significa “a origem, fonte, criação, ou começo de 

alguma coisa”. Gênesis é “o livro dos começos”. 

Este livro é bem definido pelo seu titulo, porque é a história do princípio de 

todas as coisas, o princípio do céu e da terra, o princípio de todas as formas de 

vida e de todas as instituições e relações humanas. Tem sido chamado o 

“viveiro” das gerações da Bíblia pelo fato de nele se encontrarem todos os 

começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao 

pecado e à salvação.  

 

 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  70 

Êxodo vem do grego, significando “sair”, e foi assim chamado porque registra 

a saída de Israel do Egito. 

No livro do Êxodo lemos acerca do progresso da redenção. Em Gênesis a 

redenção é efetuada através de indivíduos; em Êxodo, é efetuada através de 

uma nação inteira: Israel. A idéia central do livro é a redenção pelo sangue. 

Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimido 

pelos egípcios, Israel necessitava de libertação. Deus provê essa libertação. 

Tendo sido salva, a nação necessita de uma revelação de Deus para orientá-la 

na conduta e no culto de sua nova vida. Deus lhe dá a Lei. Convencidos do 

pecado, os israelitas sentem a necessidade de purificação. Deus provê os 

sacrifícios. Tendo uma revelação de Deus, o povo sente a necessidade de 

culto. Deus lhe dá o tabernáculo e estabelece o sacerdócio. 

Os acontecimentos registrados em Êxodo começam com um povo escravizado 

habitando na presença da idolatria egípcia e termina com um povo redimido 

habitando na presença de Deus. 

Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos 

históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e 

organizado como sua nação escolhida. 

Levítico contém as leis que Deus deu a Moisés durante os dois meses entre o 

término do Tabernáculo (Ex 40.17) e a partida de Israel do monte Sinai (Nm 

10.11). O título “Levítico” deriva não da Bíblia hebraica, mas das versões em 

grego e latim.  

Levítico diz-nos como um redimido pode aproximar-se de Deus pela adoração 

e como pode ser mantida uma vida de comunhão. A mensagem de Levítico é: 

o acesso a Deus é somente por meio do sangue e o acesso assim obtido exige 

santidade do adorador. A mensagem do livro está bem exposta em Lv 19.2. 

Observe o propósito prático do livro: contém um código de leis divinamente 

determinado e designado para tornar Israel diferente de todas as demais 

nações, espiritual, moral, mental e fisicamente. Israel torna-se-ia uma nação 

santa, separada dos modos e costumes das nações que cercavam, e consagrada 

ao serviço do único e verdadeiro Deus. O livro abrange o período de menos de 

um ano da jornada de Israel no Sinai. 

Quatro características de Levítico: 

I. A Revelação Divina. 

II. O Serviço Sacerdotal. 

III. O Sacrifício ou Expiação. 

IV. A Obediência a Deus.   

O título do livro, “Números”, surgiu primeiramente nas versões gregas e 

latinas e deriva dos recenseamentos ou “contagens” do povo registrado no 
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livro (1.26). A maior parte do livro, entretanto, descreve as experiências de 

Israel nas suas peregrinações “no deserto”. O livro de Números tem este título 

porque trata do registro dos dois censos de Israel antes de entrar em Canaã. 

Em Números encontramos Israel servido. O serviço do Senhor Jeová não 

devia ser feito de uma maneira casual, razão por que o livro nos apresenta o 

quadro de um acampamento, onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu – 

a ordem. 

Números foi escrito para relatar por que Israel não entrou na Terra Prometida 

imediatamente depois de partir do monte Sinai. O livro trata da fé que Deus 

requer do seu povo, dos seus castigos e juízos contra a rebelião e do 

cumprimento progressivo do seu propósito. A mensagem principal de 

Números é evidente: o povo de Deus prossegue avante tão-somente por 

confiar nEle e nas suas promessas e obedecer à sua Palavra.  

Quatro palavras apresentam o conteúdo do livro: 

a. Serviço.                  c. Falha. 

b. Ordem.                  d. Peregrinação. 

Deuteronômio origina-se de duas palavras gregas que significam “segunda 

lei”, e chama-se assim pelo fato de registrar a repetição das leis dadas no 

Sinai.  

O livro consiste nas mensagens de despedidas de Moisés, nas quais ele 

sumariou e renovou o concerto entre Deus e Israel, para o bem da nova 

geração de israelitas. 

Moisés cumpriu a sua missão. Conduziu Israel do Egito às fronteiras da Terra 

Prometida. Agora que o tempo de sua partida chegou, ele resume perante a 

nova geração, numa série de discursos, a história passada de Israel, e nesse 

resumo baseia as admoestações e exortações que tornam Deuteronômio um 

grande sermão exortativo para Israel. Exorta a recordar o amor de Jeová para 

com eles durante as jornadas no deserto, para que pudessem estar seguros da 

continuação do seu cuidado quando entrassem em Canaã. Admoesta-os a 

observar a lei a fim de prosperarem. Lembra-lhes a sua apostasia e rebelião 

passada e os adverte das conseqüências da desobediência futura. 

A mensagem de Deuteronômio pode resumir-se em três exortações: 

1. Recorda – Resumo das jornadas de Israel (cap. 1-4) 

2. Obedece – Resumo da Lei (cap. 5-27) 

3. Cuidado – Profecias para Israel (cap. 28-34) 

 

Seção II – Os Livros Históricos 

Josué – Data: Século XIV a.C. Autor: Josué. 

Juízes – Data: 1050-1000 a.C. Autor: Anônimo. 

Rute – Data: Século X a.C. Autor: Anônimo. 

1 Samuel – Data: Fins do Século X a.C. Autor: Anônimo. 
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2 Samuel – Data: Fins do Século X a.C. Autor: Anônimo. 

1 Reis – Data:  560-550 a.C. Autor: Anônimo. 

2 Reis – Data:  560-550 a.C. Autor: Desconhecido. 

1 e 2 Crônicas – Data: 450-420 a.C. Autor: Esdras.  

Esdras – Data: 450-420 a.C. Autor: Esdras. 

Neemias – Data: 430-420 a.C. Autor: Esdras e Neemias.  

Ester – Data: 460-400 a.C. Autor: Desconhecido. 

 

O livro de Josué foi escrito como um registro da fidelidade de Deus, no 

cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de 

Canaã (Gn 12.6-7; Js 23.14). As vitórias da conquista aparecem como os atos 

libertadores da parte de Deus pró Israel sobre uma decadente cultura Cananéia. 

Israel está agora em condições de tomar posse de Canaã e cumprir sua missão 

de ser a nação quanto à sua unidade, e defensor da Palavra de Deus. Josué é 

livro de vitória e de possessão, que apresenta o quadro de Israel, outrora 

rebelde, agora transformado num exército disciplinado de guerreiros, 

subjugando nações, que lhe eram superiores em número e poder.  

Tomando a fidelidade de Deus como pensamento central, o resumo geral da 

mensagem do livro é que “nenhuma promessa falhou de todas as boas 

palavras que o Senhor falara à casa de Israel: tudo se cumpriu”. Js 21.45. 

O livro registra vários milagres divinos em favor de Israel, sendo que o 

principal é a queda de Jericó (cap. 6). 

 Obs.: É o primeiro livro dos históricos do AT a descrever a história de Israel 

como nação na Palestina. 

O nome do livro deriva das pessoas (juízes) que Deus levanta periodicamente 

para conduzir e libertar os Israelitas, após se desviarem para a apostasia e 

caírem vítimas da opressão de nações vizinhas estrangeiras. Muitos se 

limitavam à sua própria tribo quanto à esfera de influência, ao passo que 

alguns juízes serviam a toda a nação de Israel. 

Historicamente, Juízes fornece o relato principal da história de Israel na Terra 

Prometida, da morte de Josué aos tempos de Samuel. Teologicamente, revela o 

declínio espiritual e moral das tribos, após se estabelecerem em Canaã. Esse 

registro deixa claro o infortúnio que sempre, ocorriam a Israel quando ele se 

esquecia do seu concerto com o Senhor e escolhia o caminho da idolatria e da 

devassidão. 

Depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas fez uma aliança com as 

nações que a antiga geração havia deixado na terra, atitude que resultou em 

idolatria e imoralidade. Isso lhes trouxe o juízo de Deus na forma de servidão 

às mesmas nações que deviam ter subjugado. Quando clamaram a Deus, foi-

lhes enviado um libertador; durante o tempo que esse viveu, permaneceram 

fiéis a Deus, mas depois da sua morte tornaram a seguir os velhos pecados.  
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Abrange o período que vai da morte de Josué a magistratura de Samuel. 

Segundo a tradição judaica, o autor foi Samuel (?). 

A história do livro pode resumir-se em quatro palavras: 

1. Pecado. 

2. Servidão. 

3. Arrependimento. 

4. Salvação. 

O livro de Rute foi escrito a fim de mostrar como, através do amor e do devido 

cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e 

consagrada, veio a ser bisavó do rei Davi de Israel. 

O livro de Rute apresenta-nos um quadro luminoso diante de um período triste 

da história de Israel (período dos juízes), a fidelidade e beleza do caráter de 

certos indivíduos, revela que Deus esta no controle da história, conservando 

uma família piedosa cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com 

o generalizado declínio espiritual e moral de Israel. A história apresenta algo 

fascinante o fato de ser uma gentia a sua heroína.  

O propósito principal do livro é apresentar a linhagem de Davi, o progenitor 

do Messias. O livro inteiro tem seu clímax na genealogia que se encontra no 

último capítulo.  

Conteúdo 

I. Rute decidindo (cap. 1) 

II. Rute servindo (cap. 2) 

III. Rute descansando (cap. 3) 

IV. Rute recompensada (cap. 4) 

 

1 Samuel descreve o momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas 

do governo passaram do juiz para o rei. Apresenta a tensão entre a expectativa 

do povo quanto a um rei (um soberano absoluto “como o têm todas as 

nações”, 8.5) e, os padrões teocráticos de Deus, pelos quais Ele era o Rei do 

seu povo. 

O livro mostra como a desobediência de Saul a Deus, que levou o Senhor a 

rejeitá-lo e a substituí-lo como rei de Israel. 

 O conteúdo do livro pode agrupar-se ao redor de três pessoas: 

1. Samuel, um patriota e juiz de coração humilde e consagrado, que servia a 

Deus em obediência completa (caps. 1-7). 

2. Saul, um rei egoísta, pródigo, ciumento, obstinado, faltoso e infiel na 

lealdade a seu Deus (caps. 8-15). 

3. Davi, um homem segundo o coração de Jeová, o doce cantor de Israel, um 

varão de oração e louvor, provado, disciplinado, perseguido e finalmente 

coroado monarca de todo Israel (caps. 16-31). 

Supõe-se, geralmente, que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos; e pelo 
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fato de serem os profetas Nata e Gade mencionados juntamente com Samuel 

em 1 Crônicas 29.29, como biógrafos dos acontecimentos da vida de Davi, 

conclui-se que eles foram os autores dos capítulos restantes. 

2 Samuel continua a história profética do aspecto teocrático da monarquia de 

Israel. Ilustra a fundo, com exemplos do reinado de Davi e da sua vida 

pessoal, as condições do concerto de Israel, conforme Moisés as definiu em 

Deuteronômio: a obediência ao concerto resulta em bênçãos divinas; o 

desprezo pela lei de Deus resulta em maldições e castigos (Dt 27-30). 

O livro apresenta a figura de Davi como centro da abordagem bíblica. É o 

quadro do ungindo de Deus, para quem nossos olhos se dirigem. É o quadro 

do homem segundo o coração de Deus que iremos estudar. Somos 

testemunhas do seu pecado, arrependimento, momentos de impaciência e 

dignidade real. O quadro todo, apesar de partes sombreadas, apresenta-nos um 

homem em cuja vida Deus ocupava o primeiro plano. Para Davi, acima de 

todas as demais coisas, Deus é uma gloriosa realidade. Em suma, Davi é um 

homem que está profundamente consciente de sua própria debilidade, erro e 

pecado, mas que conhece a Deus, e confia nele de todo o seu coração. 

Obs.: No original hebraico, 1 e 2 Samuel formavam um único livro. Foram 

divididos pelos tradutores da Versão dos Setenta (mais ou menos em 285 antes 

de Cristo), quando traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. 

Em 1 e 2 Samuel relata-se que a nação judaica exigiu um rei a fim de 

tornarem-se como as demais nações. Embora contrária à sua perfeita vontade, 

Deus lhe concedeu essa petição. Neste livro aprendemos a história de Israel 

sob a liderança de reis.  

Apesar de governarem muitos reis de caráter reto, a história da maior parte 

deles é a de governos maus e iníquos. De acordo com a sua promessa em 1 

Samuel 12.18-24, o Senhor não deixou de abençoar o seu povo quando o 

buscava, mas, por outra parte, nunca deixou de castigá-lo quando se separava 

dele. 

O segundo livro dos Reis é uma continuação da história apresentada no 

primeiro livro dos Reis. Temos aqui a mesma história de fracasso do rei e do 

povo, uma história de apostasia e idolatria. Embora este tenha sido o grande 

período profético de Israel, a mensagem dos profetas não foi ouvida. As 

reformas que se realizaram sob reis como Ezequias e Josias foram superficiais. 

O povo logo voltou a seus pecados e continuou neles até que mais nenhum 

remédio houve (2 Crônicas 36.15,16).  

Apesar dos livros apresentarem histórias relacionadas aos reis e profetas, o 

mesmo tem a sua importância para a igreja atual, os acontecimentos servem de 

base para uma reflexão maior quanto o serviço da Igreja em relação ao mundo 

e seus conflitos, a Igreja é a representante de Deus na terra. 
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Os livros de Reis salientam que a divisão e o colapso de Israel e de Judá foram 

uma conseqüência direta e inevitável da idolatria e da impiedade dos reis e da 

nação como um todo. Tendo em vista esse fato, os livros abordam o sucesso 

ou fracasso de cada rei, de conformidade com sua fidelidade ou infidelidade a 

Deus e ao concerto. 

Os livros das Crônicas foram escritos para vincular os judeus regressos do 

cativeiro aos seus antepassados e à sua histórica messiânica. Assim fazendo, 

eles destacam três aspectos: 

I. Tradições Raciais e Espirituais dos Judeus. 

II. A Importância: 

a. Da Lei. 

b. Do Templo. 

c. Do Sacerdócio. 

III.   Esperança nas Promessas de Jeová (O Messias). 

Os tradutores gregos da Bíblia referem-se a estes livros como “as coisas 

omitidas”, porque fornecem muitas informações que não se encontram nos 

livros dos Reis. Embora Reis e Crônicas demonstrem grande similaridade de 

conteúdo, foram escritos sob diferentes pontos de vista, o primeiro sob o ponto 

de vista humano, o último, sob o divino. Para exemplificar: 1 Reis 14.20, 

relatando a morte de Jeroboão, diz que “descansou com seus pais”. É esse o 

ponto de vista humano. 2 Crônicas 13.20, relatando o mesmo acontecimento, 

nos diz que “feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu”. Este é o ponto de vista 

divino.   

O autor consultou numerosos registros escritos ao escrever Crônicas (ver 1 Cr 

29.29; 2 Cr 9.29; 12.15; 20.34; 32.32). Como líder espiritual, Esdras teve 

acesso a todos os documentos existentes na escritura de Crônicas. 

Obs.: Os livros das Crônicas, Esdras e Neemias foram escritos para os judeus 

que retornaram do exílio para a Palestina, e têm muito em comum quanto ao 

estilo, linguagem, perspectiva e propósito. Os livros das Crônicas abrangem, 

na sua maioria, a matéria que se encontra em 2 Samuel e 1 e 2 Reis.  

Quem era Esdras? Esdras foi o primeiro da classe conhecida como escribas, 

copistas oficiais e intérpretes das Escrituras ou da Lei. Lemos que Esdras 

dedicou-se ao estudo da Palavra de Deus com a finalidade de expô-la ao povo 

(7.10). A ele foi atribuída a obra de pôr em ordem o cânon do Antigo 

Testamento, isto é, compilar num livro as Escrituras Sagradas.  

Por serem os livros de Esdras, Neemias e Ester tão intimamente relacionados, 

e tratarem do mesmo período, apresentaremos os principais acontecimentos 

contidos nestes livros, vejamos: 

a. O regresso sob Zorobabel – 536 a.C. 

b. A reconstrução do templo – 535 a.C. 
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c. O ministério de Ageu e Zacarias – 520 a.C. 

d. A dedicação do templo – a.C. 

e. Acontecimentos do livro de Ester – 478 a 473 a.C. 

f. Esdras visita Jerusalém – 458 a.C. 

g. Neemias em Jerusalém (reconstrução) – 446 a.C. 

Este livro foi escrito para demonstrar a providência e fidelidade de Deus na 

restauração do remanescente judaico que voltou do exílio em Babilônia. Deus 

moveu os corações de três diferentes reis persas, para ajudarem o povo de 

Deus a regressar à pátria, a repovoar Jerusalém e a reedificar o templo, e 

proveu líderes espirituais e capazes para conduzir o remanescente que 

retornava, a um avivamento espiritual no culto a Deus, na dedicação à palavra 

divina e no arrependimento por causa da infidelidade do povo a Deus. A idéia 

predominante de Esdras é a Restauração em todos os seus aspectos. 

Este livro gira em torno de uma pessoa – Neemias. É a autobiografia de um 

homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar a seus 

irmãos necessitados em Jerusalém. Descreve um homem que combinou a 

espiritualidade com a pratica, alguém que sabia tanto orar como trabalhar. 

Absolutamente destemido, ele recusou fazer pactos com os inimigos externos 

e com o pecado interno. Depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar 

muitas reformas gerais entre o povo, humildemente deu glória a Deus por tudo 

o que tinha realizado. A lição principal que ensina a sua vida é que a 

oração e perseverança vencem todos os obstáculos. 

Neemias registra o cumprimento de todos os passos básicos para a restauração 

do judaísmo pós-exílico. É uma demonstração de que não importando as 

circunstâncias, a confiança em Deus poderá levar o estabelecimento da sua 

soberana vontade, na vida do seu povo. Qual a importância da atitude de 

Neemias em relação a atual conjuntura da Igreja?    

Conteúdo 

I. A reconstrução do muro de Jerusalém (caps. 1-6). 

II. O avivamento e a restauração espiritual (caps. 7-13.3). 

III. A correção dos abusos (13.4-31). 

O livro de Ester tem um propósito duplo: (1) Foi escrito para demonstrar a 

proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a 

intervenção de Deus através da rainha Ester. Embora o nome de Deus não seja 

mencionado especificamente, a evidência  aparente da sua providência no 

decurso de todo o livro. Matthew Henry disse: “Se o nome de Deus não está 

aqui, está o seu dedo”. (2) Foi escrito, também, para prover um registro e 

contexto histórico da festa judaica de Purim (3.6,7; 9.26-28) e, assim, manter 

viva para gerações futuras, a lembrança desse grande livramento do povo 

judeu na Pérsia. 
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O livro apresenta cinco personagens principais: 

a. Hamã – Primeiro Ministro (o vilão). 

b. Assuero – Rei Persa. 

c. Vasti – Rainha que antecedeu Ester. 

d. Ester – Judia que se tornou Rainha (a heroína). 

e. Mardoqueu – Judeu íntegro, primo de Ester.  

Purim – Àqueles dias chamam “Purim”, do nome “Pur” (9.26). Pur na língua 

persa significa sorte; e a festa de Purim, ou sortes, tem referência ao tempo 

marcado por Hamã mediante o lançamento da sorte (3.7).  

É uma comemoração alegre que os judeus realizam, por ocasião em que foram 

miraculosamente salvos de um genocídio que estava perpetrado contra eles 

(ver Livro de Ester). O Purim é uma festa religiosa, mas basicamente uma 

época de júbilo e de cerimônias formais. Sua temática central é a libertação, a 

emancipação, e é comemorada com muito cântico, peça teatral, musicas e 

comida. Nessa ocasião lê-se o livro de Ester nas sinagogas. Até hoje se 

comemora a festa de Purim em Israel.   

 

Seção III – Os Livros Poéticos 

Jó – Data: Incerta Séc. V ao II a.C. Autor: Desconhecido.  

Salmos – Data: 1000-300 a.C. Autor: Davi e outros. 

Provérbios – Data: 970-700 a.C. Autor: Salomão e outros. 

Eclesiastes – Data: 935 a.C. Autor: Salomão. 

Cantares de Salomão – Data: 960 a.C. Autor: Salomão. 

A própria Escritura atesta que Jó foi uma pessoa real. Ele é citado em Ez 14.14 

e Tg 5.11. Jó era um gentio. Acredita-se que era descendente de Naor, irmão 

de Abraão. Conhecia a Deus pelo nome de “Shaddai” – o Todo-Poderoso (Há 

30 referências a Shaddai no livro de Jó). Jó era um homem rico e levava um 

estilo de vida seminômade. 

Os procedimentos, os costumes e o estilo de vida geral do livro de Jó são do 

período patriarcal (cerca de 2000-1800 a.C.).  

O livro de Jó trata de um dos maiores mistérios – o do sofrimento. A pergunta 

que ressoa por todo livro é: Por que sofrem os justos? Jó, um homem descrito 

como perfeito, é despojado da riqueza, dos filhos e da saúde. Suporta estas 

aflições com paciência. 

Algumas verdades do Livro de Jó: 

1. Deus lida com situações demais elevadas para plena compreensão 

da mente humana. 

2. A verdadeira base da fé acha-se, não nas bênçãos de Deus, nem em 

circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas pelo intelecto, mas na 

revelação do próprio Deus. 

3. Quando tragédias acontecem, enfrentamos a tentação de transformar 
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Deus em nosso adversário em vez de transformá-lo em nosso advogado. 

4. Há momentos na vida, que nossa família e amigos serão arrancados 

de nós e precisaremos enfrentar a situação sozinha. 

5. Deus não desampara os seus servos, mesmo diante de aflições ou 

afrontas do inimigo. 

6. Deus é soberano. Não conseguimos entender como ele age somente 

por meio de nossa razão. É preciso que a Fé repouse sobre o Amor de Deus e 

sobre o que conhecemos dele. 

7. O princípio bíblico de que os crentes são transformados pela 

revelação, e não somente pela informação (42.5,6). 

8. Deus tem um propósito ao enviar o sofrimento aos homens; que ele 

castiga o homem com a intenção de trazê-lo para mais perto de si mesmo. 

O livro dos Salmos é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos 

e poesias próprias para uso tanto no culto congregacional quanto na devoção 

particular. Chamado em hebraico “Livro de Louvores”. Em algumas coleções, 

os compiladores antigos reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de 

Davi. Em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de autores, como 

Moisés, Asafe, Hemã, os filhos de Corá, Salomão, Etã e Jedutum. Muitos são 

de fonte desconhecida. Os estudiosos judeus os chamam de “salmos órfãos”. 

Falamos, pois, em Salmos de Davi porque foi ele o principal escritor ou 

compilador dos mesmos. Admite-se geralmente que uns poucos já existiam 

antes da época de Davi, constituindo o germe de um hinário destinado ao 

culto. 

Na Bíblia hebraica os Salmos estão divididos em cinco livros, da seguinte 

maneira: 

I. Livro 1 – Salmos 1 ao 41 – A maioria dos cânticos é atribuída a Davi. 

II. Livro 2 – Salmos 42 ao 72 – Autoria de Asafe, Davi, Salomão e os filhos 

de Corá.   

III. Livro 3 – Salmos 73 ao 89 – É marcado por uma grande coleção de 

cânticos de Asafe (chefe dos cantores de Davi). 

IV. Livro 4 – Salmos 90 ao 106 – Moisés, Davi e Salomão colaboraram. 

V. Livro 5 – Salmos 107 ao 150 – Registra na maioria cânticos de Davi.  

As primeiras igrejas cristãs constituíam-se principalmente de judeus; assim, 

era natural que eles incorporassem em seu culto o cantar de salmos, hinos e 

cânticos espirituais (Cl 3.16). Através dos séculos, na maioria das principais 

denominações cristãs, hinários compostos em boa parte por salmos adaptados 

aos padrões culturais e musicais têm sido usados no canto congregacional. Nos 

tempos modernos, as igrejas continuam a extrair do Livro de Salmos cânticos 

para o culto. O culto que a Igreja cristã adotou incorpora não apenas as letras e 

os instrumentos dos salmos, mas envolve também aplausos (47.1), o erguer 

das mãos (141.2), ajoelhar-se (95.6), o jubilar (47.1) e o cantar (149.3).  
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O Livro dos Salmos e os princípios de culto que eles refletem atendem à 

alma do homem e ao coração de Deus, pois é produto da obra do Espírito 

Santo. Os Salmos foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais 

profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. 

Aspectos importantes do Livro dos Salmos: 

1. Muitos foram escritos como orações a Deus, como expressão de: 

a. Confiança, amor, adoração, ação de graças, louvor e anelo por maior 

comunhão com Deus. 

b. Desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação e clamor 

por livramento, cura ou vindicação.  

2.  Certos salmos contêm importantes trechos messiânicos. 

3.  Apresentam os atributos de Deus e seus grandiosos feitos. 

4.  Foram escritos para serem cantados. 

Os Salmos são: 

a. Cânticos de confiança. 

b. Hinos de devoção. 

c. 150 poemas musicados para o culto. 

d. O hinário é o livro de oração de Israel. 

e. Para uso no culto público. 

f. O livro mais amado do Antigo Testamento. 

A maior parte dos Provérbios atribui-se a Salomão. A idéia do livro é inculcar 

virtudes sobre as quais se insiste em toda a Bíblia. Repetidamente, nas 

Escrituras, de maneiras multiformes e métodos diversos, Deus forneceu ao 

homem instrução abundante, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um 

pouco aqui, um pouco ali, quanto ao modo de vida que Ele deseja de nós, de 

sorte que não haja desculpa se errarmos o alvo. 

Os ensinos do livro de Provérbios não se exprimem sob a fórmula “Assim diz 

o Senhor”, como na Lei de Moisés, onde as mesmas verdades são ensinadas 

por meio de ordens diretas de Deus; antes são ministrados com base na 

experiência de um homem que experimentou e provou plenamente quase tudo 

aquilo a que a humanidade se possa entregar. 

A sabedoria ensinada em Provérbios, não é meramente carnal, ou 

prudência comum, mas sim, baseada no temor do SENHOR. 

O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios, mas uma 

coleção de coleções. Seu pensamento ou tema unificador é: “O temor do 

Senhor é o princípio da sabedoria” (9.10), aparecendo de outra maneira como: 

“O temor do Senhor é o princípio [ou parte principal] do saber” (1.7). 

 Dentre as diversidades de exemplos, algumas verdades se repetem: 

I. A sabedoria (a habilidade de julgar e agir as orientações de Deus) é o mais 

valioso dos bens.  

II. A sabedoria está disponível para qualquer um, mas o preço é alto. 
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III. A sabedoria tem sua origem em Deus, não própria pessoa, e vem por meio 

da atenção à instrução. 

IV. A sabedoria e a justiça andam juntas. É bom ser sábio, e é sábio ser bom. 

V. O homem ímpio sofre as conseqüências de seus atos. 

VI. O ingênuo, o tolo, o preguiçoso, o ignorante, o orgulhoso, o libertino e o 

pecador nunca devem ser admirados. 

A sabedoria contida no Livro de Provérbios é tão significativa hoje quanto era 

na época em que o livro foi escrito. O livro mostra como ordenar os valores de 

alguém, o que conduz ao caráter, que conduz à integridade, que conduz à 

satisfação.  

O nome Eclesiastes deriva do termo grego ekklesia (“assembléia”) e significa 

“aquele que fala a uma assembléia”. No hebraico, significa “aquele que 

convoca uma assembléia”, recebendo, muitas vezes, a tradução de 

“professor”, “pregador” ou “sábio” em algumas versões da Bíblia. 

O livro evidência um período em que, para o autor, as soluções tradicionais 

para as grandes questões da vida, particularmente para o sentindo o sentido da 

vida, perderam a sua relevância. Ao invés de responder a essas questões com 

citações das Escrituras, o Pregador introduz uma metodologia baseada na 

observação e na indução. 

O Livro de Cânticos dos Cânticos é a melhor de todas as canções, um trabalho 

literário de arte e uma obra-prima teológica. O amor é a palavra-chave em 

Cânticos dos Cânticos. Esse amor, que apresenta o desejo apaixonado entre 

um homem e uma mulher, o rei Salomão e a Sulamita, celebra o alegre 

potencial do casamento à luz dos princípios jurados da aliança. A base de todo 

amor humano deveria ser o amor da aliança, a metáfora principal da Bíblia. 

Esse amor da aliança é também a base do relacionamento entre Deus e o ser 

humano; portanto, Cânticos dos Cânticos aplica-se apropriadamente tanto ao 

casamento como também a historia da aliança. O significado típico desta 

história pode inferir-se do fato de que sob a figura da relação matrimonial se 

descreve o amor de Jeová para com Israel (Os caps. 1-3; Is 62.4), e o amor de 

Cristo para com a Igreja (Mt 9.15; 2 Co 11.2; Ef 5.25; Ap 19.7; 21.2). Sugere-

se o seguinte tema: O amor do Senhor para com seu povo é tipificado pelo 

amor da esposa e do esposo. 

Ao ler este livro o estudante deve recorda-se de que está lendo um poema 

oriental, e que os orientais usam uma linguagem clara nas mais íntimas 

das questões. Por mais delicada e íntima que seja a linguagem em muitas 

partes do livro, deve notar-se que não há nada que ofenderia ao mais modesto 

oriental. 
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OS LIVROS PROFÉTICOS 

Os Livros proféticos são os livros de Isaías a Malaquias. O total de 17 livros.  

Os Livros Proféticos são divididos na seguinte maneira.  

Os Profetas Maiores: Isaías - Daniel, 5.  

Os Profetas Menores: Oséias - Malaquias, 12. 

São chamados por estes nomes (maiores e menores) por causa do seu 

tamanho, não porque uns são mais ou menos importantes do que outros.  

O Velho Testamento pode ser dividido na seguinte maneira.  

1. Livros Históricos. Gênesis - Ester, 17.  

Pentateuco: Gênesis – Deuteronômio, 5.  

História de Israel: Josué – Ester, 12.  

2. Livros Poéticos: Jó – Cantares de Salomão, 5.  

3. Livros Proféticos: Isaías – Malaquias, 17.  

Profetas Maiores: Isaías – Daniel, 5.  

Profetas Menores: Oséias – Malaquias, 12.  

Também devemos observar que os profetas eram ou de Israel ou de Judá. 

Porque depois do Rei Salomão, o reino judaico foi dividido em dois reinos: 

Judá e Israel. Os profetas eram, então, ou de Judá (o reino do sul) ou de Israel 

(o reino do norte). Outros eram profetas depois que os reinos caíram nos 

cativeiros, e outros depois dos cativeiros na restauração de Jerusalém e do 

templo. Observe os profetas segundo os dois reinos.  

Profetas de Israel: Jonas, Amós, e Oséias.  

Profetas de Judá: Obadias, Joel, Isaías, Miquéias, Naum, Habaquque, 

Sofonias e Jeremias.  

Profetas durante o Exílio: Ezequiel e Daniel.  

Profetas depois do Exílio: Ageu, Zacarias E Malaquias.  

 

O PROFETA 

O que é o profeta ou a profecia? Note algumas coisas que a Bíblia diz sobre 

este assunto.  

1. O profeta foi chamado "Vidente" antigamente. I Samuel 9.9. Vidente 

significa "aquele que vê". Vê o que? A profecia do Senhor.  

        2. O profeta foi um homem que falou inspirado por Deus. Falar no nome 

ou no lugar de Deus. No sentido de Êxodo 7:1.  

        3. O profeta fez mais do que só predizer ou profetizar o futuro. Ele foi a 

porta-voz do Senhor para entregar a Palavra de Deus ao povo. Observe Oséias 

1.1-2, 4:1.  

        4. Foram inspirados direta ou indiretamente por Deus para falar a Palavra 

dEle. II Pedro 1.21 descreve isto. 

        5. Os profetas não foram perfeitos em tudo da sua vida, só na palavra 

inspirada e recebida de Deus.  

        6. Profetas e sacerdotes. Os sacerdotes ensinaram a lei já revelada por 
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Deus. Os profetas receberam mensagens extra-ordinárias do Senhor.  

 

Seção IV – Os Livros dos Profetas Maiores 

Isaías – Data: 700-690 a.C. Autor: Isaias. 

Jeremias – Data: 626-586 a.C. Autor: Jeremias. 

Lamentações – Data: 587 a.C. Autor: Jeremias. 

Ezequiel – Data: 593-573 a.C. Autor: Ezequiel. 

Daniel – Data: Final do Séc. VI a.C. Autor: Daniel. 

De todas as escrituras proféticas o livro de Isaías é a mais formosa e sublime. 

Em nenhum dos livros obteremos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu 

Reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com 

relação a Israel e às nações, o livro de Isaías tem sido chamado “O Quinto 

Evangelho”, e seu autor “o Evangelista do Antigo Testamento”. 

Um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o 

pecado e o julgamento desse pecado em Judá, Israel e nações vizinhas. Mas 

talvez o maior propósito tenha sido estabelecer um fundamento de esperança e 

a promessa para o remanescente fiel do povo de Deus. Assim, o livro está 

cheio de promessas de restauração e redenção, do advento do Messias, de 

salvação para todas as nações e do triunfo dos propósitos de Deus, apesar de 

intervalos de sofrimento.   

Nenhum livro do AT, com exceção possível dos Salmos, fala mais 

poderosamente e apropriadamente à Igreja de hoje do que o livro de Isaías. Ele 

profetizou para todas as gerações futuras. 

 

CRISTO REVELADO 

Cristo é citado como “Senhor”, “Renovo do Senhor”, “Emanuel”, 

“Maravilhoso Conselheiro”, “Deus Forte”, “Pai da Eternidade”, 

“Príncipe da Paz”, “Raiz de Jessé”, “Pedra Angular”, “Rei”, “Pastor”, 

“Servo do Senhor”, “Eleito”, “Cordeiro de Deus”, “Líder e 

Comandante”, “Redentor”, e “Ungido”. 

O cap. 53 é o grande capítulo do AT que profetiza a obra expiatória do 

Messias. Nenhum texto em ambos os Testamentos expõe de um modo tão 

completo o propósito da morte de vicária de Cristo na cruz do que esse 

capítulo. Ele é citado nove ou dez vezes por escritores do NT. 

Palavras-chave: Salvação – Redentor – Justiça – Paz. 

Subsídio Histórico – 2 Reis capítulos 22-25.  

Tanto Isaías como Jeremias levaram mensagens de condenação ao Israel 

apóstata. Enquanto que o tom de Isaías é vigoroso e severo, o de Jeremias é 

moderado e suave. O tema do livro gira em torno do amor imutável de Jeová 

ao seu povo apóstata e sua tristeza por causa da condição deste. 
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Jeremias tinha um coração compassivo para com o seu povo e orou por ele 

mesmo, quando o Senhor lhe disse que não fizesse isso. Ele ficou conhecido 

como “o profeta das lágrimas”.  

Jeremias usa muitos estilos e esquemas literários. O seu livro é o mais longo 

da Bíblia, e, embora alguns capítulos estejam escritos em prosa, a maioria está 

escrita em poesia. A sua poesia é de beleza e lirismo peculiares nas Escrituras. 

Ele faz uso eficaz da repetição, como na frase “pela espada, pela fome e pela 

peste” (14.12), “terra, terra, terra!” (22.29), e o “templo do SENHOR” (7.4); 

também faz uso de expressões como “objeto de perpétuo assobio” (18.16). O 

simbolismo ocorre no uso do cinto de linho (13.1), da botija de oleiro (19.1) e 

das correias (27.2). São usados criptogramas em 25.26 e 51.1,41. Jeremias é 

um observador perspicaz de plantas e animais (2.21,23). Presenteou-nos com 

muitas frases maravilhosas (2.13; 7.11; 8.20,22; 31.29,33). 

Conteúdo 

I. O chamado e a comissão de Jeremias (cap. 1). 

II. Mensagem de repreensão a Judá (caps. 2-25). 

III. Mensagens de juízo e restauração (caps. 26-39). 

IV. Mensagens depois do cativeiro (caps. 40-45). 

V. Retrospecto: o cativeiro de Judá (cap. 52). 

A dor de Jeremias à vista da cidade pela qual ele tudo fizera para salvar, não 

que não cresce que ela se ergueria de suas ruínas caps. 31,32 – faz-nos lembrar 

o lamento de Jesus sobre a mesma Jerusalém, Mt 23.37,38; Lc 19.41-44. 

Jerusalém reergueu-se, sim, e deu seu nome à capital de um Mundo Remido 

de Glória Eterna, Hb 12.22, Ap 21.2.(A Nova Jerusalém). 

As dores e as lamentações expressam na profecia de Jeremias encontram aqui 

o seu auge; os rios de lágrimas que correu ali, neste livro transbordam. O 

objetivo principal do livro era ensinar aos judeus a reconhecerem a mão de 

Deus em suas calamidades e que se voltassem a ele com arrependimento 

sincero. O triste cântico de Jeremias foi adotado pela nação judaica. Os judeus 

cantam este livro todas as sextas-feiras junto ao Muro das Lamentações, em 

Jerusalém, e o lêem na sinagoga, em jejum, no dia nove de agosto, o dia 

destinado à lamentação das cinco grandes calamidades que sobrevieram à 

nação. 

O tema do livro apresenta as desolações de Jerusalém, o resultado de seus 

pecados, e o castigo de um Deus fiel, que visava conduzi-los ao 

arrependimento.     

O Antigo Testamento hebraico não coloca Lamentações imediatamente depois 

de Jeremias, e sim em um grupo de livros chamados Escritos. 

Ezequiel foi um profeta do cativeiro (ou exílio) babilônico. Ele foi levado 

cativo em 597 a.C., onze anos antes de Jerusalém ser destruída e o Reino Sul, 
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Judá, deixar de existir. O exílio na Babilônia durou 70 anos, de 605 a 535 a.C. 

Ezequiel ficou na Babilônia de 597 até pelo menos 570 a.C. 

A personalidade de Ezequiel reflete uma força mística. A proximidade de seu 

contato com o Espírito, suas visões e a freqüência com a qual a palavra do 

Senhor vinha até ele, foi considerado como o “profeta carismático”. Suas 

experiências espirituais também anteciparam a atividade do Espírito Santo no 

Novo Testamento. 

O ponto central das predições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém.  

Antes deste acontecimento seu motivo principal era chamar ao arrependimento 

aqueles que viviam em segurança descuidada, admoestando-os a que não 

abrigassem a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, sacudiriam o jugo 

da Babilônia (17.15-17), e assegurando-lhes que a destruição da cidade e do 

templo eram inevitáveis e se aproximavam rapidamente. Depois desse 

acontecimento, seu cuidado principal foi consolar os judeus desterrados, 

dando-lhes promessas de libertação futura e restauração na sua terra; 

animando-os com a certeza de bênçãos futura.   

Ezequiel e o Apocalipse 

Os querubins – Ez 1 – Ap 4. 

Gogue e Magogue – Ez 38 – Ap 20.  

Comer o livro – Ez 3 – Ap 10. 

A Nova Jerusalém – Ez 40-48; Ap 21. 

O rio da água da vida – Ez 47 – Ap 22. 

O nome de Daniel significa “Deus É Meu Juiz”. Sua inabalável consagração a 

Jeová e sua lealdade ao povo de Deus comprovam fortemente essa verdade na 

vida de Daniel. A importância de Daniel como profeta foi confirmada por 

Jesus em Mt 24.15. 

O livro de Daniel é, na sua maior parte, uma história profética dos poderes 

gentílicos mundiais desde o reinado de Nabucodonosor até a vinda de Cristo. 

Os profetas em geral salientam o poder e a soberania de Deus com relação a 

Israel, e o revelam como aquele que determina os destinos de seu povo 

escolhido através dos séculos até a restauração final. Daniel, por outra parte, 

destaca a soberania de Deus como relação aos impérios gentílicos do mundo, e 

revela Deus como aquele que domina e governa os negócios desses impérios 

até a época de sua destruição, na vinda de seu Filho. 

A visão é a de um Deus que governa, cheio de sabedoria e poder; de reis 

que desaparecem; de dinastias e impérios que surgem a caem enquanto Deus, 

entronizado no céu, governa seus movimentos. 

O propósito do livro é mostrar que o Deus de Israel, o único Deus, mantém 

sob seu controle o destino de todas as nações. 

O livro de Daniel é composto de três partes principais: (cap.1), os testes 

decisivos do caráter de Daniel e o desenvolvimento de suas habilidades de 
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interpretação proféticas (cap. 2-7) e a série de visões de Daniel sobre reinos e 

acontecimentos futuros ( caps. 8-12). Nessa parte final, Daniel se apresenta 

como livro profético básico para compreensão de muitas coisas da Bíblia. 

Muitos aspectos de profecias relacionados com os tempos do fim dependem 

desse livro.     

Seção V – Os Livros dos Profetas Menores 

Oséias – Data: Cerca de 750 a.C. Autor: Oséias. 

Joel – Data: 835-805 a.C. Autor: Joel. 

Amós – Data: 760-750 a.C. Autor: Amós. 

Obadias – Data:  586 a.C. Autor: Obadias. 

Jonas – Data: 760- 612 a.C. Autor: Jonas. 

Miquéias – Data: 704- 696 a.C. Autor: Miquéias. 

Naum – Data:  612 a.C. Autor: Naum. 

Habacuque – Data:  600 a.C. Autor: Habacuque. 

Sofonias – Data: Cerca de 630 a.C. Autor: Sofonias. 

Ageu – Data: 520 a.C. Autor: Ageu. 

Zacarias – Data: 520-475 a.C. Autor: Zacarias. 

Malaquias – Data: 450 a.C. Autor: Malaquias. 

Oséias é o primeiro dos livros proféticos menores. Estes livros são chamados 

“menores”, não por causa de sua importância, mas em relação ao seu tamanho, 

e a esse respeito estão em contraste com os escritos dos profetas maiores. 

O aluno deve ler 2 Reis 14.23 – 15.31, que lhe proporcionará o fundo histórico 

do livro. 

O livro de Oséias é a respeito de um povo que tinha necessidade de ouvir 

sobre o amor de Deus, de um Deus que queria falar com eles e da maneira 

singular que Deus escolheu para demonstrar seu amor a seu povo. O povo 

pensou que o amor poderia ser comprado (“... Efraim mercou amores”, 8.9), 

que o amor era uma busca de uma autogratificação (“Irei atrás de meus 

amantes, que me dão...”, 2.5) e que, amando objetos sem valor, pudesse 

conseguir benefícios positivos (“... se tornaram abomináveis como aquilo que 

amaram”, 9.10). Deus quis que Israel conhecesse seu amor, (“Quando Israel 

era menino, eu o amei...”, 11.1), foi guiado com uma meiga disciplina (“Laços 

de amor”, 11.4) e que persistiu, apesar de o povo correr e da resistência dele 

(“Como te deixaria?”, 11.8). 

O pecado de Israel é o de infidelidade a seu esposo, Jeová, que a libertou do 

Egito, cuidou dela e com quem fez votos sagrados de obediência e fidelidade 

no Monte Sinai. Mas em lugar de matar a esposa adúltera, como prescrevia a 

Lei, Jeová manifesta para com ela um amor que vai além do humano, Ele a 

acolhe novamente com o seu eterno amor ágape.  
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Tema: O julgamento e a graça de Deus. 

O livro de Joel, assim como o de Sofonias, apresenta o juízo vindouro. Assim 

como o Apocalipse prediz a colheita da terra (3.13,14; Ap 14.15,16). 

Apresenta também uma predição da era do Evangelho e do correspondente 

derramamento do Espírito Santo.   

Joel profetizou numa época de grande devastação de toda a terra de Judá. Uma 

enorme praga de gafanhotos havia despido a zona rural de toda a sua 

vegetação. Destruiu até as pastagens tanto das ovelhas como do gado, até 

mesmo tirou a casca das árvores de figo. Em apenas algumas horas, o que 

tinha sido uma terra bonita e verdejante, havia se tornado um lugar de 

desolação e destruição. Descrições contemporâneas do poder destrutivo dos 

exames de gafanhotos confirmam a descrição de Joel acerca da praga, ocorrida 

na sua época. Tanto o povo como os animais estavam morrendo. 

Ela foi profunda e desastrosa, que Joel viu somente uma explicação: era o 

julgamento de Deus. 

O livro de Joel está naturalmente dividido em duas seções. A primeira (1.1 – 

2.27) trata do julgamento de Deus, de um chamado ao arrependimento e da 

promessa de restauração. A segunda seção (2.28 – 3.21) explica que a praga de 

gafanhotos, não é nada comparada ao julgamento de Deus que está a caminho. 

Todavia, nós não podemos deixar de notar a mais notável seção dessa curta 

profecia. Através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos à frente, para 

um tempo em que Deus irá derramar o seu Espírito “sobre toda a carne” 

(2.28).  Será um tempo em que todos os crentes sentirão a habitação do 

Espírito Santo de Deus e irão formar uma comunidade profética na terra.  

A salvação não será apenas a bênção sobre Judá; será um tempo em que “todo 

aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo” (2.32). 

Amós usa o estilo de fala de um mensageiro, indicando que ele está falando 

em nome de outro: “assim diz o SENHOR” (1.3,6) ou “ouvi a palavra” (3.1; 

4.1; 5.1). Ele usa muitas metáforas tiradas da vida no campo, que ele conhecia 

como um pastor de ovelhas e fazendeiro (1.3; 2.13; 3.12; 4.1; 9.9). Amós tem 

a habilidade para desenvolver uma série de ditos, num poderoso clímax: os 

oráculos contra as nações (1.3 – 2.10), a recitação das calamidades levando às 

visitações de Deus (4.6-12) e as visões que vão desde a tolerância de Deus até 

o seu julgamento (7.1-19; 8.1-3). 

O livro de Amós é basicamente uma mensagem de julgamento: julgamento 

sobre as nações, profecias e visões de julgamento divino sobre Israel. O tema 

central do livro é que o povo de Israel havia quebrado sua aliança com Deus. 

Como resultado, o castigo de Deus sobre eles por causa do pecado será severo.  

Amós começa com uma série de acusações contra os sete vizinhos de Israel, 

incluindo Judá, e, depois, ele acusa Israel (1.3 – 2.16). Cada nação estrangeira 
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tem de ser castigada por ofensas específicas, seja contra Israel ou qualquer 

outra nação. Esse julgamento sobre as nações nos ensina que Deus é o 

Monarca universal. Todas as nações estão sob seu controle. Elas têm de 

prestar contas a Deus pelos maus tratos às outras nações e povos.  

As relações entre Israel e Edom foram marcadas pela hostilidade através do 

período do Antigo Testamento. O rancor começou quando os dois irmãos 

gêmeos Esaú e Jacó se dividiram em disputa (Gn 27; 32-33). Os descendentes 

de Esaú, conseqüentemente, se estabeleceram numa área chamada Edom, 

situada ao sul do mar Morto, enquanto os descendentes de Jacó continuaram 

em direção à Terra Prometida, habitaram em Canaã e se tornaram o povo de 

Israel. Com o passar dos anos, números conflitos se desenvolveram entre os 

edomitas e os israelitas, sempre estavam dispostos a ajudar um exército que 

atacasse Israel (Nm 20.14-21). 

Quando Nabucodonosor capturou Jerusalém, Edom se regozijou pela queda de 

Israel e cruelmente tomou parte no sangue e na matança (Sl 137.7).     

A profecia de Obadias fala a um povo que lamenta a ruína da sua amada 

cidade de Jerusalém e as mortes de família, amigos e parentes. Os habitantes 

de Judá, que não haviam sido levados para o cativeiro, eram um pequeno 

número e estavam confinados a um fragmento do território que eles dantes 

haviam reivindicado como seu país. Eles subsistiram sobre uma pilha de 

entulhos, que um dia havia sido sua cidade sagrada. O livro de Lamentações 

registra a amargura que o povo de Judá sentiu. 

Nesse contexto, Obadias leva sua mensagem de segurança de que Deus não se 

esqueceu de seu povo, nem se descuidou da perversidade dos edomitas. Ele irá 

intervir para reparar a situação, para punir Edom e restaurar o seu povo. Sua 

mensagem confronta Edom na forma de uma palavra de condenação, mas 

conforta o povo de Judá com a promessa de cuidado contínuo de Deus, sua 

vitória e a conseqüente restauração do povo.   

O livro de Jonas, embora tenha sido colocado dentre os profetas no cânon, é 

diferente dos outros livros proféticos, pois ele não tem uma profecia que 

contenha uma mensagem; a história é a mensagem. A história recorda um dos 

mais profundos conceitos teológicos encontrados no Antigo Testamento. Deus 

ama todas as pessoas e deseja compartilhar seu perdão e misericórdia com 

elas. Israel havia sido encarregado de entregar aquela mensagem, mas, de 

algum modo, eles não compreenderam a importância dela. Essa falha, 

conseqüentemente, levou-os a um orgulho religioso extremo. No livro de 

Jonas, pode se encontrar a semente do farisaísmo. 

Deus pediu a Jonas, o profeta, para levantar-se e ir 1300 km para o oriente, a 

Nínive, uma cidade dos temidos e odiados assírios. Sua mensagem é para ser 

um chamado ao arrependimento e uma promessa de misericórdia, caso eles 
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respondam positivamente. O amor de Deus a todos os seres humanos foi 

dramaticamente revelado a Jonas, quando ele respondeu às orações dos 

marinheiros gentios e respondeu ao arrependimento do povo pagão de Nínive. 

A mensagem foi posteriormente ampliada como a lição da planta, do verme e 

de um vento calmoso oriental. 

Nínive era a capital do Império Assírio, que dominou o antigo Oriente Médio 

cerca de 300 anos (900-605). Foi nessa circunstância que Jonas, cujo nome 

significa “pombo”, foi chamado por Deus para ser mensageiro. Sua mensagem 

prolongaria a vida da nação inimiga que já estava em via de exterminar Israel. 

Não admira que Jonas fugisse na direção oposta.    

O livro foi escrito para enfatizar que Deus ama a todas as pessoas e quer 

mostrar a todos sua misericórdia, baseada no arrependimento. Ele tem sido 

chamado de o notável livro missionário do Antigo Testamento. 

O nome Miquéias pressupõe uma semelhança com o Senhor: “Quem, ó Deus é 

semelhante a ti”. Miquéias era tão sincero e completamente comprometido, 

que ele quis ir despojado e nu para fazer com que sua mensagem fosse 

compreendida (1.8), o contemporâneo de Miquéias, Isaías, na ocasião, seguiu 

a mesma tática (Is 20.3-4). A profecia de Miquéias produziu um impacto que 

se estendeu muito além do seu ministério local. Um século depois, sua 

profecia foi lembrada e citada (Jr 26.17-19), e acontecimentos ocorridos sete 

séculos mais tarde atestam a autenticidade da profecia de Miquéias (Mt 2.1-6; 

Jo 7.41-43). 

A mensagem de Miquéias foi dirigida tanto a Israel quanto a Judá, sendo 

endereçada primariamente às respectivas capitais, Samaria e Jerusalém. As 

três principais idéias principais da mensagem de Miquéias são os pecados de 

Samaria e de Jerusalém, a destruição dessas cidades e a futura restauração. 

Essas três idéias ficam misturadas entre si no livro, com transições abruptas 

entre a desolação presente e a glória futura. 

O livro apresenta uma profecia acerca do Senhor, que não tem concorrentes no 

perdão dos pecados e na compaixão pelos pecadores. Sua fidelidade 

compassiva mantém uma aliança com Abraão e seus descendentes. A 

“majestade do nome do Senhor” (5.4; ver também 4.5; 6.9) está caracterizada, 

bem como a face do Senhor (3.4), seu louvor (2.9), seus caminhos (4.2), seus 

pensamentos (4.12), sua força (5.4), suas justiças (6.5; 7.9) e sua conseqüente 

ira (7.9) e furor (5.15; 7.18) contra todas as formas de rebelião. 

Naum, cujo nome significa “Confortador” ou “Cheio de Conforto”, é 

desconhecido, a não ser pelo breve título que inicia sua profecia. Sua 

identificação como um “elcosita” não ajuda muito, visto que a localização de 

Elcose é incerta. Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, tão proeminente no 

ministério de Jesus, significa “Aldeia de Naum”, e alguns têm especulado, mas 
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sem prova concreta, que seu nome deriva do profeta. Seus contemporâneos 

foram Sofonias, Habacuque e Jeremias. 

O livro de Naum focaliza-se num único interesse: a queda da cidade de 

Nínive. Três seções principais, correspondentes aos três capítulos, abrangem a 

profecia, vejamos: 

1. Descreve o grande poder de Deus como aquele poder que opera na forma 

de proteção para o justo, mas de julgamento para os ímpios (cap. 1).  

2. Descreve a ida da destruição para Nínive (2.1-13). Tentativas de defender a 

cidade contra seus atacantes será em vão, porque o Senhor já decretou a queda 

de Nínive e a ascensão de Judá (cap. 2). 

3. O julgamento de Deus parece excessivamente cruel, mas ele é justificado 

em sua condenação. Nínive era uma “cidade sanguinária” (3.1), uma cidade 

culpada por espalhar o sangue inocente de outras pessoas. Ela era uma cidade 

conhecida pela mentira, falsidade, roubo e devassidão (Cap. 3). 

O livro é a seqüência da mensagem do profeta Jonas, por cujo ministério os 

ninivitas foram conduzidos ao arrependimento e salvos do castigo iminente. É 

vidente que mudaram de opinião a respeito de seu primeiro arrependimento e 

de tal maneira se entregaram à idolatria, crueldade e opressão, que 120 anos 

mais tarde, Naum pronunciou contra eles o julgamento de Deus em forma de 

destruição completa. 

 

O nome Habacuque significa “Abraço” ou significando que ele foi “abraçado 

por Deus”. É provável que Habacuque era qualificado para liderar a adoração 

no templo como membro da família levítica (3.19). 

O livro de Habacuque dá um relato de uma jornada espiritual, contando sobre 

a trajetória de homem da dúvida à adoração. Observe a diferença entre o início 

do livro (1.1-4) e o final do livro (3.17-19) é impressionante.  

Habacuque viveu durante um dos períodos mais críticos de Judá. Seu país 

havia caído do auge das reformas de Josias para as profundezas do tratamento 

violento de seus cidadãos, medidas opressoras contra o necessitado e a ruína 

do sistema legal.   

O tema principal do livro de Habacuque é “O Dia do Juízo”. Chamado “o Dia 

do Senhor, o grande dia do Senhor, o dia da ira do Senhor” – é mencionado 

repetidas vezes (1.7-10,14-16,18; 2.2,3; 3.8). Será um dia de terror e está para 

sobrevir a Judá e às nações vizinhas. Trata-se de uma referência inconfundível 

à invasão pela Babilônia e ao cativeiro de Judá, acontecimentos que seguiram 

20 anos depois dessa profecia. Por fim, pode também ser uma espécie de 

retrato simbólico das catástrofes que ocorrerão no tempo do Fim, 

simbolizando mais plenamente no livro do Apocalipse.  

A profecia de Sofonias é peculiarmente estéril, sem vida, sem flor, sem fruto, 

sem nenhuma das belezas naturais; nada senão um mundo queimado por um 
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forte vento abrasador. 

Poucos escritores bíblicos descrevem a ira de Deus ou alegria de Deus tão 

vivamente quanto Sofonias. Deus é visto esquadrinhando as ruas de 

Jerusalém com lanternas para achar os ímpios que ele irá castigar (1.12); a 

profecia que descreve o Dia do Senhor em 1.14-18, é um terrível cântico de 

juízo. Uma chamada ao arrependimento segue adequadamente essas 

passagens.  

Conteúdo 

I. Um aviso de juízo (cap. 1). 

II. Um chamado ao arrependimento (2.1-37). 

III. Uma promessa de restauração (3.8-20). 

Ageu, Zacarias e Malaquias pertencem ao período posterior ao regresso do 

cativeiro babilônico (e é por isso que também são chamados profetas pós-

exílicos). A história desse período é contada nos livros de Esdras, Neemias e 

Ester (ver os comentários dos respectivos livros). 

Ageu e Zacarias conclamaram o povo a completar a reconstrução do templo, 

que já havia começado, mas ainda não fora acabada. Acredita-se que 

Malaquias tenha estado associado a Neemias, quase cem anos depois, na 

reconstrução dos muros de Jerusalém. É possível que Ageu fosse um ancião 

que tivesse visto o primeiro Templo (2.3). 

O livro de Ageu trata de três problemas comuns a todos os povos em todos os 

tempos, vejamos: 

I. O Desinteresse (1.1-15). 

II. O Desencorajamento (2.1-9) 

III. A Insatisfação (2.10-23) 

O livro dividi-se naturalmente em quatro mensagens distintamente 

mencionadas: 

I. O descuido do término do Templo (cap. 1). 

II. A glória do segundo Templo (cap. 2.1-9). 

III. Os sacrifícios sem obediência (cap. 10-19). 

IV. Promessas de bênçãos a Israel (cap. 2.20-23). 

Leia Esdras, capítulos 1-7, para conhecer o fundo histórico desta profecia. 

O livro de Zacarias começa com a veemente palavra do Senhor para o povo se 

arrepender e se voltar novamente para o seu Deus. O livro está repleto de 

referências de Zacarias à Palavra do Senhor. O profeta não entrega sua 

própria mensagem, mas ele, fielmente, transmite a mensagem dada a ele por 

Deus. O povo é chamado para se arrepender de sua apatia e completar a tarefa 

que não foi acabada. (Reconstrução do Templo). 

O livro de Zacarias está repleto de vislumbres do Messias e menciona 

muitos pormenores da vida e obra de Cristo. As visões são seguidas por 
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uma cena de coroação na qual *Josué é coroado tanto como rei e sacerdote. 

Isso é poderosamente um simbolismo da vinda do Messias. As visões de 

Zacarias tiveram um significado histórico para seus dias, mas elas também têm 

um significado para qualquer tempo. Deus salvará seu povo (Igreja) e trará 

julgamento sobre os injustos. 

* Não confundir com Josué o sucesso de Moisés (Js 1.1; 24.29).  

A missão de Zacarias era animar, por meio da promessa do êxito atual e da 

glória futura, o resto do povo judeu, que estava desanimado pelas aflições 

atuais e que a reconstrução do Templo era necessária e possível.  

O tema gira em torno da fidelidade do povo ao Senhor o por meio da aflição 

atual, com a visão das glórias futuras do tempo do Messias. 

Malaquias é o último de muitos homens divinamente inspirados que, num 

período de uns mil anos, predisseram a vinda do Messias. Eles não somente 

profetizaram acerca da vinda do Messias, mas também explicaram 

detalhadamente ao povo seus pecados e os advertiam a respeito do justo 

julgamento de Deus. 

Seguindo seu retorno do exílio, o povo de Israel vivia como uma comunidade 

restaurada na terra da Palestina. Ao invés de aprenderem das suas experiências 

negativas passadas e de retornar ao culto e adoração ao Senhor Jeová, eles se 

tornaram imorais e negligentes. As reformas rituais e políticas iniciadas pelos 

líderes pós-exílicos Esdras e Neemias não haviam evitado um declínio 

espiritual sério entre a população israelita. Essa grave situação fez com que 

Malaquias fosse densamente sobrecarregado com os problemas espirituais do 

seu povo. Com um fervor divino, ele salienta indiferença comum deles para 

com o Senhor amoroso. Na sua declaração de abertura, Malaquias salienta o 

amor imutável de Deus por seu povo, devido à sua misericórdia, que dura para 

sempre.  

   Numa linguagem fervorosa e brilhante, Malaquias continua a descrever o 

tipo original do sacerdócio. Ele profetiza sobre o Sol da Justiça, sobre o 

Mensageiro do concerto e o grande e temível dia do julgamento divino, no 

qual o justo será galardoado, e o ímpio, castigado. 

Finalmente, Malaquias exorta o povo a observar as leis dadas a Israel através 

de Moisés e promete a vinda do Messias e do precursor, Elias (João Batista). 

Essa declaração conclui o Antigo Testamento e o liga às Boas-Novas da 

provisão de Deus no Sol da Justiça descrita no Novo Testamento. 

No último livro do Antigo Testamento, nós encontramos claras elocuções 

proféticas com respeito ao repentino aparecimento de Cristo – o mensageiro 

da Nova Aliança (3.1). Aquele dia será um tempo de julgamento. “Quem 

poderá subsistir, quando ele aparecer?” (3.2) Ninguém, por suas próprias 

forças, pode, mas, para aqueles que temem ao Senhor “o sol da justiça [o Anjo 

da Aliança, Jesus (3.10)] nascera, trazendo salvação nas suas asas” isto é, em 
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triunfo vitorioso (4.2). 

 

Cânon significa “regra ou padrão” – os livros canônicos são aqueles que 

foram fortemente aceitos pelos Judeus e a Igreja Cristã como parte da 

inspirada Palavra de Deus. 
 

LIGANDO OS TESTAMENTOS 

Terminamos o Velho Testamento com a palavra "maldição". Sem as profecias 

cumpridas, maldição seria o melhor que poderíamos esperar. Até aqui Cristo 

foi prometido, mas não visto. A Esperança era prevista, mas não obtida.  

Por quase quatrocentos anos, Deus não chamou nenhum profeta para dizer 

"assim diz o Senhor". Em todo este tempo nenhum escritor inspirado 

apareceu. Por isso este tempo é chamado "Os Anos Silenciosos" ou "O 

Período Negro".  

O período inter-testamentário, 397 - 6 a.C., provocou muitas mudanças no 

mundo em geral e entre os Judeus em particular. Se pudermos entender, um 

pouco, o que aconteceu neste período que a Bíblia não nos revela, poderemos 

compreender melhor o povo que existiu no Novo Testamento e o porquê de 

muitas palavras de Jesus no Novo Testamento.  

I. O Período Inter-testamentário  

Podemos dividir esta seção, neste período, entre os acontecimentos políticos e 

religiosos ou os externos ou os internos.  

A. Externo (Político)  

Os povos que controlavam o mundo sempre deixaram traços da sua civilização 

entre o povo que conquistavam. Arquitetura, língua, educação, maneiras de 

comer e vestir, formas e estilos de governo, etc., são só algumas das maneiras 

que uma nação influenciava uma outra.  

1. Controle Mundial  

a. Babilônia  

Os Babilônicos levaram o reinado do Sul, Israel, cativo em 587 a.C.  

b. Medo-Persa  

Os Medo-Persas tomaram o controle do mundo dos Babilônicos em 537 a.C.  

c. Grego  

Os gregos tomaram o controle do mundo dos Medo- Persas em 333 a.C.  

Alexandre o Grande, que era o "bode que tinha um chifre insigne entre os 

olhos" de Daniel 8.1-7, conquistou o mundo antigo. Pelo domínio grego, a 

linguagem e civilização grega foram espalhadas em todo a parte do mundo 

conhecido naquele tempo. Este controle do mundo continuou através dos seus 

quatro generais que dividiram o poder na morte de Alexandre, o Grande, em 

323 a.C., até que os Romanos vieram em 63 a.C.  

d. Romano  

Os Romanos estabeleceram o Império Romano em 27 a.C. com Octavianus, 
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tomando o poder sobre o nome de Augustos. Quando começa o Novo 

Testamento, os Romanos estão reinando sobre Jerusalém e o mundo.  

2. Controle de Jerusalém  

Apesar das nações que conquistaram o mundo, Jerusalém foi dominada por 

outras nações em tempos curtos, mas significativos. Os que exerceram 

controle sobre Jerusalém e os anos que estes dominaram são:  

a. Período Pérsico: 536 -333 a.C.  

b. Período Grego: 333 - 323 a.C.  

c. Período Egípcio: 323 - 204 a.C.  

d. Período Sírio: 204 - 165 a.C.  

e. Período dos Macabeus: 165 a.C. - 63 a.C.  

f. Período Romano: 63 a.C. - Novo Testamento  

B. Interno (Religioso)  

Muitas coisas citadas no Novo Testamento, não são mencionadas no Velho 

Testamento. Desde que o Velho Testamento não fala nada destas coisas, e o 

Novo Testamento as menciona, devemos entender que foi durante o período 

inter-testamentário que estas foram introduzidas. Por causa do tempo 

tumultuoso em que Jerusalém viveu nestes quatrocentos anos varias seitas, 

instituições e práticas entre os judeus foram desenvolvidas. A história humana 

nos relata muitos fatos que pode nos ajudar entender várias referências de 

Jesus e os Apóstolos à estas seitas, instituições e a estes grupos.  

1. Sinagoga  

Durante o cativeiro, os judeus foram espalhados por todos os cantos. Eles 

continuaram seus costumes, apesar de quem os dominava. Por Jerusalém ser 

longe, foi desenvolvido um lugar de reuniões aonde quer que os judeus 

existissem. Quando os judeus voltaram para Israel, continuaram com estas 

maneiras de se reunirem. Estruturas começaram a ser erguidas, mesmo no 

cativeiro, onde os judeus podiam se reunir e ouvir da lei. Pelo decorrer do 

tempo estas assembléias religiosas tinham uma finalidade estabelecida e 

ofícios distintos. Esta reunião religiosa, junto com a estrutura, é conhecida 

como sinagoga.  

2. Escribas  

Com o cativeiro, os sacerdotes não foram sempre espalhados na forma de 

instruir todos os judeus na maneira que desejavam. Os escribas eram 

profissionais no Velho Testamento cujo trabalho era de colocar, por escrito, o 

que os profetas disseram. No tempo do exílio (cativeiro) estes começaram a 

ser chamados para "interpretar" o que a Lei dizia. Eles eram formados na 

linguagem original do Velho Testamento, então o povo pedia que estes não só 

lessem a Lei, mas que as ensinassem também. Os Escribas, gradualmente, 

perderam o aspecto de serem profissionais de escrever e passaram a ser mais 

como uma classe religiosa, ou seita, com autoridade para interpretar a Lei. 

Para o Judeu, os Escribas tinham autoridade da Lei Oral.  
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3. Fariseus  

No cativeiro, os Judeus não tinham um líder político só para eles. Eles eram 

sobre o domínio dos outros. Mas muitas vezes, os líderes das nações que 

dominavam o mundo deram autoridade limitada aos que tinham uma forma de 

autoridade entre os Judeus. Os sacerdotes tinham autoridade pela Lei Escrita, e 

estes sacerdotes, muitas vezes, eram colocados em posições oficiais pela nação 

que os dominavam. Nessa posição de autoridade, os sacerdotes ficaram 

conhecidos como Fariseus. Os Fariseus começaram a ser vistos como tendo 

autoridade religiosa e política entre os judeus. Quando o Novo Testamento se 

inicia, temos esta seita, Fariseu, já existindo.  

4. Saduceus  

Entre a seita dos Fariseus nasceu a seita dos Saduceus. Os Saduceus eram um 

ramo menos rígido entre os Fariseus. Os pensamentos dos Saduceus eram mais 

liberais que os Fariseus, mas as suas ações eram muito mais rígidas. A Lei 

Escrita era a sua autoridade.  

5. Herodianos  

Os Herodianos (Mt 22.16; Mc 3.6; 12.13) eram um grupo entre os Judeus que 

era mais político do que religioso. Tinham o objetivo de ajudar o governo de 

Roma a prosseguir e favorecer os judeus.  

6. Zelotes  

Os Zelotes eram nacionalistas puros. Estão mencionados em Lucas 6.15 e 

Atos 1.13. A palavra "zelador", nestes casos, é o mesmo de Zelote. O pouco de 

tempo que os Judeus, com os Macabeus, exerceram controle de si mesmos 

foram suficientes para inflamar uma atitude de nacionalistas. Quiseram uma 

nação Judaica e lutaram para isso.  

Podemos aproveitar mais um fato para nos ajudar a entender o Novo 

Testamento. Seria a Mishna e o Talmude. A Mishna é a Lei Oral dos Judeus 

que foi passada de geração a geração, verbalmente, de pai para filho. Quando 

esta foi colocada por escrito, tomou o nome "Talmude". A lei Oral foi 

colocada na forma escrita pelo Rabino Jehuda no fim do segundo século 

depois de Cristo.  

O Talmude consistia em duas partes: a) A Mishna, ou Lei Oral e b) a Gemara, 

ou comentários sobre a Mishna. Ainda hoje é utilizado na Comunidade 

Judaica.  

No tempo de Cristo, a Lei Oral era ainda oral e não escrita na forma do 

Talmude. Era esta Lei Oral, que Jesus apontava quando no Sermão da 

Montanha falava: "Ouvistes que foi dito" (Mt 5). Quando Jesus mencionava o 

Velho Testamento, usava: "Está escrito" (Mt 4.4, 7, 10) e "não foi dito". Veja 

também Jesus referindo-se à Lei Oral em Mt 15.1-9; 23.16-18 23 (Baxter). A 

palavra “testamento”, conforme é empregada nas expressões Antigo 

Testamento e Novo Testamento, significa “aliança” (pacto ou contrato solene). 

O Antigo Testamento (o nome que a igreja cristã atribuiu à Bíblia hebraica) 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  95 

apresenta à aliança que Deus fez a Abraão (Gn 15). Deus prometeu que 

Abraão: 

1. Viria a ser uma grande nação. 

2. A terra de Canaã pertenceria a Israel. 

3. Através de Israel o mundo seria abençoado. 

O Novo Testamento apresenta à nova aliança que Deus fez com todos os 

povos mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o maior dentre os 

descendentes de Abraão. A Nova Aliança é o cumprimento da promessa de 

Deus a Abraão de que este seria uma bênção para o mundo inteiro. 

O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, a Bíblia hebraica era a Bíblia 

de Jesus e dos apóstolos. Portanto, sempre que Jesus se refere às Escrituras, 

têm em mente a Bíblia hebraica. Semelhantemente, “está escrito na lei”. 

 

 

 
 

O NOVO TESTAMENTO 

O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado bem como o Antigo 

Testamento é o Novo Testamento escondido. Conhecer o Antigo Testamento 

ajuda o aluno, da Bíblia, a entender muitas alusões e referências feitas no 

Novo Testamento (Veja Lucas 24.27-45 e as comparações do livro de Levítico 

com Hebreus). O primeiro versículo do Novo Testamento refere-se a Cristo na 

sua relação com o Velho Testamento. O Antigo Testamento mostra a 

necessidade humana, o Novo Testamento mostra o suprimento divino. No 

Antigo Testamento, o coração humano está visto, no Novo Testamento, o 

coração de Deus é visto suprindo, em Cristo Jesus, todas as necessidades 

humanas.  

Há uma idéia que domina no Novo Testamento. Essa idéia é "cumprir". Mt 

1.22, "Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do 

Senhor, pelo profeta, que diz"; e, assim, mais onze vezes Mateus mostra como 

Cristo cumpriu o Velho Testamento (Mt 2.15,17, 23; 4.14; 8.17; 12.17; 13.35; 

21.4; 26.56; 27.9, 35). Os outros evangelistas também concordam com Mateus 

neste aspecto. As primeiras palavras do ministério público de Cristo contém 

"cumprir" (Mt 3.15; Mc 1.15; Lc 4.21 e, em João 1.41, 45 a palavra é 
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"achamos"). Nisso podemos ver que o Novo Testamento é a "resposta" do 

Velho Testamento.  

No Novo Testamento, Cristo é revelado diferentemente do que no Antigo 

Testamento. O Novo Testamento não usa tipos nem símbolos, mas mostra 

Cristo, a pessoa atual.  

 
ANTIGO TESTAMENTO 

 

O Cristo da profecia  

Cristo - A Esperança  

Cristo - O Esperado  

Cristo - O Previsto 

Cristo - O Predito  

NOVO TESTAMENTO 

 

O Cristo da história 

Cristo - O Fato 

Cristo - O Experimentado 

Cristo - A Provisão 

Cristo - O Apresentado  

 

O Novo Testamento consiste de vinte e sete livros, divididos em: quatro livros 

da vida de Cristo, um livro histórico, vinte e uma epístolas apostólicas e um 

livro profético.  

Cristo veio inicialmente aos Judeus (Mt 10.5-6; Jo 1.11; nascido sob a lei, Gl 

4.4; Rm 15.8) e as doutrinas sobre a graça, baseadas na vida de Cristo, são 

tratadas profundamente e desenvolvidas só nas epístolas. 

 

DIVISÃO DO NOVO TESTAMENTO 

Seção I – Os Evangelhos. 

Mateus – Data: 50-75 d.C. Autor: Mateus.    

Marcos – Data: 65-70 d.C. Autor: Marcos. 

Lucas – Data: 59-75 d.C. Autor: Lucas.  

João – Data: 85 d.C. Autor: Apóstolo João.  

 

Seção II – O Livro Histórico. 

Atos – Data: 62 d.C. Autor: Lucas. 

 

Seção III – As Epístolas Paulinas. 

Romanos – Data: 56 d.C. Autor: Paulo 

1 Coríntios – Data: 56 d.C. Autor: Paulo 

2 Coríntios – Data: 55-56 d.C. Autor: Paulo 

Gálatas – Data: 55-56 d.C. Autor: Paulo 

Efésios – Data: 60-61 d.C. Autor: Paulo 

Filipenses – Data: 61 d.C. Autor: Paulo 

Colossenses – Data: 61 d.C. Autor: Paulo 

1 Tessalonicenses – Data: 50 d.C. Autor: Paulo 

2 Tessalonicenses – Data: 50 d.C. Autor: Paulo 

1 Timóteo – Data: 64 d.C. Autor: Paulo 
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2 Timóteo – Data: 66-67 d.C. Autor: Paulo 

Tito – Data: 64 d.C. Autor: Paulo 

Filemom – Data: 60-61 d.C. Autor: Paulo 

 

Seção IV – A Epístola 

Hebreus – Data: 69-70 d.C. Autor: * Desconhecido 

 

Seção V – As Epístolas Gerais 

Tiago – Data: 48-62 d.C. Autor: Tiago 

1 Pedro – Data: 60 d.C. Autor: Apóstolo Pedro 

2 Pedro – Data: 65-68 d.C. Autor: Apóstolo Pedro 

1 João – Data: 90 d.C. Autor: Apóstolo João  

2 e 3 João – Data: 90 d.C. Autor: Apóstolo João 

Judas – Data: 65-80 d.C. Autor: Judas 

 

Seção VI – O Livro Profético 

Apocalipse – Data: 70-95 d.C. Autor: Apóstolo João. 

A primeira pergunta que se nos apresenta, antes de começar o estudo dos 

Evangelhos é esta: por que há quatro evangelhos? Por que não são dois, três 

ou apenas um? Isto pode ser explicado facilmente, pelo fato de ter havido, nos 

tempos apostólicos, quatro classes representativas do povo – judeus, romanos, 

gregos e um corpo tomado das três classes – a Igreja. Cada um dos 

evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter, às 

suas necessidades e ideais. 

Mateus, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos a vinda do Messias 

prometido no Antigo Testamento, apresenta Jesus como o Messias. Lucas, 

escrevendo para um povo culto, os gregos, cujo ideal era o homem perfeito, 

fez com que o seu livro focalizasse a pessoa de Cristo como a expressão desse 

ideal. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o 

serviço, ele descreveu Cristo como o Conquistador Poderoso. João tinha em 

mente as necessidades dos cristãos de todas as nações e assim apresenta as 

verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais, mencionamos os 

ensinos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo. 

Devemos lembrar-nos de que a mensagem dos Evangelhos se dirige à 

humanidade em geral, sendo os homens os mesmos em todas as épocas. 

Os fatos anteriores revelam mais uma razão para a existência de quatro 

Evangelhos, a saber: um Evangelho só não teria sido suficiente para apresentar 

os vários aspectos da personalidade de Cristo. Cada um dos evangelistas o vê 

sob um aspecto diferente. Mateus apresenta-o como Rei, Marcos como 

Conquistador e Servo, Lucas como Filho do Homem e João como Filho de 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  98 

Deus. Esta visão de Cristo é como a visão de um grande edifício – só um 

lado pode ser visto de cada vez. 

Os pontos de diferença entre os Sinóticos e o Evangelho de João são os 

seguintes: 

1. Os Sinóticos contêm uma mensagem evangélica para os homens não 

espirituais; o de João contém uma mensagem espiritual para os cristãos. 

2. Nos três vemos o seu ministério na Galiléia, mas no quarto vemos, de 

modo especial, o seu ministério na Judéia. 

3. Nos três sobressai mais a sua vida pública, ao passo que no quarto é 

revelada a sua vida particular. 

4. Nos três impressiona a sua humanidade real e perfeita; no quarto, sua 

divindade impressionante e verdadeira. 

5. Reunindo os quatro Evangelhos, é nos apresentado Jesus Cristo 100% 

Deus e 100% Homem (Veja matéria de Cristologia do CETEB). 

 

Tema: Cristo, O Rei  

"Como a semelhança de leão", Ap 4.6-8.  

Tempo: 50 d.C.  

Autor: Mateus, também chamado Levi (compare Mt 9.9 com Mc 2.13; Lc 

5.27). Mateus era um publicano, um servidor público, um empregado do 

governo. Israel, nesta época, era dominada pelos Romanos. Mateus era, então, 

um Judeu que trabalhava para uma nação gentia. Seu trabalho era receber os 

impostos do povo na "alfândega" ou "recebedoria" (Mt 2.14; Mc 2.14; Lc 

5.27). Por Mateus trabalhar para os Romanos ele era desprezado pelos judeus 

ortodoxos que ensinavam a separação explícita dos gentios. Geralmente os 

publicanos estão associados com as pessoas de baixa moral (Mt 9.10; 21.31).  

O Livro:  

O livro de Mateus mostra Cristo como rei. Sua genealogia é traçada desde o 

Rei Davi; e o lugar do Seu nascimento, Belém, o lar de Davi, é enfatizado. 

Sete vezes, neste Evangelho, Cristo é chamado de "o filho de Davi" (1.1; 9.27; 

12.23; 15.22; 20.30; 21.9; 22.42). Só em Mateus Cristo fala do "trono da sua 

glória" (19.28; 25.31). Além disto, apenas neste Evangelho Jerusalém é 

chamada de "cidade santa" (4.5) e de "a cidade do grande Rei" (5.35).  

Sendo o Evangelho do Rei, Mateus também é o Evangelho do reino; a palavra 

"reino" aprece mais de cinqüenta vezes e a expressão "o reino dos céus", que 

não foi usada em nenhum outro lugar no N.T., aparece aqui cerca de trinta 

vezes.  

Mateus, mais do que qualquer dos escritores dos Evangelhos identifica 

acontecimentos e pronunciamentos na vida do nosso Senhor com predições do 

V.T., como, por exemplo, 1.22; 2.15, 17, 23; 4.14; 12.17; 13.14; 21.4; 26.54, 

56; 27.9, 35.  
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Conquanto que Mateus mostra Cristo como Rei, Ele é primeiramente o Rei 

espiritual do Seu povo. O povo Judeu, junto com os discípulos, esperava o 

Messias que vinha derrubar os reinos em oposição e estabelecer o Seu reino na 

terra. Como isso não veio a acontecer (Mt 12.18-21), muitos deixaram-nO (Mt 

26.56). Antes que alguém possa entrar no Seu reino na terra, Cristo deve reinar 

no seu coração.  

Mateus relata a vida de Cristo sem os detalhes que Marcos e Lucas dão:  

Estão agrupados os preparativos para o Seu ministério:  

Cap. 1, 4.12 - Genealogia, nascimento, Batismo e Tentação  

Estão agrupadas as obras e ações de Cristo no Seu ministério na Galiléia:  

Cap. 5, 6, 7 - Os Ensinamentos de Cristo  

Cap. 8, 9,10 - Os milagres de Cristo  

Cap. 11 - 18 - As reações ao ministério de Cristo.  

Estão agrupados também o Seu curto ministério em Judéia:  

Cap. 19 - 25 - Sua Apresentação - Rei  

Cap. 26, 27 - Sua Crucificação - O Malfeitor  

Cap. 28 - Sua Ressurreição - O Salvador  

Para ver a base que os detalhes dos outros três Evangelistas apoiavam, leia 

Mateus várias vezes. Assim terá uma visão geral da vida de Cristo.  

Tema: Cristo, O Servo  

"com a semelhança de bezerro", Ap 4.6-8.  

Tempo: 68 d.C.  

Autor João Marcos  

O nome de Marcos, João Marcos ou João (em relação a Marcos) aparece só 

nove vezes na Bíblia e nenhuma destas nos evangelhos (At 12.12, 25; 13.13; 

15.37, 39; Cl 4.10; 2 Tm 4.11; Fl 24; 1 Pe 5.13).  

Na a primeira vez que Marcos aparece na Bíblia aprendemos que o nome de 

sua mãe era Maria. É bem provável que sua mãe fosse Judia e quem deu o 

nome de João, e o pai, que não conhecemos talvez fosse Romano devido ao 

nome de Marcos que deu a seu filho.  

João Marcos era sobrinho de Barnabé (Cl 4.10), chamando "meu filho" por 

Pedro (1 Pe 5.13) e era cooperador a Paulo (Fl 24) e assim, muito útil para o 

ministério dele (2Tm 4.11). Contudo, Marcos foi uma pedra no caminho entre 

Paulo e Barnabé por começar uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, 

mas não a completando, saindo logo depois de começar (At 12.25; 13.13; 

15.37-41). Quando Paulo estava na prisão referiu-se a Marcos (Cl 4.10) que 

estava ainda no ministério (a tradição diz que ele era muito ativo no Egito, 

organizando uma igreja em Alexandrina - Baxter). A primeira falha de ter 

deixado os missionários, no começo do ministério de Paulo e Barnabé era uma 

falha que Paulo evidentemente tinha perdoado, pois é dito uns vinte anos 

depois que ele achava Marcos útil para o ministério.  
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A tradição diz que Marcos foi um mártir no Egito. Ele foi arrastado pela rua, 

jogado e deixado ferido numa prisão e depois queimado vivo.  

Livro:  

Que Marcos mostra Cristo, o servo, é evidente no livro que relata na maior 

parte - as ações de Cristo. Como não é importante saber a genealogia de um 

servo, Marcos não tem registro da linhagem de Cristo nem nenhuma menção 

do nascimento ou dos primeiros anos dele. Como não é importante o que um 

servo diz e sim o que o servo faz, os discursos e as parábolas de Cristo não 

estão relatados com tanto destaque quanto os milagres que ele se preocupou 

em fazer.  

Em comparação com o livro de Mateus, Marcos é o mais curto dos quatro 

evangelistas. Mas se comparar só os relatórios que Cristo fez, Marcos inclui 

duas vez mais que Mateus. Tudo indicando que Marcos mostra Cristo, o 

Servo.  

Marcos é considerado como o fotógrafo dos evangelistas. Ele relata com 

mais destaque os detalhes dos nomes (3.17; 10.46; 15.21), horários (1.35; 

6.35; 11.19; 15.25), números (2.3; 5.13; 6.7, 40; 14.30, 72), lugares (2.13; 

11.4; 12.41; 15.39; 16.5) e muitos acontecimentos 1.13; 2.3,4; 4.36-38; 6.48, 

53-56; 9.36; 10.17,32; 12.42; 16.4). Se não fosse por Marcos, muitos detalhes 

que dão vida aos acontecimentos de Cristo, seriam deixado só à imaginação. 

Para dar mais um exemplo, compare o relatório de Marcos da Transfiguração 

de Cristo como o relatório dos outros evangelistas (Mc 9.2-13; Mt 17:1-8; Lc 

9.28-36).  

Para ter uma lição em como servir estude o exemplo de Cristo em Marcos. Sua 

posição com Deus, e o Seu trabalho como Salvador não foi em nada 

prejudicado na atitude d?Ele ser um Servo, mas foi vista a grandeza da Sua 

posição com Deus ao se humilhar para servir e a importância de obediência no 

Seu trabalho. Todos os que querem adorar o Senhor Deus em espírito e em 

verdade tomem nota da vida de Cristo, o Servo.  

  

Tema: Cristo, O Homem  

"rosto como de homem", Ap 4.6-8.  

Tempo: 60 A.D.  

Autor:  

Lucas é o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos 

(1.1-5; At 1.1-4). Lucas era médico (Cl 4.14). Talvez por isso há mais 

referências às curas no livro de Lucas do que em Mateus ou Marcos ((4.18, 23; 

5.17) e as descrições de doenças (5.12,18; 7.2; 13.11)).  

Lucas foi companheiro de Paulo em muitas das suas viagens (note em Atos o 

pronome "nós" quando fala de quem estava com Paulo. Parece que Lucas era 

um companheiro muito fiel a Paulo, pois no fim da vida de Paulo ele diz que 

"só Lucas está comigo" (2 Tm 4.9-11).  
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O Livro:  

Em Mateus temos agrupados os acontecimentos de Cristo, O Rei; em Marcos 

temos as fotos das ações de Cristo, O Servo; em Lucas temos a história linda 

de Cristo, O Homem.  

Lucas foi endereçado a Teófilo, um romano de importância e um 

convertido ao Senhor Jesus Cristo "para que conheças a certeza das coisas de 

que já estás informado" (1.1-5). Ver também Atos 1.1-4.  

A genealogia é traçada até Adão, seno o objetivo de Lucas mostrar Cristo, O 

Homem. A narrativa de Lucas sobre o nascimento e a infância do Senhor é do 

ponto de vista da mãe virgem e nos dá mais detalhes da sua vida de criança e 

menino que os outros Evangélicos.  

Este livro é o mais longo dos quatro Evangelhos em relação ao número de 

versículos. O que sabemos da infância de Cristo devemos a este livro. Lucas 

também diferencia dos outros sinópticos em que só neste livro tem as 

parábolas do Bom Samaritano (10.25-37), do homem rico e louco (12.13-21), 

da figueira infrutífera (13.6-9), da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho 

pródigo (15,3-32), da viúva persistente (18,1-8), do fariseu e o publicano 

(18,9-14), e a parábola das minas (19,11-27). Também só aqui tem a missão 

dos Setenta relatada (10,1-24). Imagine que falta de conhecimento da vida de 

Cristo teríamos se não fosse por Lucas.  

Note, também, os acontecimentos que Lucas relata sobre a sensibilidade de 

Cristo em repreender Marta (10.38-42), curar uma enferma (13.10-16), um 

hidrópico (14.1-6), dos dez leprosos (17.11-19), a conversão de Zaqueu (19.1-

10) e o choro por Jerusalém (19.41-44); tudo isso só temos porque Lucas nos 

relatou mostrando assim a atenção de Cristo pela humanidade e a humanidade 

perdida à qual Ele veio salvar.  

O nascimento, vida de criança, menino e de homem (1.5-4.13)  

Ministério em Galiléia (4.14-9:50)  

A jornada à Jerusalém (9.51-19:44)  

Crucificação e Vitória (19.45-24.53)  

  

Tema: Cristo - O Filho de Deus ou Cristo em Sua Divindade  

"uma águia voando", Ap 4.6-8.  

Tempo: cerca de 85 - 90 d.C.  

Autor:  

Sabemos que o pai de João era Zebedeu (Mt 4.21) e era seu irmão Tiago (Mt 

26.37; Mc 14.33; Lc 5.10).  

João fazia parte do circulo dos três discípulos íntimos de Cristo. Os outros 

eram Pedro e Tiago. Cristo não amava mais estes três, mas estes três estiveram 

presentes durante ocasiões especiais de Cristo: Transfiguração (Mt 17.1-9), 

oração no jardim antes da traição e da crucificação (Mt 26.36-46). Os três 

foram chamados por Paulo "colunas" da igreja (Gl 2.9).  
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A João, um dos poucos discípulos presente na sua morte, Cristo confiou o 

cuidado de sua mãe (Jo 19.26,27) e ele é apresentado no seu evangelho como 

o discípulo "a quem Jesus amava" (13.23; 19.26; 20.2; 21.7, 20-24).  

Além deste evangelho, João é autor dos outros três livros que levem o seu 

nome (1, 2, 3 João) e Apocalipse.  

O Livro:  

A razão de este livro ser escrito é "para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho 

de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." (Jo 20.21) e esta idéia 

se repete pelo livro várias vezes.  

Os versículos chaves, 1.11,12 também fornecem a estrutura do livro, como 

João faz no livro de Apocalipse em Ap 1.19. O Evangelho de João pode ser 

dividido em 1) "Os seus não o receberam", 2) "Mas, a todos quanto o 

receberam", 3) "Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus". 

Este livro não faz parte dos evangelhos sinópticos. Os sinópticos mostram os 

fatos da vida exterior de Cristo, em João temos a vida íntima de Cristo. Os 

sinópticos mostram a sua vida humana, João mostra a sua vida divina. Os 

discursos públicos de Cristo estão relacionados em maior parte pelos 

sinópticos, João relata os discursos pessoais de Cristo. O ministério na Galiléia 

é mostrado nos sinópticos, mas em João o ministério na Judéia se vê. Os 

sinópticos importam fatos, João doutrina. Os sinópticos apresentam Cristo 

pelo que ele diz e faz, João o interpreta pelo quem ele é.  

Para se concentrar no quem Cristo é João só conta oito dos milagres de Cristo 

(Mateus e Lucas mostram vinte, Marcos dezoito) e só uma parábola (10.6). 

Das parábolas Mateus relata dezesseis, Marcos cinco e Lucas vinte. Em 

contrapartida, João nos relata os discursos de Cristo que os sinópticos não 

revelam com tanto destaque (Pedro e Natanael, a:35-51; Nicodemos, 3.1-15; 

mulher Samaritana, 4.4-38; o homem nascido cego, 9.35-41; Marta e Maria, 

11; os onze discípulos, 13-16; Maria Madalena, 20.1-18 e o Apostolo Pedro, 

21.15-23) tudo para nos mostrar doutrina.  

As palavras usadas mais neste livro que nos dos sinópticos são: "crer", 

"vida" e os títulos "Filho" e "Filho de Deus" , estes mostrando o tema do livro 

de Cristo - O Filho de Deus. Outras palavras características de João são 

"verdadeiro", verdade",. "amor", "testemunho" e "mundo" (gr. kosmos). 

Apenas João registra as grandes declarações "Eu sou" de Cristo (6.35 "pão da 

vida"; 8.12 "a luz do mundo"; 10.7 "porta das ovelhas", 11 "o bom Pastor"; 

11.25 "a ressurreição e a vida"; 14.6 "cominho, verdade e a vida"; 15 "videira 

verdadeira") e apresenta as declarações de Cristo introduzidas pelo solene "Em 

verdade, em verdade" (1.51; 5.19,24,25, etc.).  

Conclusão:  

Mateus O Prometido está - "veja as Suas qualificações".  

Marcos Assim Ele trabalhou - "veja o Seu poder".  

Lucas Assim Ele era - "veja a Sua natureza"  
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João Assim Ele é - "veja a Sua divindade". 

 

O HISTÓRICO  

O livro dos Atos contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da 

igreja cristã, e da proclamação do Evangelho ao mundo estão conhecido, de 

acordo com o mandamento de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. É o relato 

do ministério de Cristo continuado por seus servos. O tema gira em torno das 

seguintes palavras-chave: Ascensão, Descida e Expansão. A ascensão de 

Cristo é seguida pela descida do Espírito e a descida do Espírito é seguida pela 

expansão do evangelho; culminando com o estabelecimento da Igreja de 

Cristo.  

Podemos encarar o livro de Atos como um sermão histórico sobre o poder 

cristão: sua origem e seus efeitos. A fonte é o batismo no Espírito Santo (At 

2), e o efeito é o poder de testificar sobre Cristo ao mundo. Provavelmente, a 

característica mais destacada dos cristãos antigos fosse seu poder espiritual. 

Eles jejuavam e oravam ardentemente (2.24; 6.4; 13.3), e sua fé liberava o 

poder milagroso de Deus (3.16).  

Atos mostra pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Os sinais seguiam 

aqueles que criam. Ver Mc 16.17-18. 

O título Atos dos Apóstolos, que não foi posto no texto pelo próprio autor, mas 

pela igreja do século II, não corresponde em todos os seus aspectos ao 

conteúdo da narração. Com efeito, o livro só ocasionalmente ocupa-se com o 

grupo dos Doze (incluindo já Matias, de acordo com 1.26).  A sua atenção não 

se dirige aos apóstolos em geral, senão em particular a determinados 

personagens, especialmente ao apóstolo Pedro e, sobretudo, a Paulo.  

As Epístolas, diferente que os Evangelhos ou que Atos, nos dão na maior 

parte, doutrina. Os Evangelhos relatem a pessoa de Cristo aqui na terra. Atos 

nos relata os acontecimentos durante os trinta anos depois de Cristo. As 

Epístolas, especialmente as Paulinas e as Gerais, tratam de doutrina para todos 

desde o fim de Atos até a segunda vinda de Cristo, quer dizer, os desde o 

tempo de Atos e nós hoje.  

Os Evangelhos e Atos são escritos para nós,  

Mas as Epístolas são sobre nós.  

As Epístolas nos dão a maneira doutrinária de aplicar os primeiros cinco livros 

do Novo Testamento às nossas vidas.  

 

“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de 

Cristo Jesus, nossa esperança...” 1 Timóteo 1.1. 

O apóstolo Paulo escreve as epístolas com a finalidade e o propósito de 
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preservar e preparar a Igreja de Cristo para responder o seu chamado diante do 

mundo. São inúmeros os ensinos e até mesmo exortações para dirigir a igreja 

ao centro da vontade de Deus.  

Assuntos apresentados nas Epístolas Paulinas: 

1. Salvação e Redenção. 

2. Ética e Moralidade. 

3.  Serviço e Dons. 

4. Ministério e Capacitação. 

5. A Vinda de Cristo e a Unidade da Igreja. 

6. A Nova Aliança e a Lei. 

7. A Divindade de Cristo. 

8. Conselhos Pastorais. 

9. Cuidado das Igrejas. 

10. Prática Cristã. 

A epístola aos Hebreus foi escrita, como o nome indica, particularmente aos 

judeus crentes, embora tenha valor permanente e aplicação contínua para 

todos os crentes de todas as épocas. 

A Epístola aos Hebreus põe em destaque o caráter único de Jesus, o Filho de 

Deus, e a sua categoria superior a qualquer outra (1.2-4), seja dos anjos (3.1-

4.13) de Moisés (3.1 – 4.13) ou do sacerdócioLevítico (4.14-7.18). Somente 

Jesus é o “grande sumo sacerdote que penetrou os céus” (4.14) e que, por meio 

do seu sangue, nos abriu um novo e vivo caminho “para entrar no Santo dos 

Santos” (10.19-20). 

Uma palavra importante da epístola é “superior”, usada para descrever Cristo e 

os benefícios do evangelho (1.4; 7.19,22; 8.6; 9.23; 10.34; 11.16,35, 40). 

Tiago 

1 Pedro 

2 Pedro 

1 João  

2 e 3 João 

Judas 

As Epístolas Gerais tratam de assuntos específicos que na maioria das vezes 

apresentam aspectos relacionados com as Epístolas Paulinas. 

Assuntos apresentados nas Epístolas Gerais: 

Tiago – Tema: A fé que produz as obras. 

1 Pedro – Tema: Sofrimento como cristão. 

2 Pedro – Tema: A verdade da fé bíblica. 

1 João – Tema: Jesus é o Filho de Deus. 

2 João – Tema: Os falsos mestres. 
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3 João – Tema: O serviço cristão. 

Judas – Tema: Lutando pela fé. 

 

Este livro, como o restante do Novo Testamento, foi redigido originalmente 

em grego; começa com a mesma palavra do título: apokálypsis, que significa 

“Revelação de Jesus Cristo” (1.1). 

O livro de Apocalipse é o apogeu da revelação da verdade divina ao homem, o 

remate do edifício das Escrituras, do qual o Gênesis é a pedra fundamental.  

O Apocalipse é uma mensagem dirigida, em primeiro lugar, a igrejas 

concretas, a comunidades cristãs contemporâneas do escritor. A elas ele 

anuncia que Cristo cumpriu, em todos os seus termos, o plano redentor 

preparado por Deus. Mas o valor dessa mensagem vai além da época do 

profeta; tem um alcance geral: Cristo, vencedor do mal e da morte, associa a 

sua própria vitória a todos os crentes, já aqui e agora, enquanto ainda estão 

sujeitos às realidades do mundo atual. (Veja Matéria Escatologia do 

CETEB). 

 

ANTIGO E NOVO TESTAMENTO 

Gênesis – A fundação da nação hebraica. 

Êxodo – A aliança com a nação hebraica. 

Levítico – As leis na nação hebraica. 

Números – A viagem rumo a Terra Prometida. 

Deuteronômio – As leis da nação hebraica.    

Josué – A conquista de Canaã. 

Juízes – Os primeiros 300 anos na Terra Prometida. 

Rute – A família messiânica de Davi. 

1 Samuel – A organização do reino. 

2 Samuel – O reinado de Davi. 

1 Reis – A divisão do reino. 

2 Reis – A história do reino dividido. 

1 Crônicas – O reinado de Davi. 

2 Crônicas – A história do Reino do Sul. 

Esdras – O retorno do cativeiro. 

Neemias – A reconstrução de Jerusalém. 

Ester – Israel escapa do extermínio.  

Jó – O problema do sofrimento. 

Salmos – o hinário nacional de Israel. 

Provérbios – A sabedoria de Deus (Salomão). 
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Eclesiastes – A vaidade da vida terrena. 

Cântico dos Cânticos – Exaltação do amor conjugal. 

Isaias – O profeta messiânico. 

Jeremias – O último esforço de salvar Jerusalém. 

Lamentações – A desolação de Jerusalém.  

Ezequiel – “Saberão que eu sou Deus”. 

Daniel – O profeta na Babilônia. 

Oséias – A apostasia de Israel. 

Joel – A predição da era do Espírito Santo. 

Amós – O governo final e universal de Davi. 

Obadias – A destruição de Edom. 

Jonas – A mensagem de misericórdia para Nínive. 

Miquéias – Belém será o berço do Messias. 

Naum – A destruição de Nínive. 

Habacuque – “O justo vivera pela fé”. 

Sofonias – O advento da “linguagem pura”. 

Ageu – A reconstrução do templo. 

Zacarias – A reconstrução do templo. 

Malaquias – Mensagem final ao povo desobediente. 

Mateus – Jesus, o Messias.  

Marcos – Jesus, o Maravilhoso. 

Lucas – Jesus, o Filho do Homem. 

João – Jesus, o Filho de Deus. 

Atos – A formação da Igreja de Cristo. 

Romanos – A natureza da obra de Cristo. 

1 Coríntios – Diversas desordens na igreja. 

2 Coríntios – Paulo vindica seu apostolado. 

Gálatas – Pela graça, não pela lei. 

Efésios – A unidade da igreja. 

Filipenses – Uma epístola missionária. 

Colossenses – A divindade de Jesus Cristo. 

1 Tessalonicenses – A Segunda Vinda de Cristo. 

2 Tessalonicenses – A Segunda Vinda de Cristo. 

1 Timóteo – Cuidados com a igreja de Éfeso. 

2 Timóteo – Conselhos finais de Paulo. 

Tito – As igrejas de Creta. 

Filemom – A conversão do escravo fugitivo. 

Hebreus – Cristo, mediador da nova aliança. 

Tiago – Boas Obras. 

1 Pedro – A igreja perseguida. 

2 Pedro – Predição da apostasia. 

1 João – O amor. 
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2 João – A precaução contra os falsos mestres. 

3 João – A rejeição dos auxiliares de João. 

Judas – A apostasia iminente. 

Apocalipse – O triunfo de Cristo e a Igreja. 

 

 

JESUS É O TEMA CENTRAL DA BÍBLIA 

* No Antigo Testamento 

Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão;  

em Êxodo, Ele é o Cordeiro da Páscoa;  

em Levítico, Ele é o sumo-sacerdote;  

em Números, Ele é a nuvem e a coluna de fogo;  

em Deuteronômio, Ele é a cidade de nosso refúgio;  

em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe;  

em Juízes, Ele é o nosso juiz;  

em Rute, Ele é o nosso parente redentor;  

em I e II Samuel, Ele é o nosso profeta confiável;  

nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano;  

em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel;  

em Neemias, Ele é o reconstrutor por exelencia;   

em Ester, Ele é o Mordecai assentado fielmente no portão;  

em Jó Ele é o nosso redentor que vive para sempre;  

em Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará;  

em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria;  

em Cantares, Ele é o belo noivo;  

em Isaías, Ele é o servo sofredor;  

em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora;  

em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de quatro faces;  

em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha;  

em Oséias, Ele é o amor sempre fiel;  

em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo;  

em Amós, Ele leva nossos fardos;  

em Obadias, nosso Salvador;  

em Jonas, Ele é o grande missionário da palavra de Deus;  

em Miquéias, Ele é o mensageiro dos pés formosos;  

em Naum, Ele é o vingador;  

em Habacuque, Ele é a sentinela do reavivamento;  

em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar;  

em Ageu, Ele é o restaurador de nossa esperança perdida;  

em Zacarias, é a nossa fonte;  

em Malaquias, Ele é o Sol da justiça. 

* No Novo Testamento 
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Em Mateus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo;  

em Marcos, Ele é o operador de milagres;  

em Lucas, Ele é o Filho do homem;  

em João, Ele é a porta pela qual todos devem entrar;  

em Atos, Ele é a luz brilhante que aparece a Saulo;  

em Romanos, Ele é o nosso justificador;  

em I Coríntios, nossa ressurreição;  

em II Coríntios, leva os nossos pecados;  

em Gálatas, Ele nos redime da lei;  

em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável;  

em Filipenses, Ele super todas as nossas necessidades;  

em Colossenses, Ele é plenitude do Deus encarnado;  

em I e II Tessalonicenses, Ele é o nosso Rei que virá;  

em I e II Timóteo, Ele é o Mediador;  

em Tito, Ele é a nossa bendita esperança;  

em Filemom, Ele é o amigo mais chegado que um irmão;  

em Hebreus, Ele é o sangue do pacto eterno;  

em Tiago, Ele é o Senhor que cura o doente;  

em I e II Pedro, Ele é o pastor principal;  

nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor;  

em Judas, Ele é o Senhor com milhares de seus santos;  

E em Apocalipse, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores! 
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CONCLUSÃO 

Muitos sustentam que a Bíblia é uma compilação de antigas histórias sobre o 

esforço do homem para encontrar a Deus, o registro das experiências humanas 

na busca por Deus que levaram ao aperfeiçoamento gradativo das concepções 

a respeito dele com base nas experiências das gerações precedentes. Isso 

significa, é lógico, que os inúmeros trechos da Bíblia segundo os quais Deus 

falou na verdade empregam mera figura de linguagem, pois Deus não falou de 

fato. Ao contrário, as pessoas expressaram suas idéias na linguagem religiosa 

que pretendia ser a linguagem de Deus, quando, na realidade, era apenas o que 

imaginavam que Deus poderia dizer. A Bíblia, segundo essa teoria, é 

rebaixada ao nível de outros livros. Apresentam-na não como o livro divino, 

mas como obra humana que finge ser obra de Deus. 

Rejeitamos totalmente essa teoria, e com repulsa! Cremos que a Bíblia não é o 

relato do homem sobre seus esforços para encontrar Deus, mas sim a narrativa 

do esforço de Deus por revelar-se à humanidade. É o registro do próprio Deus 

quanto ao seu trato com os homens, no desdobramento da revelação que fez de 

si mesmo à espécie humana. A Bíblia é à vontade revelada do Criador de toda 

a humanidade, transmitida às suas criaturas para lhes servir de instrução e 

direção nos caminhos da vida e da eternidade. 

Aceite a Bíblia como Ela é, exatamente como ela mesma declara ser. Não se 

preocupe com as teorias dos críticos. Sairão de moda as tentativas engenhosas 

da crítica moderna de subverter a fidelidade histórica da Bíblia; a própria 

Bíblia perdurará até ao fim da história, como Luz da humanidade. Tenha fé 

total na Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. Ela nunca irá decepcioná-lo. Para nós, 

seres humanos, é a Rocha Eterna.  

Compreender as Escrituras é muito mais que um simples ato de ler, é entender 

que a Bíblia é a revelação de Deus a humanidade, nela está à vontade de Deus 

para o homem e Seu plano pa ra salvá-lo. Tudo que foi escrito foi para o nosso 

ensinamento como criaturas de Deus e acima de tudo como cristãos. Pesquisar 

e estudar a Bíblia em todos os seus aspectos compete a cada um, a atitude 

humilde diante do Livro que é a prescrição divina. 

Esperamos que a abordagem apresentada contribua para o crescimento 

intelectual e acima de tudo espiritual. Considere todas as possibilidades 

favoráveis para o seu aprendizado, estude e pesquise com regularidade a 

Palavra de Deus.  
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Theologia < Gr. Theologia < theós, Deus + lógos, tratado. 
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TEOLOGIA 

Introdução: 

Estudo e interpretação das questões religiosas com base, principalmente, nos 

textos sagrados, nos dogmas e na tradição; doutrina acerca das coisas divinas; 

curso de estudos teológicos; coleção de obras teológicas de um autor; os 

teólogos. 

O ser humano não tem a capacidade de compreender a existência de Deus, por 

que Deus é Espírito Jo 4.24. Não há em sua palavra a preocupação de provar 

sua existência, Deus usa a natureza SL 19,1; Rm 1. 

Mas há sempre alguém querendo provar a não existência de Deus. 

Os cristãos porem não precisa de nenhuma prova que os satisfaça. Crêem em 

Deus independente de qualquer coisa. 

A teologia sistemática é uma doutrina que prova com argumentos a existência 

de Deus 

Definições de DEUS 

Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão 

suprema; a causa eficiente de todas as coisas; eterno, imutável, onisciente, 

onipotente; tudo permeia e tudo controla; é justo, santo, sábio e bom;  

O absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e 

justiça, a origem de toda a ordem e beleza e, especialmente, a causa de todo o 

bem. Deus é um Espírito, infinito, eterno e imutável em Seu Ser, sabedoria, 

poder, santidade, justiça, bondade e verdade.  

Deus é um espírito infinito e perfeito em quem todas as coisas têm sua origem, 

sustentação e fim (Jo. 4:24; Ne. 9:6; Ap.l: 8; Is. 48:12; Ap.1:17). 

 Definições Bíblicas  

As expressões "Deus é Espírito" (Jo. 4:24) e "Deus é Luz” (I Jo. 1:5), são 

expressões da natureza essencial de Deus.  

Enquanto que a expressão "Deus é amor" (I Jo. 4:7) é expressão de Sua 

personalidade. (I Tm. 6:16). 

ESSÊNCIA OU NATUREZA DE DEUS 

Quando falamos em essência de Deus, queremos significar tudo o que é 

essencial ao Seu Ser como Deus, isto é, substância e atributos.  

Há duas substâncias no universo: Matéria e espírito.  

Atributos de Deus  

Sua substância é Espírito e Seus atributos são as qualidades ou propriedades 

dessa substância. Atributos é a manifestação do Ser de Deus. 

Classificação dos atributos de Deus  

1) Vida 

Deus tem vida; Ele ouve, vê, sente e age, portanto é um Ser vivo (Jo. 10:10; 

Sl. 94:9, l0; II Cr.16:9; At.14:15; I Ts.1:9). Quando a Bíblia fala do olho, do 

ouvido, da mão de Deus, etc., fala metaforicamente.  
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A isto se dá o nome de antropomorfismo. Deus é vida (Jo. 5:26; 14:26) e o 

princípio de vida (At.17:25, 28). 

2) Espiritualidade 

Deus, sendo Espírito, é incorpóreo, invisível, sem substância material, sem 

partes ou paixões físicas e, portanto, é livre de todas as limitações temporais 

(Jo. 4:24; Dt. 4:15-19,23; Hb. 12:9; Is. 40:25; Lc. 24:39; Cl. 1:15; I Tm. 1:17; 

II Co. 3:17). 

QUAL É A NATUREZA DE DEUS? 

“Deus é Espírito” (João 4.24) 

Dizendo que Deus é Espírito é fácil dizer, pois a Bíblia diz assim. Mas o que 

quer dizer por “espírito”? A palavra espírito é usada varias vezes de vários 

significados. Quais apontam a Deus?  

Salmos 11.6, no hebraico “vento tempestuoso” espírito de tempestade.  

Respiração – “espírito de vida”, Gênesis 6.17.  

Anjos – Salmos 104.4, “faz dos seus anjos espíritos”. Podem ser tanto os bons 

quanto os imundos (Marcos 1.27).  

Alma/espírito - do homem (Eclesiastes 12.7); de Cristo (João 19.30); Deus é 

Deus “dos espíritos de toda a carne” (Números 16.22).  

Sem Carne – “seus cavalos, carne, e não espírito” (Isaías 31.3); “um espírito 

não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho” (Lucas 24.39).  

3) Personalidade 

Existência dotada de autoconsciência e autodeterminação (Ex.3:14; Is. 46:11). 

a) vontade = querer (Is. 46:10; Ap.4:11).  

b) Razão ou intelecto = pensar (Is. 14:24; Sl. 92:5; Is. 55:8).  

c) Emoção ou sensibilidade = sentir (Gn. 6:6, IRs. 11:9, Dt. 6:15; Pv. 6:16) 

4) Tri-Unidade 

a) Unidade de Ser 

Há no Ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um em sua natureza 

constitucional. A palavra hebraica que significa um no sentido absoluto é 

yacheed (Gn 22:2), isto é, uma unidade numérica simples. Essa palavra não é 

empregada para expressar a unidade da divindade.  

A unidade da divindade é ensinada nas palavras de Jesus: Eu e o Pai somos 

um. (Jo 10:30). 

Jesus está falando da unidade da essência e não de unidade de propósito. (Jo 

17:11, 21-23, I Jo. 5:7). 

b) Trindade de Personalidade  

Há três Pessoas no Ser divino: o Pai, o Filho e o Espírito Santos. A palavra 

hebraica que significa um no sentido de único é echad que se refere a uma 

unidade composta.  

Esta palavra é empregada para expressar a unidade da divindade. Esta palavra 

é usada em Dt. 6:4; Gn. 2:24 e Zc.14:9 (Veja também Dt.4:35;32:39; I 
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Cr.29:1; Is.43:10;44:6;45:5; I Rs.8:60; Mc.10:9;12:29; I Co.8:5,6; I Tm.2:5; 

Tg.2:19; Jo.17:3; Gl.3:20; Ef.4:6).  

c) Elohim  

Este nome está no plural e não concorda com o verbo no singular quando 

designativo de Deus (Gn. 1:26; 3:22; 11:6, 7; 20:13; 48:15; Is. 6:8)  

d) Há distinção de Pessoas na Divindade  

Algumas passagens mostram uma das Pessoas divinas se referindo à outra 

(Gn. 19:24; Os. 1:7; Zc. 3:1, 2; II Tm. 1:18; Sl. 110:1; Hb. 1:9).  

5) Auto-Existência 

Jerônimo disse: Deus é a origem de Si mesmo e a causa de Sua própria 

substância.  

Jerônimo estava errado, pois Deus não tem causa de existência, pois não criou 

a Si mesmo e não foi causado por outra coisa ou por Si mesmo; Ele nunca teve 

início.  

Ele é o Eterno EU SOU (Ex.3:14), portanto Deus é absolutamente 

independente de tudo fora de Si mesmo para a continuidade e perpetuidade de 

Seu Ser. Deus é a razão de sua própria existência (Jo. 5:26; At.17:24-28; I Tm. 

6:15, 16).  

6) Infinidade ou Perfeição  

É o atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação em seu Ser e 

em seus atributos (Jó. 11:7-10; Mt. 5:48).  

A infinidade de Deus se contrasta com o mundo finito em sua relação tempo-

espaço. 

a) Eternidade  

A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Deus é 

Eterno (Sl. 90:2; 102:12, 24-27; Sl. 93:2; Ap.1:8; Dt. 33:27; Hb. 1:12).  

A eternidade de Deus não significa apenas duração prolongada, para frente e 

para traz, mas sim que Deus transcende a todas as limitações temporais (II Pe. 

3:8) existentes em sucessões de tempo. Deus preenche o tempo.  

Nossa vida se divide em passado, presente e futuro. Mas não há essa divisão 

na vida de Deus.  

Ele é o Eterno EU SOU. Deus é elevado acima de todos os limites temporais e 

de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade de sua existência num 

único presente indivisível (Is. 57:15). 

b) Imensidão  

A infinidade de Deus em relação ao espaço é denominada imensidão ou 

imensidade. Deus é imenso (Grande ou Majestoso; Jó. 36:5, 26; Jó. 37:22, 23; 

Jr.22:18; Sl. 145:3). Imensidão é a perfeição de Deus pela qual Ele transcende 

(ultrapassa) todas as limitações espaciais e, contudo está presente em todos os 

pontos do espaço com todo o seu Ser PESSOAL (não é panteísmo).  

A imensidão de Deus é intensiva e não extensiva, isto é, não significa extensão 

ilimitada no espaço, como no panteísmo. A imensidão de Deus é 
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transcendente no espaço (intramundano ou imanente = dentro do mundo - Sl. 

139:7-12; Jr.23:23,24) e fora do espaço (supramundano = acima do mundo; 

extramundano = além do mundo; emanente = fora do mundo – I Rs. 8:27; Is. 

57:15).  

c) Onipresença  

É quase sinônimo de imensidão: A imensidade denota a transcendência no 

espaço enquanto que a onipresença denota a imanência no espaço. Deus é 

imanente em todas as Suas criaturas e em toda a criação.  

A imanência não deve ser confundida com o panteísmo (tudo é Deus) ou com 

o deísmo que ensina que Deus está presente no mundo apenas com seu poder 

(per portentiam) e não com a essência e natureza de ser (per essentiam et 

naturam) e que age sobre o mundo à distância.  

Deus ocupa o espaço repetitivamente porque preenche todo o espaço e não 

está ausente em nenhuma parte dele, mas tampouco está mais presente numa 

parte que noutra (Sl. 139:11, 12).  

Deus ocupa o espaço variavelmente porque Ele não habita na terra do mesmo 

modo que habita no céu, nem nos animais como habita nos homens, nem nos 

ímpios como habita nos piedosos, nem na igreja como habita em Cristo (Is. 

66:1; At.17:27,28; Compare Ef. 1:23 com Cl. 2:9). 

7) Imutabilidade  

É o atributo pelo qual não encontramos nenhuma mudança em Deus, em sua 

natureza, em seus atributos e em seu conselho. 

a) A "base" para a imutabilidade de Deus  

É Sua simplicidade, eternidade, auto-existência e perfeição. Simplicidade 

porque sendo Deus uma substância simples, indivisível, sem mistura, não está 

sujeito à variação (Tg. 1:17).  

Eternidade porque Deus não está sujeito às variações e circunstâncias do 

tempo, por isso Ele não muda (Sl. 102:26, 27; Hb. 1:12 e 13:8).  

Auto-existência porque uma vez que Deus não é causado, mas existe em Si 

mesmo, então Ele tem que existir da forma como existe, portanto sempre o 

mesmo (Ex.3:14).  

E perfeição porque toda mudança tem que ser para melhor ou pior e sendo 

Deus absolutamente perfeito jamais poderá ser mais sábio, mais santo, mais 

justo, mais misericordioso, e nem menos.  

Por isso Deus é imutável como a rocha (Dt. 32:4).  

b) Imutabilidade não significa imobilidade 

 Nosso Deus é um Deus de ação (Is. 43:13).  

c) Imutabilidade implica em não arrependimento  

Alguns versículos falam de Deus como se Ele se arrependesse (Ex.32:14, II 

Sm. 24:16, Jr.18:8; Jl. 2:13).  
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Trata-se de antropomorfismo, em que Deus se relaciona com o homem em 

termos humanos, Antropomorfismo vem de duas palavras gregas: anthropos 

(homem) e morphe (forma).  

Portanto, um antropomorfismo é quando Deus aparece ou Se manifesta para 

nós em forma humana ou mesmo em características humanas atribuídas a Ele 

mesmo. Vemos isto por toda a Bíblia - e com razão assim. 

1º Gn 3:8-9, pois sendo ELE onipresente, como pergunta para Adão: Onde 

estás?- antropomorfismo. 

2º Gn 11:6-7, pois sendo ELE onipotente, por que deve descer para fazer tal 

obra? – antropomorfismo. 

3º Ap 3:16, vomitar é uma reação humana e não Divina. 

Apesar de tudo, não podemos saber onde Deus está, mas Ele pode saber até 

onde estamos. 

Mais abaixo estão uns poucos versos da Bíblia que atribuem a Deus ações, 

atributos e emoções humanas. Lembre-se, Deus opera conosco em nossa 

estrutura de tempo.  

Ele não tem permanecido somente na eternidade, mas também na história 

humana à medida que Ele se move através dela e através do e com o Seu povo 

para realizar a Sua vontade e o Seu propósito soberano. 

Tome por exemplo o fato de que Deus é todo-poderoso (Jeremias 32:17, 27), 

todavia, Ele descansa (Gênesis 2:2).  
Vemos que Deus está em todos os lugares (Salmos 139:7-12), todavia, Ele perguntou 

a Adão, "Onde estás?" (Gênesis 3:9). Vemos que Deus sabe todas as coisas (1 João 

3:20). Todavia, vemos que Deus diz, "Agora sei que temes a Deus..." (Gênesis 

22:12).  

(Nm. 23:19; Rm. 11:29; ISm. 15:29; Sl. 110:4).  

d) Imutabilidade de Deus em Sua natureza  

Deus é perfeito em sua natureza por isso não muda nem para melhor nem para 

pior (Ml. 3:6). 

e) Imutabilidade de Deus em Seus atributos  

Deus é imutável em suas promessas (I Rs. 8:56; II Co. 1:20); em sua 

misericórdia (Sl. 103:17; Is. 54:10); em sua justiça (Ez. 8:18); em seu amor 

(Gn. 18:25, 26).  

f) Imutabilidade de Deus em Seu conselho  

Deus planejou os fatos conforme a sua vontade e decretou que este plano seja 

concretizado. Nada poderá se opor à sua vontade.  

O próprio Deus jamais mudará de opinião, mas fará conforme seu plano 

predeterminado (Is. 46:9, 10; Sl. 33:11; Hb. 6:17).  

8) Onisciência  

Atributo pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece-se a Si 

próprio e a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. O 

conhecimento de Deus tem suas características:  
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a) É arquétipo:  

Deus conhece o universo como ele existe em Sua própria idéia anterior à sua 

existência como realidade finita no tempo e no espaço; e este conhecimento 

não é obtido de fora, como o nosso (Rm. 11:33, 34).  

b) É inato e imediato  

Não resulta de observação ou de processo de raciocínio (Jó. 37:16).  

c) É simultâneo  

Não é sucessivo, pois Deus conhece as coisas de uma vez em sua totalidade, e 

não de forma fragmentada uma após outra (Is. 40:28).  

d) É completo  

Deus não conhece apenas parcialmente, mas plenamente consciente (Sl. 

147:5).  

e) Conhecimento necessário 

Conhecimento que Deus tem de Si mesmo e de todas as coisas possíveis, um 

conhecimento que repousa na consciência de sua onipotência. É chamado 

necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. (Por 

exemplo: O conhecimento do mal é um conhecimento necessário porque não é 

da vontade de Deus que o mal lhe seja conhecido (Hc 1:13) Deus não pode 

nem quer ver o mal, mas o conhece, não por experiência, que envolve uma 

ação de Sua vontade, mas sim por simples inteligência, por ser ato do intelecto 

divino.  

f) Conhecimento livre  

É aquele que Deus tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram 

no passado, que existem no presente e existirão no futuro. É também chamado 

visionis, isto é, conhecimento de vista.  

g) Presciência  

Significa conhecimento prévio; conhecimento de antemão. Como Deus pode 

conhecer previamente as ações livres dos homens? Deus decretou todas as 

coisas, e as decretou com suas causas e condições na exata ordem em que 

ocorrem, portanto sua presciência de coisas contingentes (I Sm. 23:12; II Rs. 

13:19; Jr.38:17-20; Ez. 3:6 e Mt. 11:21) apoia-se em seu decreto.  

Deus não originou o mal, mas o conheceu nas ações livres do homem 

(conhecimento necessário), o decretou e preconheceu os homens. Portanto a 

ordem é: conhecimento necessário, decreto, presciência.  

A presciência de Deus é muito mais do que saber o que vai acontecer no 

futuro, e seu uso no N.T. é empregado como na LXX que inclui Sua escolha 

efetiva (Nm. 16:5; Jz. 9:6; Am. 3:2). Veja Rm. 8:29; IPe. 1:2; Gl.4:9.  

Como se processou o conhecimento necessário de Deus nas livres ações dos 

homens antes mesmo que Ele as decretasse?  

(A liberdade humana não é uma coisa inteiramente indeterminada, solta no ar, 

que pende numa ou noutra direção, mas é determinada por nossas próprias 

considerações intelectuais e caráter autodeterminação racional).  
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Liberdade não é arbitrariedade e em toda ação racional há um por que, uma 

razão que decide a ação. Portanto o homem verdadeiramente livre não é o 

homem incerto e imprevisível, mas o homem seguro.  

A liberdade tem suas leis - leis espirituais - e a Mente Onisciente sabe quais 

são (Jo. 2:24, 25).  

Em resumo, a presciência é um conhecimento livre (scientia libera) e, 

logicamente procede do decreto, “... segundo o decreto sua vontade" (Ef 1:11).  

h) Sabedoria  

A sabedoria de Deus é a Sua inteligência como manifestada na adaptação de 

meios e fins. Deus sempre busca os melhores fins e os melhores meios 

possíveis para a consecução dos seus propósitos.  

Nós definimos a sabedoria de Deus como o Seu atributo através do qual Ele 

produz os melhores resultados possível com os melhores meios possíveis.  

Uma definição ainda melhor há de incluir a glorificação de Deus: Sabedoria é 

a perfeição de Deus pela qual Ele aplica o seu conhecimento à consecução dos 

seus fins de um modo que o glorifica o máximo (Rm. ll: 33-36; Ef. 1:11, 12; 

Cl. 1:16).  

Encontramos a sabedoria de Deus na criação (Sl. 19:1-7; Sl. 104), na redenção 

(I Co. 2:7; Ef. 3:10).  

A sabedoria é personificada na Pessoa do Senhor Jesus (Pv. 8 e I Co. 1:30; Jó. 

9:4; veja também Jó 12:13, 16).  

9) Onipotência  

É o atributo pelo qual encontramos em Deus o poder ilimitado para fazer 

qualquer coisa que Ele queira.  

A onipotência de Deus não significa o exercício para fazer aquilo que é 

incoerente com a natureza das coisas, como, por exemplo, fazer que um fato 

do passado não tenha acontecido, ou traçar entre dois pontos uma linha mais 

curta do que uma reta.  

Deus possui todo o poder que é coerente com Sua perfeição infinita, todo o 

poder para fazer tudo àquilo que é digno Dele.  

O poder de Deus é distinguido de duas maneiras: Potencia absoluta = absoluto 

poder de Deus e potencia poder ordenado de Deus.  

A teologia define o poder absoluto de Deus como a eficiência divina, exercida 

sem a intervenção de causas secundárias, e o poder ordenado como a 

eficiência de Deus, exercida pela ordenada operação de causas secundárias.  

a) El-Shaddai  

A onipotência de Deus se expressa no nome hebraico El-Shaddai traduzido 

por Todo-Poderoso (Gn. 17:1; Ex.6:3; Jó. 37:23 etc).  

b) Em todas as coisas  

A onipotência de Deus abrange todas as coisas (ICr. 29:12), o domínio sobre a 

natureza (Sl. 107:25-29; Na. 1:5, 6; Sl. 33:6-9; Is. 40:26; Mt. 8:27; Jr.32:17; 

Rm. 1:20), o domínio sobre a experiência humana (Sl. 91:1; Dn. 4:19-37; 
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Ex.7:1-5; Tg. 4:12-15; Pv. 21:1; Jó. 9:12; Mt. 19:26; Lc. 1:37), o domínio 

sobre as regiões celestiais (Dn. 4:35; Hb. 1:13, 14; Jó. 1:12; Jó 2:6).  

c) Na criação, na providência e na redenção.  

Deus manifestou o seu poder na criação (Rm. 4:17; Is. 44:24), nas obras da 

providência (ICr. 29:11, 12) e na redenção (Rm. 1:16; ICo. 1:24).  

10) Soberania ou Supremacia  

Atributo pelo qual Deus possui completa autoridade sobre todas as coisas 

criadas, determinando-lhe o fim que desejar (Gn. 14:19; Ne. 9:6; Ex.18:11; Dt. 

10:14, 17; ICr. 29:11; IICr. 20:6; Jr.27:5; At.17:24-26; Jd. 4; Sl. 22:28; 47:2, 

3,8; 50:10-12; 95:3-5; 135:5; 145:11-13; Ap.19:6). 

a) Liberdade  

A perfeição de Deus no exercício de Sua vontade. Deus age necessária e 

livremente.  

Assim como há conhecimento necessário e conhecimento livre, há também 

uma voluntas necessária = vontade necessária e uma volunta libera = vontade 

livre.  

Na vontade necessária Deus não está sob nenhuma compulsão, mas age de 

acordo com a lei do Seu Ser, pois Ele necessariamente quer a Si próprio e quer 

a Sua natureza santa. Deus necessariamente se ama a Si próprio e Suas 

perfeições. As Suas criaturas são objetos de Sua vontade livre, pois Deus 

determina voluntariamente o que e quem Ele criará; e os tempos, lugares e 

circunstâncias de suas vidas.  

Ele traça as veredas de todas as Suas criaturas, determina o seu destino e as 

utiliza para Seus propósitos (Jó. ll: 10; Jó. 23:13, 14; Jó. 33:13. Pv. 16:4; Pv. 

21:1; Is. 10:15; Is. 29:16; Is. 45:9; Mt. 20:15; Ap.4:11; Rm. 9:15-22; ICo. 

12:11). 

b) Atributos Morais:  

1) Santidade  

É a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e 

mantém a Sua excelência moral, aborrece o pecado, e exige pureza moral em 

suas criaturas.  

Ser Santo vem do hebraico qadash que significa cortar ou separar.  

Neste sentido também o Novo testamento utiliza as palavras gregas hagios que 

sig Santo ou Sagrado.  

A santidade de Deus possui dois diferentes aspectos, podendo ser positiva ou 

negativa (Hb. 1:9; Am.5:15; Rm.12:9). 

a) Santidade Positiva:  

Expressa excelência moral de Deus na qual Ele é absolutamente perfeito, puro 

e íntegro em Sua natureza e Seu caráter (IJo. 1:5; Is. 57:15; IPe. 1:15, 16; Hc. 

1:13). A santidade positiva é amor ao bem.  
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b) Santidade Negativa  

Significa que Deus é inteiramente separado de tudo quanto é mal e de tudo 

quanto o aborrece (Lv. 11:43-45; Dt. 23:14; Jó. 34:10; Pv. 15:9, 26; Is. 59:1, 

2; Lc. 20:26; Hc. 1:13; Pv. 6:16-19; Dt. 25:16; Sl. 5:4-6). 

A santidade negativa é ódio ao mal. Além de possuir dois aspectos a santidade 

de Deus possui também duas maneiras diferentes de manifestar-se:  

c) Retidão 

Também chamada justiça absoluta, é a retidão da natureza divina, em virtude 

da qual Ele é infinitamente Reto em Si mesmo (santidade legislativa). Sl. 

145:17; Jr.12:1; Jo.17:25; Sl.116:5; Ed.9:15. 

d) Justiça  

Também chamada justiça relativa, é a execução da retidão ou a expressão da 

justiça absoluta (santidade judicial). Chamada de santidade transitiva.  

A retidão é a fonte da Santidade de Deus, a justiça é a demonstração de Sua 

santidade.  

A justiça de Deus pode ser retributiva e remunerativa. A justiça retributiva se 

divide em punitiva e corretiva.  

A justiça punitiva é aquela pela qual Deus pune os pecadores pela transgressão 

de Suas leis.  

Esta justiça de Deus exige a execução das penalidades impostas por Suas leis 

(Sl. 3:5; 11:4-7 Dt. 32:4; Dn. 9:12, 14; Ex.9:23-27; 34:7).  

A justiça corretiva é aquela pela qual Deus "pune" Seus filhos para corrigi-los 

(Hb. 12:6, 7).  

Aqueles que não são Seus filhos, Deus pune como um Juiz Severo (Rm. 

11:22; Hb. 10:31), mas aos Seus filhos, Deus "pune" (corrige) como um Pai 

Amoroso (Jr.10:24; 30:11; 46:28; Sl. 89:30-33; ICr. 21:13). 

A justiça remunerativa é aquela pela qual Deus recompensa, com Suas 

bênçãos, aos homens pela obediência de Suas leis (Hb. 6:10; II Tm. 4:8; I Co. 

4:5; 3:11-15; Rm. 2:6-10; II Jo. 8). 

e) Ira  

Esta deve ser considerada como um aspecto negativo da santidade de Deus, 

pois em Sua ira Deus aborrece o pecado e odeia tudo quanto contraria Sua 

santidade (Dt. 32:39-41; Rm. 11:22; Sl. 95:11; Dt. 1:34-37; Sl. 95:11).  

Podemos, então, dizer que a ira é a manifestação da santidade negativa de 

Deus (Rm. 1:18; IITs.1:5-10; Rm.5:9 etc). A ira é também designada de 

severidade (Rm. 11:22). 

2) Bondade  

É uma concepção genérica incluindo diversas variedades que se distinguem de 

acordo com os seus objetos. Bondade é perfeição absoluta e felicidade perfeita 

em Si mesmo (Mc. 10:18; Lc. 18:18, 19; Sl. 33:5; Sl. 119:68; Sl. 107:8; Na. 

1:7). A bondade implica na disposição de transmitir felicidade. 
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a) Benevolência  

É a bondade de Deus para com Suas criaturas em geral. E' a perfeição de Deus 

que O leva a tratar benévola e generosamente todas as Suas criaturas (Sl. 

145:9, 15,16; Sl. 36:6; 104:21; Mt. 5:45; 6:26; Lc. 6:35; At.14:17).              

Thiessen define benevolência como a afeição que Deus sente e manifesta para 

com Suas criaturas sensíveis e racionais. Ela resulta do fato de que a criatura é 

obra Sua; Ele não pode odiar qualquer coisa que tenha feito (Jó. 14:15) mas 

apenas àquilo que foi acrescentado à Sua obra, que é o pecado (Ec.7:29). 

b) Beneficência  

Enquanto que a benevolência é a bondade de Deus considerada em sua 

intenção ou disposição, a beneficência é a bondade em ação, quando seus 

atributos são conferidos. 

c) Complacência  

É a aprovação às boas ações ou disposições. É aquilo em Deus que aprova 

todas as Suas próprias perfeições como também aquilo que se conforma com 

Ele (Sl. 35:27; Sl. 51:6; Is. 42:1; Mt. 3:17; Hb. 13:16).  

d) Longanimidade ou Paciência 

O hebraico emprega a palavra erek'aph que significa grande de rosto e daí 

também lento para a ira.  

O grego emprega makrothymia que significa ira longe. Portanto 

longanimidade é o aspecto da bondade de Deus em virtude do qual Ele tolera 

os pecadores, a despeito de sua prolongada desobediência.  

A longanimidade revela-se no adiamento do merecido julgamento (Ex.34:6; 

Sl. 86:15; Rm. 2:4; Rm. 9:22; IPe. 3:20; II Pe. 3:15).  

e) Misericórdia 

Também expressa pelos sinônimos compaixão, compassividade, piedade, 

benignidade, clemência e generosidade.  

No hebraico usa-se as palavras chesed e racham e no grego eleos.  

É a bondade de Deus demonstrada para com os que se acham na miséria ou na 

desgraça, independentemente dos seus méritos (Dt. 5:10; Sl. 57:10; Sl. 86:5; I 

Cr. 16:34; II Cr. 7:6; Sl. 116:5; Sl. 136; Ed.3:11; Sl. 145:9; Ez. 18:23, 32; 

Ex.33:11; Lc. 6:35; Sl. 143:12; Jó 6:14).  

A paciência difere da misericórdia apenas na consideração formal do objeto, 

pois a misericórdia considera a criatura como infeliz, a paciência considera a 

criatura como criminosa; a misericórdia tem pena do ser humano em sua 

infelicidade, a paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade.  

A infelicidade e sofrimento deriva-se de um justo desagrado divino, portanto 

exercer misericórdia é o ato divino de livrar o pecador do sofrimento pelo qual 

ele justamente e merecidamente deveria passar, como conseqüência do 

desagrado divino. 
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f) Graça  

É a bondade de Deus exercida em prol da pessoa indigna. Portanto graça é o 

ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus a qual ele não 

merece receber (Ex.33:19). 

Na misericórdia Deus suspende o sofrimento merecido, na graça Deus 

concede bênçãos não merecidas. Todo pecador merece ir para o inferno; assim 

Deus exerce Sua misericórdia livrando o pecador da condenação.  

Nenhum pecador merece ir para o paraíso; assim Deus exerce a Sua graça 

doando ao pecador o privilégio de ir gratuitamente para o paraíso.  

Essa diferença entre misericórdia e graça é notada em relação aos anjos que 

não caíram.  

Deus nunca exerceu misericórdia para com eles, posto que jamais tiveram 

necessidade dela, pois não pecaram, nem ficaram debaixo dos efeitos da 

maldição. Todavia eles são objetos da livre e soberana graça de Deus pela qual 

foram eleitos (I Tm 5:21) e preservados eternamente de pecado e colocados 

em posição de honra (Dn 7:10; I Pe 3:22). 

g) Amor  

A perfeição da natureza divina pela qual Ele é continuamente impelido a se 

comunicar. É, entretanto, não apenas um impulso emocional, mas uma afeição 

racional e voluntária, sendo fundamentada na verdade e santidade e no 

exercício da livre escolha.  

Este amor encontra seus objetos primários nas diversas Pessoas da Trindade.  

Assim, o universo e o homem são desnecessários para o exercício do amor de 

Deus.  

Amor é, portanto, a perfeição de Deus pela qual Ele é movido eternamente à 

Sua própria comunicação. Ele ama a Si mesmo, Suas virtudes, Sua obra e Seus 

dons.  

3) Verdade  

É a consonância daquilo que é asseverado com o que pensa a Pessoa que fez a 

asseveração.  

Neste sentido a verdade é um atributo exclusivamente divino, pois com 

freqüência os homens erram nos testemunhos que prestam, simplesmente por 

estarem equivocados a respeito dos fatos, ou então por pura incapacidade 

fracassam em promessas que fizeram com honestas intenções.  

Mas a onisciência de Deus impede que Ele chegue a cometer qualquer 

equívoco, e a Sua onipotência e imutabilidade asseguram o cumprimento de 

Suas intenções (Dt. 32:4; Sl. 119:142; Jo. 8:26; Rm. 3:4; Tt. 1:2; Nm. 23:19; 

Hb. 6:18; Ap.3:7; Jo. 17:3; I Jo. 5:20; Jr.10:10; Jo. 3:33; I Ts. 1:9; Ap.6:10; Sl. 

31:5; Jr.5:3; Is. 25:1).  

Ao exercê-la para com a criatura, a verdade de Deus é conhecida como sua 

veracidade e fidelidade.  
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a) Veracidade  

Consiste nas declarações que Deus faz a respeito das coisas, conforme elas 

são, e se relaciona com o que Ele revelou sobre Si mesmo. A veracidade 

fundamenta-se na onisciência de Deus.  

b) Fidelidade  

Consiste no exato cumprimento de Suas promessas ou ameaças. A fidelidade 

fundamenta-se na Sua onipotência e imutabilidade (Dt. 7:9; Sl. 36:5; I Co. 1:9; 

Hb. 10:23; Dt. 4:24; II Tm. 2:13; Sl. 89:8; Lm. 3:23; Sl. 119:138; Sl. 119:75; 

Sl. 89:32, 33; I Ts. 5:24; I Pe. 4:19; Hb. 10:23). 

 

OS NOMES DE DEUS E SEUS SIGNIFICADOS 

O termo Jeová na Bíblia 

Ninguém sabe, ao certo, como se pronuncia YHVH, o tetragrama, designação 

das quatro consoantes que compõem o nome do Deus de Israel.  

É que em algum tempo antes da era cristã, para não sujarem com lábios 

humanos o nome do seu Deus, os israelitas deixaram de pronunciá-lo, e assim 

as vogais desse nome foram esquecidas. Por ocasião da leitura pública dos 

rolos nas sinagogas, ao chegar ao nome YHVH, uma nota marginal dizia: 

"Está escrito, mas não se lê." E ali mesmo era indicada a palavra que deveria 

ser lida: "Leia-se ADONAY".  

O texto pré-massorético do Antigo Testamento só tinha consoantes; as vogais 

eram transmitidas através dos séculos pela tradição.  

Só no sexto ou sétimo século dC. é que os massoretas colocaram vogais no 

texto hebraico. A palavra YHVH, então, era escrita com as vogais do título 

ADONAY, e a palavra ADONAY era falada quando ocorria YHVH. 

1) Javé (Yahweh) 

A. Significado - O Auto-Existente (de Ex 3.14, “Eu Sou o Que Sou”). 

B. Características - É o nome do relacionamento entre o verdadeiro Deus e 

Seu povo, e, quando usado, enfatiza a santidade de Deus, o Seu ódio pelo 

pecado e amor aos pecadores. 

2) Elohim  

A. Significado - O Forte 

B. Características - É uma palavra usada para o verdadeiro Deus e deuses 

pagãos. É um substantivo plural, o chamado plural majestático.  

O plural permite a revelação subseqüente da Trindade no N.T., mas não ensina 

a Trindade propriamente dita. 

3) Adonai  

A. Significado - Senhor, Mestre.  

B. Características - Usadas para homens de Deus, e indica o relacionamento 

senhor – servo. 
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Nomes Compostos do A.T.  

1) com El  

A. El Elyon - traduzido por Altíssimo (Is 14.13,14). 

B. El Roí - O Forte que Vê (Gn 16.13). 

C. El Shaddai - Deus Todo-Poderoso (Gn 17.1-20). 

D. El Olam - O Eterno Deus (Is 40.28). 

2) com Javé 

A. Javé Jireh - O Senhor Proverá (Gn 22.13,14). 

B. Javé Nissi - O senhor é minha bandeira (Ex 17.15). 

C. Javé Shalom - O Senhor é paz (Jz 6.24). 

D. Javé Sabbaoth - O Senhor dos Exércitos (1Sm 1.3). 

E. Javé Maccadeshkem - O Senhor que te santifica (Ex 31.13). 

F. Javé Raah - O Senhor é o meu Pastor (Sl 23.1). 

G. Javé Tsidkenu - O Senhor justiça nossa (Jr 23.6). 

H. Javé El Gmolah - O Senhor Deus da recompensa (Jr 51.56). 

I. Javé Nakeh - O Senhor que fere (Ez 7.9). 

J. Javé Shammah - O Senhor que está presente (Ez 48.35). 

 

A TRINDADE 

A) Definição:  

Há apenas um Deus, mas, na unidade da Divindade, há três pessoas eternas e 

iguais entre si, idênticas em substância, mas distinta em existência (ou 

subsistência).  

B) Prova:  

Indícios no A.T. - O A.T. não revela a Trindade mas dá lugar e indícios para 

uma revelação posterior. As Passagens que usam a palavra plural Elohim e 

pronomes plurais para se referirem a Deus (Gn 1.1,26; Is 6.8). 

Passagens que falam do Anjo do Senhor (Gn 22.11, 15-16). 

Confirmação no N.T. - No N.T. há revelação clara de que o Pai, Filho e 

Espírito são Deus; assim, uma Triunidade ou Trindade (nenhuma das duas 

palavras está na Bíblia).  

1) O Pai é Deus (Jo 6.27; Ef 4.6).  

2) Jesus Cristo é Deus (Hb 1.8).  

3) O Espírito é Deus (At 5.3,4).  

4) As três pessoas são igualmente associadas e apresentadas como um só ser 

(Mt 28.19, “nome”; 2Co 13.13). 

 

 

 

 

 

 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  125 

Comentário teológico 

O ser humano é formado de vários fatores: volição, personalidade, influência 

do meio ambiente, moralidade, entre outros. Tais fatores formam o caráter: 

Deus interage com o homem, formando o seu caráter no homem.  

Isso pode ser aplicado a uma pessoa individualmente ou a uma nação. O povo 

de Israel foi formado como obra do oleiro (Jr 18.6).  

As Escrituras são a Palavra que pode habilitar o homem, formando-o em um 

obreiro (2Tm 3.16-17).  

O ser humano não pode esquadrinhar profundamente o caráter de Deus, mas, 

apesar disso, Deus se revela ao homem.  

É necessário que tenhamos uma comunhão infinita e um enchimento infinito-

mas nunca seremos independentes de Deus. Os atributos comunicáveis de 

Deus são absolutos, isto é, completos e imutáveis, mas a assimilação do ser 

humano é gradual e infinita.  

Em Deus, cada atributo será completo; no homem, sempre parcial e 

infinitamente crescente. Exatamente porque percebemos esses atributos 

podemos e devemos buscar imitá-los.  

Podemos dividir os atributos comunicáveis nas seguintes categorias: mentais, 

morais e "belo" (existem outras categorias e subcategorias que não temos 

espaço para comentar). Nos atributos mentais de Deus encontramos: 

conhecimento, sabedoria e fidelidade. Ele possui todo o conhecimento em um 

mesmo momento (Is 46.9-10).  

Não há outro que possa aconselhá-lo (1 Co 2.16), pois o próprio Senhor 

fundou todas as coisas com sabedoria (Pv 3.19).  

Somente Deus é fiel em absoluto, não podendo negar-se a si mesmo (2Tm 

2.13; Ap 19.11).  

Embora não alcance o absoluto, o ser humano percebe esses atributos e 

eternamente receberá de Deus exemplo e instrução.  

Deus é fiel a si mesmo e não há outro. Devemos ser fiéis a ele para que 

possamos usufruir da verdadeira fidelidade, conhecimento e sabedoria.  

Dentre os atributos morais podemos destacar o amor-precisamos amar ao 

próximo como Cristo nos amou (Jo 13.34); a justiça - devemos confiar nele 

toda a justiça (Tg 1.20; Jr 20.12); e a santidade - é necessário buscarmos a 

santidade em nossos relacionamentos com Deus, com a família e com o 

próximo (Lv 203; 1Pe 1.16).  

A santidade não é apenas um ascetismo particular, mas uma prática social.  

Incluiremos também entre os atributos o "belo" (aquilo que é bom) porque foi 

buscado pela filosofia grega como sendo o grande ideal humano.  

E hoje, também, é alvo do consumismo insaciável. O que desejamos é 

demonstrar que o "belo" como um atributo de Deus é absoluto e verdadeiro.  

Diferente das filosofias do ideal humano e do consumismo que são 

egocêntricos, o "belo" de Deus é altruísta.  
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A humanidade tem caminhado diametralmente oposta ao conceito que Deus 

tem sobre o "belo".  

Desde o princípio, todas as coisas criadas por Deus são boas. "Viu Deus tudo 

quanto fizera, e eis que era muito bom" (Gn 1.31).  

Ele não criou para si mesmo, mas para nós. Ele não precisa se alimentar, 

contudo criou para nós uma variedade de frutas e alimentos. Sua obra é 

altruísta.  

O alvo cristão é refletir sobre os atributos comunicáveis de Deus. Esses 

atributos foram demonstrados em Cristo. Então, temos um excelente exemplo.  

Não se trata apenas de exemplo, pois, por meio do Espírito Santo que habita 

no salvo, o caráter de Cristo pode e deve ser desenvolvido.  

E isto vem pelo ouvir e praticar a Palavra de Deus (Rm 10.17). 

Eis aqui na verdade um resumo da pessoa do nosso DEUS, um DEUS que não 

pode ser compreendido por completo pelos homens, pois estamos em baixo e 

ele esta em cima, estamos em um corpo de carne ele é Espírito. 

Esperamos que você aproveite esta matéria ao máximo, que a mesma possa 

trazer uma compreensão melhor sobre o DEUS desconhecido de muitos 

povos, Atos 17:23-24. 
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INTRODUÇÃO 

DEFINIÇÃO DE DOUTRINA – TEOLOGIA SISTEMÁTICA 

Só é preciso o período de uma geração para haver um desvio doutrinário de 

um povo. Uma geração que não conhecera a José passou a perseguir o povo de 

Israel. Uma mudança que iniciou a ruína do Egito. Assim concluímos a 

necessidade da reiteração e confirmação da doutrina em cada geração. Uma 

verdade se pisada levantar-se-á outra vez, mas somente à medida que ela é 

conhecida e crida por homens de convicção e coragem de sua proclamação. 

Por este motivo o Apóstolo Paulo disse a seu aluno Timóteo: "E o que de 

mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam 

idôneos para também ensinarem os outros". 2 Tm 2:2. Assim como cada 

geração deve ser evangelizada, ela precisa também ser doutrinada. 

O CETEB na pessoa de seu Diretor e Fundador Prof. Humberto Kennedy 

Passos, e em conjunto com as igrejas cristã, transmite aos alunos do Curso em 

Bacharel em Teologia uma valiosa mensagem.  

As matérias apresentadas chamam nossa atenção a um estudo nas Escrituras 

da Pessoa, natureza e dos gloriosos atributos de nosso grandioso Deus e 

algumas das principais Doutrinas Bíblicas. O fundamento da verdadeira 

religião deve ter os pensamentos próprios a respeito de Deus. O homem 

que pensa certo de Deus não poderá errar muito em seus pensamentos sobre as 

outras coisas. Mil males brotam de conceitos errôneos a respeita de Deus. A 

tendência atual é enfatizar as doutrinas que tratam do homem. A psicologia e 

sociologia são mais populares que a teologia. Expressões atuais como: 

"Competência da alma humana", "Pensamento criativo", "Dignidade do 

homem", "O valor da personalidade humana", e "Construindo um novo 

mundo" indicam uma tendência de magnificar o homem e de diminuir Deus 

no pensamento e atividade religiosa. 

A pequena noção que uns têm de Deus faz com que estes se tornem 

simplesmente apologistas de Deus. Eles falam do desejo de Deus em fazer isto 

ou aquilo, dando vez a Deus ou permitindo que Sua vontade seja efetuada. O 

homem torna-se assim o soberano e Deus por sua vez o suplicante. Certo 

pregador disse com voz de simpatia: "Sinto pena de Deus"; enquanto suplicava 

a sua congregação em favor de Deus. Queridos irmãos, estudem este livro, 

leiam as referências bíblicas, absorvam a mensagem deste livro e nunca terão 

pena de Deus. Ele revela-Se como apto a cuidar de Si mesmo. Tenha então 

pena, não de Deus, mas dos que desconsideram Seu poder, resistem à Sua 

vontade e diminuem Sua soberania universal. 

A notável massa das doutrinas de nossa fé encontra-se submergida, como os 

dois terços dum "iceberg", abaixo da superfície da meditação e apreciação 

popular. Cinco mil que provaram dos pães e peixes queriam fazer de Jesus seu 

rei, mas somente doze permaneceram para ouvi-lO pregar acerca da eleição, 

do chamado eficaz e da soberania de Deus. Para as mentes preguiçosas que 
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procuram material já mastigado e sermões de popularidade, este material 

terá pouco significado, mas aos que desejam um conhecimento mais 

profundo de seu Deus, este material valerá seu peso em ouro. O efeito de tal 

noção colocará o aluno(a) sobre a terra firme da segurança e o salvará do 

desespero quando o resultado de seus trabalhos parecer nulo, pois tal conceito 

das doutrinas apresentadas fará com que tudo seja confiado aos eternos 

propósitos de Deus. Conceito como este será uma proteção aos métodos que 

usamos na evangelização e vida pessoal de cada um de nós. A tensão espiritual 

será atenuada em nossas atividades religiosas. O triunfo será colocado em 

nossos corações e diremos como o Apóstolo Paulo: "Que diremos, pois, se 

Deus é por nós, quem será contra nós"? 

 
DEUS 

1 - A EXISTÊNCIA DE DEUS 

O fato da existência de Deus é tanto o ponto de partida lógico como o 

escriturístico de um estudo sistemático da doutrina da Bíblia. É o ponto de 

partida lógico porque o fato da existência de Deus sotopõe-se a todas as outras 

doutrinas da Bíblia. Sem a existência de Deus todas as outras doutrinas da 

Bíblia seriam sem sentido. É o ponto de partida escriturístico porque disso 

nos capacita o primeiro verso da Bíblia. 

I. A existência de Deus está assumida na Bíblia. 

A Bíblia principia por assumir e declarar a existência de Deus sem empreender 

prová-la. Isto é um fato digno de nota. Moisés, sob inspiração divina, teve, 

sem dúvida, as melhores boas razões para apresentar algumas realidades da 

sua fé em Jeová; a saber: 

1. Israel, em cujo beneficio Moisés escreveu primariamente, já cria em Deus. 

Daí, o propósito de Moisés, que foi mais prático que teológico, não erigiu uma 

discussão de provas da existência de Deus. 

2. As evidencias das evidencias da existência de Deus são visíveis e vigorosas 

Assim, foi necessário, mesmo para a raça humana como um todo, que um 

discurso prático tratasse das evidências da existência de Deus. Mas o nosso 

estudo é teológico bem como prático; logo, é-nos oportuno notar estas 

evidências visíveis e vigorosas.  

Elas nos vêem da: 

(1) Criação Inanimada 

A. A matéria não é eterna e, portanto deve ter sido criada. 

Os fatos da radioatividade proíbem muito positivamente a eternidade passada 

da matéria. Daí, a conclusão é silogística: a matéria deve ter-se originado ao 

mesmo tempo no passado. O Professor Edward Clodd diz que "tudo aponta 

para uma duração finita da criação atual" (Story of Creation, pág. 137). "Que a 

forma presente do universo não é eterna no passado, mas começou a ser, 

atesta-nos não só a observação pessoal senão também o testemunho da 
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geologia" (A. H. Strong Sistematic Theology, pág. 40). 

B. A matéria deve ter sido criada por outro processo que não os naturais; logo, 

a evidência de um criador pessoal. 

Diz o Prof. Price: "Há uma ambigüidade de evidência. Tanto quanto a ciência 

moderna pode lançar luz sobre a questão, deve ter havido uma criação real dos 

materiais de que se compõe o nosso mundo, uma criação inteiramente 

diferente de qualquer processo agora em voga, tanto em qualidade como em 

grau".  A origem das coisas não se pode computar sobre uma base 

naturalística. Buscando assim fazer, Darwin foi obrigado a dizer: "Estou num 

lamaçal desesperado." Alguém podia falar tanto de livros serem escritos pelas 

leis da soletração e da gramática como do universo ser feito pela operação de 

mera lei. 

Assim está a Bíblia de inteiro acordo com os achados da ciência moderna 

quando ela declara: "No princípio Deus criou os céus e a terra." Gn 1.1 

(2) Criação Animada 

A. A Matéria viva não pode provir da não-viva. 

Escrevendo no "London Times", disse Lord Kelvin: "Há quarenta anos 

perguntei a Liebig, andando nalgum lugar pelo campo, se ele acreditava que o 

capim e as flores que víamos ao nosso redor cresciam por meras forças 

químicas". Ele respondeu: "Não mais do que eu podia crer que um livro de 

botânica que as descrevesse pudesse crescer por meras forças químicas". 

Numa preleção perante o Instituto Real de Londres, Tyndall afirmou 

candidamente os resultados de oito meses de árduos experiências como segue: 

"Do princípio ao fim do inquérito não há, como vistes, uma soma de evidência 

a favor da doutrina de geração espontânea... Na mais baixa como na mais 

elevada das criaturas organizadas o método da natureza é: que a vida será o 

produto de vida antecedente". O Professor Conn diz: "Não há a mais leve 

evidência de que a matéria viva possa surgir da matéria morta. A geração 

espontânea está universalmente vencida" (Evolution of Today, pág. 26). E o 

Sr. Huxley foi forçado a admitir: "A doutrina que a vida somente pode vir da 

vida está vitoriosa em toda a linha" (The Other Side of Evolution, pág. 25). 

B. Desde que a matéria não é eterna, a vida física, que envolve a matéria viva, 

não pode ser eterna. 

O fato de a matéria não ser eterna proíbe a suposição que a vida física é o 

resultado de uma série infinita de gerações. E desde que, como vimos, a 

matéria não pode provir da não-viva, somos forçados a aceitar o fato de um 

criador pessoal, não-material. 

(3) A Consciência Humana 

Para fins práticos, a consciência pode ser definida como a faculdade ou poder 

humano de aprovar ou condenar suas ações numa base moral. O apóstolo 

Paulo, um dos maiores eruditos do seu tempo, afirmou que os pagãos, que não 

tinham ouvido de Deus ou de Sua lei, mostravam "a obra da lei escrita em seus 
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corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, ora 

acusando-se, ora defendendo-se" (Romanos 2:15). Paulo assim afirmou de 

homens que não aprenderam de um padrão moral autorizado e tinham um 

senso comum do direito e do errado. Eruditos modernos nos dizem que os 

povos mais rudimentares da terra têm consciência. 

Não se pode dizer, portanto, que o homem tem consciência por causa dos 

ensinos morais que ele recebeu. Não se pode duvidar que a instrução moral 

aguça a consciência e faz sua sensibilidade mais pungente; mas a presença da 

consciência no pagão ignorante mostra que a educação moral não produz 

consciência. 

A consciência, então, nos capacita da existência da lei. A existência da lei 

implica a existência de um legislador; logo a consciência humana atesta o fato 

da existência de Deus. 

(4) Ordem, Desígnio e Adaptação no Universo, 

Ordem, desígnio e adaptação permeiam o universo. Desde que a ordem e a 

colocação útil permeiam o universo, deve existir uma inteligência adequada 

para dirigir esta colocação a fins úteis. 

Vemos ordem maravilhosa nos movimentos dos corpos celestes. Observamos 

desígnio admirável no fato de o homem respirar ar, tira muito do oxigênio e 

devolve o ar carregado de dióxido de carbono, que é inútil ao homem. As 

plantas, por sua vez, tomam o dióxido de carbono, um alimento essencial da 

planta, do ar, e deitam oxigênio. Temos admirável adaptação no ajuste do 

homem para viver sobre a terra e no ajuste da terra para lugar de habitação do 

homem. 

Tudo disto evidencia um criador inteligente. É o suficiente para convencer a 

quaisquer cujas mentes não estão cegadas pelo preconceito. Alguém podia crer 

do mesmo modo que é por acidente que os rios nos países civilizados banham 

povoações e cidades como crer que a ordem, o desígnio e a adaptação no 

universo são produtos de mero acaso. 

(5) A Bíblia 

A referência aqui não é ao testemunho da Bíblia concernente à existência de 

Deus. É ilógico dar a autoridade da Bíblia como prova da existência de Deus, 

porque a autoridade da Bíblia implica a existência de Deus. Semelhante curso 

vale por perguntar a pergunta: Mas referimos aqui a: 

A. A natureza do conteúdo da Bíblia 

Bem falado foi que a Bíblia é um livro tal que o homem não o podia ter 

escrito, se o quisesse, como não o teria escrito, se pudesse. Ela revela verdades 

que o homem, deixado a si mesmo nunca podia ter descoberto. Uma discussão 

mais ampla desta fato virá no próximo capítulo. E, se o homem pudesse, 

porque escreveria ele um livro que o condena como criatura pecaminosa, 

falida, rebelde, merecendo a ira de Deus? É da natureza humana condenar-se 

assim a si mesma? 
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B. A profecia cumprida 

O cumprimento minucioso de dezenas de profecias do Velho Testamento está 

arquivado em o Novo Testamento, o qual traz a evidência interna de uma 

história verossímil. O cumprimento da profecia evidencia um ser supremo que 

inspirou a profecia. 

C. A Vida de Jesus 

Aceitando o testemunho do Evangelho como possuindo as credenciais de uma 

história verossímil, vemos em Jesus uma vida singular. Nem a hereditariedade, 

nem o ambiente, as duas forças naturais na formação do caráter, podem dar 

conta de Sua vida. Assim temos evidência de um ser divino que habitou Jesus. 

D. A Ressurreição de Jesus 

A ressurreição de Jesus, como um fato sobrenatural e bem atestado mostra que 

Ele era divino. Temos assim subsequente evidência de que há um ser divino. 

Prova da ressurreição de Jesus. Depois de ouvir uma conversação num trem 

entre dois homens que discutiam a possibilidade de ser enganado sobre a 

ressurreição de Jesus, W. E. Fendley, advogado de Mississippi, escreveu um 

artigo que foi publicado no "Western Recorder" de 9 de dezembro de 1920. 

Ele abordou a matéria como advogado e deu as três seguintes razões para 

negar a plausibilidade da sugestão que o corpo de Jesus foi roubado: (1) 

"Não era ocasião oportuna para roubar o corpo". O fato que três festas 

judaicas ocorreram no tempo da crucificação certifica que as ruas de 

Jerusalém estariam cheias de gente. Por essa razão o Sr. Fendley diz que não 

era boa ocasião para roubar-se o corpo. (2) "Havia cinco penalidades de 

morte ligadas ao roubo do corpo e nenhuma delas foi imposta ou executada". 

As penalidades são dadas como sendo: primeira, por permitir que o selo fosse 

rompido; segunda, por quebrar o selo; terceira, por roubar o corpo; quarta, 

por permitir roubar o copo; quinta, por dormir quando em serviço. (3) "Nego 

outra vez o alegado sobre o fundamento de testemunho premeditado e não 

premeditado." E então ele mostra como os soldados vieram do sepulcro e 

disseram que um anjo os enxotará de lá e que, quando peitados pelos fariseus, 

disseram que o corpo de Jesus fora roubado enquanto eles, soldados, 

dormiram. 

O Sr. Fendley prossegue dando cinco pontos que se devem crer para crê-se 

neste relatório dos soldados, que são: (1) "Devem crer que sessenta e quatro 

soldados romanos sob pena de morte dormiram todos de uma vez". (2) 

"Devem aceitar o testemunho dos dorminhocos". (3) "Devem crer que os 

discípulos, que estavam tão medrosos, todos de uma vez se tornaram 

tremendamente ousados". (4) "Outra vez, devem crer que os ladrões tiveram 

bastante tempo de dobrar as roupas mortuárias e colocá-las aceiadamente de 

um lado". (5) "Também devem crer que esses discípulos arriscariam suas 

vidas por um impostor defunto, quando o não fizeram por Salvador vivo". 
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3. O fato da existência de Deus é aceito quase universalmente 

Isto se dá como a terceira razão que justifica o curso seguido por Moisés em 

assumir e declarar o fato da existência de Deus sem oferecer quaisquer provas. 

Os raros que negam a existência de Deus são insignificantes. As tribos mais 

baixas tem consciência, temem a morte, crêem em feiticeiras, propiciam 

ou afugentam maus destinos. Mesmo o fetichista, que a uma pedra ou a uma 

árvore chama de um deus, mostra que já tem a idéia de Deus. A existência de 

Deus e a vida futura são em toda a parte reconhecidas na África. 

Os homens sentem instintivamente a existência de Deus. Por que, então, 

alguns a negam? É por causa de falta de evidência? Não, é somente por não 

lhes agradar este sentimento. Ele os perturba na sua vida pecaminosa. 

Portanto, conjuram argumentos que erradiquem o pensamento de Deus de suas 

mentes. Todo ateu e agnóstico lutam, principalmente para convencer-se. 

Quando eles apresentam os seus argumentos a outrem, é em parte por um 

desejo de prová-los e em parte em defesa própria, nunca por um sentimento 

que suas idéias podem ser de qualquer auxílio a outros. 

Um ateu é um homem que, por amor ao pecado, entremeteu-se na sua 

mente e a trouxe a uma condição de guerra com o seu coração em que a 

mente assalta o coração e tenta arrebatar dele o sentimento de Deus. O 

coração contra-ataca e compele a mente a reter o pensamento de Deus. Neste 

prélio a mente, portanto, está constantemente procurando argumentos para 

usar como munição. Ao passo que descobre esses argumentos, desfere-os 

contra o coração com o mais alto barulho possível. Isto é porque o ateu gosta 

de expor seu pensamento. Está em guerra consigo mesmo e ela lhe dá 

confiança quando ele ouve seus canhões roncarem. 

Há evidências, contudo, de que a mente do ateu nunca está inteiramente 

vitoriosa sobre o seu coração. Hume disse a um amigo quando andavam numa 

noite estrelada: "Adão, há um Deus". Shelley, que foi excluído de Oxford por 

escrever um panfleto sobre a "Necessidade de Ateísmo", deliciou-se em pensar 

de um belo espírito intelectual permeando o universo. Voltaire, diz-se, orou 

numa tempestade alpina e, ao morrer, disse: "Ó Deus - se houver um Deus - 

tem misericórdia de mim". Portanto, pode-se concluir com Calvino: "Os que 

julgam retamente concordarão sempre em que há um senso indelével de 

divindade gravado sobre as mentes dos homens." 

Antes de passar adiante, presume-se bom notar as fontes desta crença quase 

universal na existência de Deus. Há duas fontes desta crença; a saber: 

(1) A Tradição. 

Cronologicamente, nossa crença em Deus vem da tradição. Recebemos nossas 

primeiras idéias de Deus de nossos pais. Não há dúvida que isto tem sido 

verdade de cada sucessiva geração desde o princípio. Mas não basta a tradição 

para dar conta da aceitação quase universal do fato da existência de Deus. O 

fato que somente uns poucos repelem esta aceitação (é duvidoso que alguém 
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sempre a rejeite completamente) mostra que há uma confirmação íntima na 

crença tradicional da existência de Deus. Isto aponta-nos à segunda fonte desta 

crença, que é: 

(2) Intuição. 

Logicamente, nossa crença em Deus vem da intuição. Intuição é a percepção 

imediata da verdade sem um processo cônscio de arrazoamento. Um fato ou 

verdade assim percebidos chama-se uma intuição. Intuições são "primeiras 

verdades", sem as quais séria impossível todo pensamento refletivo. Nossas 

mentes são constituídas de tal modo a envolverem estas "verdades primárias" 

logo que se apresentem as devidas ocasiões. 

A. Prova que a crença quase universal em Deus procede logicamente da 

intuição e não de arrazoamento. 

(a) A grande maior dos homens nunca tentou arrazoar o fato da existência de 

Deus, nem são capazes de semelhante arrazoamento, que servisse para lhes 

fortificar a crença na existência de Deus. 

(b) A energia da crença dos homens na existência de Deus não existe em 

proporção ao desenvolvimento da faculdade raciocinante, como seria o caso se 

essa crença fosse primariamente o resultado de arrazoamento. 

(c) A razão não pode demonstrar cabalmente o fato da existência de Deus. Em 

todo o nosso arrazoamento sobre a existência de Deus devemos começar com 

admissões intuitivas que não podemos demonstrar. Assim, quando os homens 

aceitam o fato da existência de Deus, aceitam mais do que a exata razão os 

levaria a aceitarem. 

B. A existência de Deus como "Verdade Primária". 

(a) Definição. Uma verdade primária é um conhecimento que, conquanto 

desenvolvido em ocasiões de observação e reflexão, delas não se deriva, - um 

conhecimento, pelo contrário, que tem tal prioridade lógica que deve ser 

assumido ou suposto para se fazer qualquer observação e reflexão possíveis. 

Semelhantes verdades não são, portanto, reconhecidas como primeiras em 

ordem de tempo; algumas delas assentam um tanto tarde no crescimento da 

mente; pela grande maioria dos homens elas nunca são conscienciosamente 

formuladas, de modo algum. Contudo, elas constituem a presunção necessária 

sobre a qual descansa todo outro conhecimento, tendo a mente não só a 

capacidade inata de envolvê-las logo que se apresentem as devidas ocasiões se 

não também o reconhecimento delas como inevitável logo que a mente 

principia a dar a si mesma conta de seu próprio conhecimento. 

(b) Prova. Os processos do pensamento reflexivo implicam que o universo está 

fundado na razão e é a expressão dela. A indução descansa sobre a presunção, 

como ela exige para seu fundamento, que existe uma divindade pessoal e 

pensante. Ela não tem sentido ou valía a menos que assumamos estar o 

universo constituído de tal modo que pressuponha um originador absoluto e 

incondicional de suas forças e leis. 
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Analisamos os diversos processos do conhecimento nos seus dados sotopostos 

e achamos que o dado que se sotopõe a eles todos é o de uma inteligência 

auto-existente. A razão pensa em Deus como existente e ela não séria razão se 

não pensasse em Deus como existente. É por esta razão que Deus disse na Sua 

Palavra: "Disse o tolo no seu coração: Não há Deus" (Salmo 14:1). Só um 

tolo negará a existência de Deus. Alguns tolos tais são educados; alguns sem 

letra, mas, não obstante, são tolos, porque não tem conhecimento ou ao menos 

não reconhecem nem mesmo o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. 

Veja Provérbios 1:7. 

II. A existência de Deus não é demonstrável matematicamente, contudo, é 

mais certa do que qualquer conclusão da razão. 

1. A existência de Deus não é demonstrável matematicamente. 

A respeito de todos os argumentos a favor do fato da existência de Deus, diz 

Strong: "Estes argumentos são prováveis, não demonstráveis" (Systematic 

Theology, pág. 39). Lemos outra vez: "Nem pretendi que a existência, ainda a 

deste Ser, pode ser demonstrada como demonstramos as verdades abstratas da 

ciência" (Diman, Theistic Argument, pág. 363). Strong cita Andrew Fuller 

como questionando "se a argumentação a favor da existência de Deus não tem 

mais cépticos do que crentes"; e então acrescenta: "Tanto quanto isto é 

verdade, devido é a uma saciedade de argumentos e à noção exagerada do que 

se pode esperar deles". 

2. A existência de Deus, contudo, é a mais certa do que qualquer conclusão da 

razão.  

Leia o estudante novamente as citações dadas apara mostrar que a existência 

de Deus é uma verdade primária", uma verdade que está assumida por todos 

no processo da razão, "O que nega a existência de Deus deve assumir, 

tacitamente, essa existência no seu próprio argumento, por empregar processos 

lógicos cuja validade descansa sobre o ato da existência de Deus. É uma 

verdade axiomática que aquilo que é o fundamento de toda a razão é mais 

certo do que qualquer conclusão da razão. "Não podemos provar que Deus é, 

mas podemos mostrar que, em face de qualquer conhecimento, pensamento, 

razão do homem, deve o homem assumir que Deus é". 

3. A existência de Deus não é o único fato que não pode ser demonstrado 

matematicamente. 

Nenhum homem pode demonstrar a existência do tempo, do espaço, ou a 

realidade da matéria por um processo estritamente lógico. Não se pode 

demonstra nem a realidade de sua própria existência. Não podemos provar 

absolutamente que não é alucinação tudo quanto vemos, ouvimos e sentimos. 

Todavia, nós nos sentimos certos sobre essas coisas e pouca gente alguma vez 

pensou em discuti-las. Quem o faz é considerado um energúmeno. O mesmo 

séria sempre verdade do que questionasse a existência de Deus. Um agnóstico 

ou um ateu, para serem coerentes, teriam, de assumir a mesma atitude para 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  138 

com toda a verdade cientifica como a que assume para com a existência de 

Deus; porque todos os ramos da ciência devem confiar nas intuições da mente 

como o fundamento de toda a observação. 

"A gente mais irrazoável do mundo é aquela que no sentido estreito depende 

unicamente da razão". A crença em Deus não é a conclusão de uma 

demonstração, mas a solução de um problema; e esse problema é o problema 

da origem do universo. O universo, como um grande fato, requer uma 

explanação racional e a explanação que se pode possivelmente dar é essa 

fornecida na concepção de um tal Ser (como Deus). Nesta conclusão a razão 

descansa e recusa-se a descansar em qualquer outra.  

Chegamos a uma crença científica na existência de Deus tanto como a 

qualquer outra verdade humana possível. Assumímo-la como uma hipótese 

absolutamente necessária para dar conta do fenômeno do universo; então 

evidência de todos os cantos começa a convergir sobre ela, até que, no 

processo do tempo, o senso comum da humanidade, cultivado e iluminado 

pelo conhecimento sempre crescente, pronuncia-se sobre a validade da 

hipótese com uma voz escassamente menos decidida e universal do que ele o 

faz no caso de nossas mais elevadas convicções científicas. Logo, podemos 

dizer: "Deus é o fato mais certo do conhecimento objetivo". 

III. A existência de Deus, portanto, pode ser tomada por concedida e 

proclamada ousadamente. 

Os fatos precitados deveriam fazer o pregador ousado na sua proclamação do 

fato da existência de Deus, não temendo de proclamá-la confiadamente aos 

profanos. Estamos sobre terreno seguro em proclamar esta verdade. Nenhum 

homem pode logradamente contrariar nossa mensagem. 

Vezes há, talvez, quando o pregador no púlpito devera discutir as evidências 

da existência de Deus; todavia, como uma coisa usual, ele deveria assumi-la e 

declará-la como Moisés fez. E quando ele trata das evidências da existência de 

Deus, não as sobrecarregue de modo a deixar a impressão que a validade do 

fato da existência de Deus depende de uma rigorosa demonstração racional. 

 

2 - A BÍBLIA, UMA REVELAÇÃO DE DEUS 

Tendo visto agora que a existência de Deus é um fato estabelecido, um fato 

mais certo que qualquer conclusão de um arrazoamento formal, porque é o 

fundamento necessário de toda a razão, passamos à consideração de uma outra 

matéria. Há agora, e tem havido por séculos, um livro peculiar neste mundo, 

chamado Bíblia, que professa ser a revelação de Deus. Os seus escritores 

falam nos termos mais ousados de sua autoridade como interlocutores de 

Deus. Esta autoridade tem sido admitida por milhões de habitantes da terra, 

tanto no passado como no presente. Desejamos perguntar, portanto, se este 

livro é o que ele professa ser e o que ele tem sido e se crê ser por uma 

multidão de gente, - uma revelação de Deus. Se não é uma revelação de Deus, 
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então os seus escritores ou foram enganados ou foram enganadores 

maliciosos. 

I. É a Bíblia historicamente autentica? 

Por esta pergunta queremos dizer: É a Bíblia verossímil como um arquivo de 

fatos históricos? Há mais ou menos um século críticos sustentaram ser a Bíblia 

inverossímil como história. Disseram que os quatro reis mencionados em 

Gênesis 14:1 nunca existiram e que a vitória dos reis do Ocidente contra os do 

Oriente, como descrita neste capítulo, nunca ocorreu. Negaram que um povo 

tal como os hititas viveram algures. Sargon, mencionado em Isaías 20:1 como 

rei da Assíria, foi considerado como uma personagem mitológica. Mas como é 

agora? Podemos dizer hoje, após se fazerem extensas investigações 

concernentes às nações antigas, que nem um só ponto da Bíblia fica refutado. 

As confiadas negativas dos primeiros críticos tem-se provado ousadias de 

ignorância. Prof. A. H. Sayce, um dos mais eminentes dos arquiologistas, diz: 

"Desde a descoberta das tábuas de Tel el-Amarna até agora, grandes coisas 

foram trazidas pela arqueologia e cada uma delas tem estado em harmonia 

com a Bíblia, enquanto quase cada uma delas tem sido mortífera contra as 

asserções dos críticos destruidores". Há um pouco mais de uma década a 

United Press irradiou o testemunho de A. S. Yahuda, primeiramente professor 

de História Bíblica na Universidade de Berlin e mais tarde de linguagem 

semítica na Universidade de Madrid no sentido que "toda a descoberta 

arqueológica da Palestina e Mesopotamia do período bíblico traz a exatez 

histórica da Bíblia ". 

II. É a Bíblia revelação de Deus? 

Estamos agora na consideração de uma outra questão. Um livro historicamente 

correto podia ser de origem humana. É isto verdade da Bíblia? 

1. UMA PROBABILIDADE ANTECEDENTE. 

Um pensamento cuidadoso, á parte da questão se a Bíblia é a revelação de 

Deus, convencerá qualquer crente bem intencionado na existência de Deus de 

que é altamente provável que Deus deu ao homem uma revelação escrita 

explícita e duradoura da vontade divina. A consciência do homem informa-o 

da existência da lei. Como foi bem dito: "A consciência não estabelece uma 

lei, ela adverte da existência de uma lei."  Quando o homem tem o senso 

comum de que está procedendo mal, ele tem a indicação de que transgrediu 

alguma lei. Quem mais, fora de Jeová, cuja existência achamos ser um fato 

estabelecido, poderia ser o autor dessa lei? E desde que o homem pensa 

intuitivamente de Deus como sendo bom, ele deve pensar do propósito de Sua 

lei como sendo bom. Portanto, não podemos pensar desta lei como sendo para 

o mero propósito de condenação. Deve ser que esta lei é para a disciplina do 

homem em justiça. Devemos também concluir que Deus, sendo mostrado ser 

sábio por Suas maravilhosas obras, usaria dos meios mais eficazes para a 

execução do seu propósito por meio da lei. Isto argue por uma revelação 
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escrita, porque qualquer grau notável de obediência a uma lei justa é 

impossível ao homem sem conhecimento dessa lei. A natureza e a razão são 

incertas demais, indistintas, incompletas e insuficientes para o propósito. 

2. UMA PRESUNÇÃO RAZOÁVEL 

Se a Bíblia não é o que o povo cristão do mundo pensa ser, então temos em 

nossas mãos o tremendo problema de dar conta de sua crescida e crescente 

popularidade entre a grande maioria do povo mais iluminado da terra e em 

face de quase toda a oposição concebível. 

Grandes esforços se fizeram para destruir a Bíblia como nunca antes se 

produziram para a destruição de qualquer outro livro. Seus inimigos 

tentaram persistentemente deter sua influencia. A crítica assaltou-a e o ridículo 

escarneceu-a. A ciência e a filosofia foram invocadas para desacreditá-la. Á 

astronomia, no descortinar das maravilhas celestes, pediram-se alguns fatos 

para denegri-la e a geologia, nas suas buscas na terra foi importunada para 

lançar-lhe suspeita. Contudo: 
"Firme, serena, imovível, a mesma.  

Ano após ano...  

Arde eternamente na chama inapagável;  

Fulge na luz inextinguível". (Whitaker) 

A Bíblia levanta-se hoje como uma fênix do fogo com um ar de mistura de 

dó e desdém pelos seus adversários, tão ilesa como foram Sidraque, Misaque e 

Abdenego na fornalha de Nabucodonozor. 

Não é provável que qualquer produção meramente humana pudesse triunfar 

sobre semelhante oposição como a que se moveu contra a Bíblia. 

3. PROVAS DE QUE A BÍBLIA É A REVELAÇÃO DE DEUS. 

(1) As grandes diferenças entre a Bíblia e os escritos dos homens evidenciam 

que ela não é uma simples produção humana. 

Estas diferenças são: 

A. Quanto ás suas profundezas e alcances de sentido. 

Há infinitas profundezas e alcances inexauríveis de sentido na Escritura, cuja 

diferença é de todos os outros livros e que nos compelem a crer que o seu 

autor deve ser divino. Podemos apanhar as produções dos homens e ajuntar 

tudo quanto eles têm a dizer numa só leitura. Mas não assim com a Bíblia. 

Podemos le-la repetidamente e achar novos e mais profundos sentidos. 

Vacilam nossas mentes ante sua profundeza de sentido. 

B. Quanto ao seu poder, encanto e atração. 

Os escritores bíblicos são incomparáveis no "seu poder dramático", esse 

encanto divino e indefinível, esse atrativo misterioso e sempre atual que neles 

achamos em toda a nossa vida como nas cenas da natureza, um encanto 

sempre fresco. 

 Depois de estarmos deliciados e tocados por essas incomparáveis narrativas 

em nossa infância remota, elas ainda revivem e afetam nossas ternas emoções 
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mesmo no declínio grisalho. Deve haver, certamente, algo sobre-humano na 

mesma humanidade dessas formas tão familiares e tão singelas. Realizemos 

uma comparação entre a história de José na Bíblia e a mesma história no Al-

Korão. Uma outra comparação entre a história de Israel na Bíblia e a mesma 

história em Flavio Joséfo. Lendo a história bíblica, os homens "sentirão vibrar 

todos os seus corpos, mover seus corações, sobrevindo-lhes num momento 

uma ternura de afeto, mais do que se todos os oradores da Grécia e Roma lhes 

tivessem pregado as mesmas matérias por um dia inteiro". As Escrituras tem 

na sua humildade mais elevação, na sua simplicidade mais profundeza, na 

sua ausência de todo esforço mais encantos, na sua rudeza mais vigor e 

alvo do que podemos achar noutro lugar qualquer!" 

C. Quanto a sua incomparável concisão. 

No livro do Gênesis temos uma história que fala da criação da terra e de ela 

ser feita lugar adequado para habitação do homem. Fala da criação do homem, 

animais, plantas e da sua colocação na terra. Fala da apostasia do homem, do 

primeiro culto, do primeiro assassínio, do dilúvio, da repopulação da terra, da 

dispersão dos homens, da origem da presente diversidade de línguas, da 

fundação da nação judaica e do desenvolvimento e das experiências dessa 

nação durante uns quinhentos anos; tudo, todavia, contido em cinqüenta 

capítulos notavelmente breves. Comparai agora com isto a história escrita por 

Joséfo. Tanto Moisés como Joséfo foram judeus, ambos escreveram sobre os 

judeus, mas Joséfo ocupa mais espaço com a história de sua própria vida do 

que Moisés consome no arquivo da história desde a criação até ä morte de 

José. Tomai também os escritos dos evangelistas. "Quem entre nós podia ter 

sido durante três anos e meio testemunha constante, amigo apaixonadamente 

chegado, de um homem como Jesus Cristo; quem podia ter podido escrever 

em dezesseis ou dezessete curtos capítulos,... a história inteira dessa vida: - do 

Seu nascimento, o Seu ministério, dos Seus milagres, das Suas pregações, dos 

Seus sofrimentos, de Sua morte, de Sua ressurreição, de Sua ascensão aos 

céus? Quem entre nós teria julgado possível evitar de dizer uma palavra sobre 

os primeiros trinta anos de uma semelhante vida? Quem entre nós podia ter 

relatado tanto atos de bondade sem uma exclamação; tantos milagres sem uma 

reflexão a respeito; tantos sublimes pensamentos sem uma ênfase; tantas 

fraquezas sem pecado no seu Mestre e tantas fraquezas pecaminosas nos Seus 

discípulos, sem nenhuma supressão; tantos casos de resistência, tanta 

ignorância, tanta dureza de coração, sem a mais leve desculpa ou comento? É 

assim que os homens escrevem história? E mais, quem entre nós podia ter 

sabido como distinguir o que exigia ser dito por alto do que exigia sê-lo em 

minúcia?". 

(2) A revelação de coisas que o homem, deixado a si mesmo, jamais podia 

ter descoberto dá evidência da origem sobre-humana da Bíblia 

A. O relato da Criação. 
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Onde pôde Moisés ter obtido isto, se Deus não lho revelou? A própria 

sugestão de ter Moisés obtido sua informação histórica dessas legendas 

caldáicas, é simplesmente absurda; porque, interessantes como são, estão de 

tal modo cheias de asneiras que Moisés teria sido impossível ou a qualquer 

outro homem, praticamente, evolver de tais legendas místicas os registros 

sóbrios, reverentes e científicos que se acham no livro do Gênesis. 

B. A doutrina dos anjos. 

Foi alguma coisa parecida com os anjos concebida pela imaginação do povo, 

pelos seus poetas, ou pelos seus sábios? Não; nem mesmo mostraram jamais 

aproximar-se disso. Perceber-se-á, quão impossível foi, sem uma operação 

constante da parte de Deus, que as narrativas bíblicas, ao tratarem de um tal 

assunto, não tivessem considerado constantemente a impressão humana 

demais de nossas acanhadas concepções; ou que os escritores sagrados não 

tivessem deixado escapar de suas penas toques imprudentes ao vestirem os 

anjos com atributos divinos demais ou afetos humanos demais. 

C. A onipresença de Deus. 

Representam as seguintes passagens a conclusão da filosofia humana? 

"Sou eu um Deus de perto, diz Jeová, e não sou um Deus de longe? Pode 

alguém esconder-se em lugares secretos de modo que eu não o veja? diz 

Jeová. Não encho eu o céu e a terra? diz Jeová (Jr 23.23,24). 

"Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir 

ao céu, lá Tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. 

Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua 

mão me guiará e a Tua destra me susterá." (Sl 139.7-10). 

Estas passagens e outras na Bíblia ensinam não o panteísmo, nem que Deus 

está em diferentes lugares sucessivamente senão que Ele está em toda a parte 

ao mesmo tempo e, contudo separados como Ser fora da Criação. O intelecto 

desajudado do homem originou esta concepção, vendo que, mesmo quando ele 

tem sido acomodado, a mente do homem pode compreendê-lo só 

parcialmente? 

D. O problema da redenção humana. 

Se fora submetido ao homem o problema de como Deus podia ser justo e 

justificador do ímpio, teria o homem proposto, como solução, que Deus se 

tornasse carne e sofresse em lugar do homem? 

Que a criatura culpada fosse salva a custa da encarnação do Criador; que a 

vida viesse aos filhos dos homens através da morte do Filho de Deus; que o 

céu se tornasse acessível à população distante da terra pelo sangue de uma 

cruz vergonhosa; estava totalmente remoto a todas as concepções finitas. 

Mesmo quando a maravilha se tornou conhecida pelo Evangelho, ela excitou o 

desprezo dos judeus e dos gregos: para os primeiros pedra de escândalo e 

ofensa, loucura para os últimos.  

Eram os gregos um povo altamente culto, de intelecto agudo, profundos na 
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filosofia, subtis em arrazoar, mas ridicularizaram a idéia de salvação por meio 

de um homem que fora crucificado. Bem podem ser considerados como 

representando as possibilidades do intelecto humano, o que ele pode fazer; e, 

tão longe de pretenderem a doutrina cristã da redenção como uma invenção de 

filósofos, riram-se dela como indigna da filosofia. Rejeitaram os fatos do 

Evangelho como incríveis, porque pareciam estar em conflito positivo com as 

suas concepções da razão. 

Como podiam esses livros ter sido escritos por semelhantes homens, em 

semelhantes ambientes sem auxílio divino? Quando consideramos os assuntos 

discutidos, as idéias apresentadas, tão hostis não só aos seus prejuízos nativos, 

mas ao sentimento geral então prevalecente nos mais sábios da humanidade, - 

o sistema todo de princípios entresachado em toda parte de história, poética e 

promessa, bem como de insignificantes maravilhas e singulares excelências da 

palavra; nossas mentes se constrangem a reconhecer este como o Livro de 

Deus num sentido elevado e peculiar. 

(3) A unidade maravilhosa da Bíblia confirma-a como uma revelação 

divina. 

Eis aqui um volume constituído de sessenta e seis livros escritos em seções 

separadas, por centenas de pessoas diferentes, durante um período de mil e 

quinhentos anos, - um volume que antedata nos seus registros mais antigos 

todos os outros livros no mundo, tocando a vida humana e o conhecimento em 

centenas de diferentes pontos. Contudo, evita qualquer erro absoluto e 

assinalável ao tratar desses inumeráveis temas. De que outro livro antigo se 

pode dizer isto? De que livro mesmo centenário se pode dizer isto?". 

A Bíblia contém quase toda a forma de literatura, - história, biografia, 

contos, dramas, argumentos, poética, sátiras e cantos. Foi escrita em três 

línguas por uns quarenta autores diferentes, que viveram em três 

continentes. Esteve no processo de composição uns mil quinhentos ou 

seiscentos anos. Entre esses autores estiveram reis, agricultores, mecânicos, 

cientistas, advogados, generais, pescadores, estadistas, sacerdotes, um 

coletor de impostos, um doutor, alguns ricos, alguns pobres, alguns 

citadinos, outros camponeses, tocando assim todas as experiências dos 

homens. 

Entretanto, a Bíblia está em harmonia em todas as suas partes. Os críticos têm 

imaginado contradições, mas estas desaparecem como a cerração ao sol 

matutino quando se sujeitam à luz de uma investigação inteligente, cuidadosa, 

cândida, justa e simpática. Os seguintes sinais de unidade caracterizam a 

Bíblia:- 

A. É uma unidade no seu desígnio. 

O grande desígnio número um que percorre toda a Bíblia é a revelação de 

como o homem, alienado de Deus, pode achar restauração ao favor e à 

comunhão de Deus. 
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B. É uma unidade no seu ensino a respeito de Deus 

Cada informação na Bíblia concernente Deus é compatível com todas as 

outras afirmações. Nenhum escritor contraditou qualquer outro escritor ao 

escrever sobre o tema estupendo do Deus inefável e infinito! 

C. É uma unidade no seu ensino a respeito do homem. 

Em toda a parte da Bíblia mostra-se o homem criatura por natureza corrupta, 

pecaminosa, rebelde e falida sob a ira de Deus e carecendo de redenção. 

D. É uma unidade no seu ensino a respeito da salvação. 

O meio de Salvação não se fez tão claro no Antigo como em o Novo 

Testamento. Mas vê-se-o prontamente prenunciado no Antigo por claramente 

revelado em o Novo Testamento. Pedro afirmou que os santos do Antigo 

Testamento salvaram-se exatamente da mesma maneira que os do Novo 

Testamento, Atos 15.10,11. 

E. É uma unidade quanto à Lei de Deus. 

Um ideal perfeito de justiça está retratado por toda a Bíblia a desrespeito 

do fato que Deus, em harmonia com as leis do desenvolvimento humano, 

ajustou Seu governo às necessidades de Israel para que pudesse erguer-se do 

seu rude estado. Este ajustamento da disciplina de Deus foi como uma escada 

descida a um fosso para prover um meio de escape a alguém lá enlaçado. A 

descida da escada não visa a um encorajamento ao que está no fundo para 

deter-se lá, mas intenciona-se como meio de livramento; de modo que a 

condescendência da disciplina de Deus no caso de Israel não foi pensada como 

um encorajamento do mal, mas como uma regulação do mal com o propósito 

de levantar o povo a um plano mais elevado. Negar a unidade da Lei de Deus 

por causa de adaptações às necessidades de povos particulares é tão tolo como 

negar a unidade dos planos do arquiteto pelo fato de ele usar andaimes 

temporários na execução deles. 

F. É uma unidade no desenredo progressivo da doutrina. 

A verdade toda não foi dada de uma vez na Bíblia. Contudo, há unidade. A 

unidade no desenredo progressivo é a unidade do crescimento vegetal. 

Primeiro vemos a erva, depois a espiga e então o grão cheio na espiga - Mc 

4:28. 

A força desta unidade maravilhosa é sem dúvida um milagre divino. Se 

quarenta pessoas dispares de diferentes línguas e graus de educação musical 

tivessem de passar pela galeria de um órgão em longos intervalos e, sem 

nenhuma possibilidade de colisão, cada uma delas tocasse sessenta e seis 

teclas, as quais, quando combinadas, dessem o tema de um oratório, submeter-

se-ia respeitosamente que o homem que considerasse isso como uma 

"circunstancia fortuita" seria tido por consenso unanime universal - para dize-

lo modestamente - tristemente falto de senso comum. 
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(4) A exatez da Bíblia em matérias cientificas prova que ela não é de origem 

humana. 

A. A Bíblia não foi dada para ensinar ciência natural. 

Diz-se corretamente que a Bíblia não foi dada para ensinar ciência natural. 

Não foi dada para ensinar o caminho que os céus vão, mas o caminho que vai 

para o céu. 

B. Todavia, ela faz referência a matérias cientificas. 

Por outro lado, contudo, vendo que o universo inteiro esta de tal modo inteira 

e inseparavelmente ligado com leis e princípios, é inconcebível que este livro 

de Deus, que confessadamente trata de tudo no universo quanto afeta os mais 

altos interesses do homem, não fizesse referência alguma a qualquer matéria 

cientifica; daí acharmos referência incidentais a vários ramos da ciência. 

C. E quando a Bíblia faz referência a matérias cientificas, é exatíssima. 

A Bíblia não contém os erros científicos do seu tempo. Ela antecipou as 

gabadas descobertas dos homens centenas de anos. Nenhum dos seus 

estatuídos provou-se errôneo. E é somente nos tempos hodiernos que os 

homens chegam a entender alguns deles. Notai as seguintes referências 

bíblicas a matérias cientificas: 

(a) A rotundidade da terra. Séculos antes de os homens saberem que a terra é 

redonda a Bíblia falou do "circulo da terra" (Is 40.22). 

(b) O suporte gravitacional da terra. Os homens costumavam discutir a questão 

de que é que sustenta a terra, sendo avançadas diversas teorias. Finalmente os 

cientistas descobriram que a terra é sustentada por sua própria gravitação e a 

de outros corpos. Mas, muitos antes de os homens saberem isto, e enquanto 

contendiam por este ou aquele fundamento material para a terra, a Bíblia 

declarou que Deus "pendura a terra sobre o nada" (Jó 26.7). 

(c) A natureza dos céus. A Bíblia fala dos céus como "expansão" e isto estava 

tão adiante da ciência que a palavra hebraica (raquia) foi traduzida por 

"firmamento" (Gênesis 1; Sl 19.6), que quer dizer um suporte sólido. 

(d) A expansão vazia do Norte. Foi só na metade do século passado que o 

Observatório de Washington descobriu que, dentro dos céus do Norte, há uma 

grande expansão vazia na qual não há uma só estrela visível. Mas antes de três 

mil anos a Bíblia informou aos homens que Deus "estendeu o Norte sobre o 

espaço vazio" (Jó 26.7). 

(e) O peso do Ar. Credita-se Galileu com a descoberta que o ar tem peso, - 

algo com que os homens jamais tinham sonhado; mas, dois mil anos antes da 

descoberta de Galileu a Bíblia disse que Deus fez "um peso do vento" (Jó 

28.25). 

(f) A rotação da terra. Ao falar de sua segunda vinda, Cristo deu indicação de 

que seria noite numa parte, dia na outra (Lucas 17.34-36), implicando assim a 

rotação da terra sobre seu eixo. 

(g) O número de estrelas. Hiparco numerou as estrelas em 1002, mas a 
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Bíblia antecipou as revelações do telescópio e classificou as estrelas com a 

areia na praia (Gn 22.17). 

Comparai agora esses verdadeiros estatuídos científicos com as noções cruas e 

com os erros grosseiros concernentes ao universo a serem achados em outras 

velhas teologias, tais como as de Homero, Hesiodo e os códigos dos gregos; 

também os livros sagrados dos budistas, bramanes e maometanos. 

(5) A profecia cumprida testemunha ao fato que a Bíblia veio de Deus. 

A. A referência profética a Ciro. 

Cinqüenta anos antes do nascimento de Ciro, Rei, o qual decretou que os 

filhos de Israel voltassem à sua terra, Isaías falou de Deus como "aquele que 

disse de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo 

também a Jerusalém: Sê edificada, e ao tempo: Funda-te" (Isaías 44.28). 

B. A profecia do cativeiro babilônico. Jr 25.11. 

C. Profecias a respeito de Cristo. 

(a) A rotura de Suas vestes. Salmos 22.18. Cumprimento: João 19.23,24. 

(b) O fato de os Seus ossos não serem quebrados. Sl 34.20. Cumprimento: 

João 19.36. 

(c) Sua traição. Sl 41.9. Cumprimento: João 13.18. 

(d) Sua morte com os ladrões e enterro no túmulo de José. Isaías 53.9. 

Cumprimento: Mt 27.38, 57-60. 

(e) O Seu nascimento em Belém. Miqueas 5.2. Cumprimento: Mt 2.1,2; João 

7.42. 

(f) Sua entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias 9.9. Cumprimento: Mt 21.1-10; 

João 12.12-16. 

(g) Seu traspasse. Zacarias 12.10. Cumprimento: João 19.34,37. 

(h) Dispersão dos Seus discípulos. Zc 13.7. Cumprimento: Mt 26.31. 

Há, porém, uma explicação plausível da maravilha da profecia cumprida e 

essa explicação é que Ele "que faz todas as coisas segundo o conselho da Sua 

vontade" (Ef 1.11) moveu a mão do escritor da profecia. 

(6) O testemunho de Cristo prova a genuinidade da Bíblia como uma 

revelação de Deus. 

Jesus considerou o Velho Testamento como a Palavra de Deus, a ele se referiu 

freqüentemente como tal e disse:- "A Escritura não pode ser quebrada" (João 

10.35). Ele também prometeu ulterior revelação por meio dos apóstolos (João 

16.12,13). Temos assim Sua pre-autenticação do Novo Testamento. 

O testemunho de Jesus é de valor único, porque Sua vida provou-O ser o que 

Ele professou ser, - uma revelação de Deus. Jesus não se enganou; "porque 

isto argüiria uma fraqueza e loucura montando a positiva insanidade. Mas Sua 

vida inteira e caráter exibiram uma calma, dignidade, equilíbrio, introspeção e 

domínio pessoal totalmente antagônicos com semelhante teoria. Ou argüiria 

auto-ignorância e auto-exagero que podiam provir apenas da mais profunda 

perversão moral. Mas a pureza absoluta de Sua consciência, a humildade do 
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Seu espírito, a beneficência abnegada de Sua vida mostram ser incrível esta 

hipótese".  

Nem Jesus foi um enganador, porque a santidade perfeitamente compatível de 

Sua vida; a confiança não vacilante com a qual Ele desafiava para uma 

investigação de suas pretensões e arriscava tudo sobre o resultado; a vasta 

improbabilidade de uma vida inteira mentir aos declarados interesses da 

verdade e a impossibilidade de decepção opera tal benção ao mundo, - tudo 

mostra que Jesus não foi um impostor cônscio" (A. H. Strong). 

III. O que constitui a Bíblia? 

Do que já se disse, manifesto é que o autor crê que a Bíblia, revelação de 

Deus, consiste de sessenta e seis livros do que é conhecido como o Cânon 

Protestante. 

Aqui não é necessário um prolongado e trabalhado argumento e nada será 

tentado. A matéria inteira, tanto quanto respeita aos que crêem na divindade de 

Cristo, pode ser firmada pelo Seu testemunho. 

Notemos: 

1. Cristo aceitou os trinta e nove livros de nosso Velho Testamento como 

constituindo a revelação escrita que Deus tinha dado até aquele tempo. 

Esses livros compunham a "Escritura" (um termo que ocorre trinta e três vezes 

em o Novo Testamento) aceita pelos judeus. Crê-se que eles foram reunidos e 

arranjados por Esdras. Foram traduzidos do hebraico para o grego algum 

tempo antes do advento de Cristo. Não pode haver dúvida de que Cristo 

aceitou esses livros e nenhuns outros como constituindo os escritos que Deus 

inspirou até aquele tempo. Ele citou esses livros na formula: "Está escrito". 

Ele referiu-se a eles como "Escritura". E Ele disse: "... a Escritura não pode ser 

quebrada" (João 10.35). 

Por outro lado, nem uma vez Cristo citou ou referiu-se aos livros que se 

acrescentaram ao Cânon Protestante para inteirar o Velho Testamento na 

Bíblia Católica (Versão Douay). E admiti-se, autoridades católicas, que os 

judeus do tempo de Cristo não aceitaram os mesmos como inspirados. (Nota 

adicional: Num Catecismo da Bíblia, escrito pelo "Rev. John O'Brien, M. A.", 

e publicado pela sociedade Internacional da Verdade Católica, de Brooklyn, à 

página 10, faz-se esta pergunta sobre esses livros :- "Foram os livros 

adicionados aceitos pelos hebreus?". A resposta dada é: - "Não, os hebreus 

recusaram-se a aceitar esses livros adicionais."). O Cânon Protestante do 

Velho Testamento é o cânon aceito pelo povo escolhido de Deus e pelo 

Filho de Deus, bem como pelos apóstolos. 

2. Cristo também prometeu uma revelação ulterior além mesmo de tudo que 

Ele tinha ensinado. 

Em João 16.12,13 achamos Cristo falando aos apóstolos como segue: "Ainda 

tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Não 

obstante, quando Ele, o Espírito de verdade vier, guiar-vos-á em toda a 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  148 

verdade; porque Ele não falará de Si mesmo, mas falará tudo o que tiver 

ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir". 

Ainda mais: Cristo constituiu aos apóstolos um corpo de mestres infalíveis 

quando em Mt 18.18 disse: "Na verdade vos digo: o que ligardes na terra será 

ligado no céu e o que desligardes na terra será desligada no céu". "Ligar" quer 

dizer proibir, isto é, ensinar que uma coisa está errada. "Desligar" é consentir, 

sancionar, ensinar que uma coisa está certa. Assim Cristo prometeu sancionar 

no céu o que quer que os apóstolos ensinaram na terra. João 20.22,23 é da 

mesma importância. 

Em o Novo Testamento temos esta revelação ulterior que Cristo deu por meio 

do Seu corpo infalível de mestres. Os poucos livros não escritos pelos 

apóstolos receberam o seu lugar no cânon, evidentemente, porque os apóstolos 

os aprovaram. De qualquer maneira, o seu ensino é o mesmo como o dos 

demais livros do cânon. 

No Novo Testamento veio a existir da mesma maneia que o Velho, isto é, o 

cânon foi determinado pelo consenso de opinião da parte do próprio povo de 

Deus. O fato que Deus deu e conservou uma revelação infalível da velha 

dispensação argue que Ele fez o mesmo com referência ao novo. 

IV. É a Bíblia final como revelação de Deus? 

A finalidade da Bíblia está sendo rejeitada hoje a favor de uma revelação que 

está ainda em processo. Esta idéia é adotada por aqueles que estão 

contaminados de modernismo. Ninguém que crê na divina inspiração da Bíblia 

adotará esta idéia. Devemos voltar a Cristo por um estatuído autoritativo 

concernente à inspiração dos escritores apostólicos, o qual não nos dá 

nenhuma garantia em pretender que esta inspiração se estendeu além dos 

apóstolos. Que ensinos, não contrários ao Novo Testamento, podem os crentes 

da revelação progressiva indicar como tendo sido revelados desde os tempos 

apostólicos? O Novo Testamento é manifestamente completo e final. 

3 - A NATUREZA E ATRIBUTOS DE DEUS 

Estamos preparados agora a descobrir pelas Escrituras o modo do ser de Deus. 

I. A NATUREZA DE DEUS 

Duas expressões bastarão para indicarem a natureza de Deus. 

1. DEUS É ESPÍRITO. 

Temos estas palavras exatas da boca de Jesus em João 4.24. Este estatuído 

significa que Deus é puro, inteiro e unicamente um espírito. Um espírito pode 

habitar um corpo, mas um espírito puro não tem e não habita um corpo; pois 

Jesus disse outra vez depois da ressurreição: "Um espírito não tem carne e 

ossos como vós vedes que eu tenho" (Lucas 24.39). Conseqüentemente, nunca 

se diz de o homem ser um espírito enquanto habita o corpo. Diz-se que ele 

possui um espírito, mas, quando sua natureza mista se descreve, diz-se ser ele 

uma "alma vivente" (Gênesis 2.7; 1 Coríntios 15.45) antes que um espírito. 

Também sabemos que Deus é um espírito puro, não possuindo ou habitando 
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um corpo, por causa da Sua invisibilidade (Colossenses 1.15; 1 Timóteo 1.17; 

Hebreus 11.27) e por causa de Sua onipresença. 

Isto nos traz a considerarmos aquelas passagens da Escritura que atribuem a 

Deus partes corporais tais como olhos e ouvidos, mãos e pés. Em vista do que 

já se disse, claro é que estas passagens se tomem num sentido figurado e 

simbólico. Semelhantes representações são conhecidas teologicamente como 

antropomorfismos. 

Sentimentos, ações e partes humanas se atribuem a Deus, não que elas estejam 

realmente n’Ele, mas porque tais efeitos procedem d’Ele como iguais àqueles 

que fluem de tais coisas nos homens. 

Doutro lado, há outras passagens que são explicadas por A. H. Strong como 

segue: "Quando de Deus se diz como aparecendo aos patriarcas e andando 

com eles, as passagens são para ser explicadas como se referindo a 

manifestações temporárias dEle mesmo em forma humana, manifestações que 

prefiguram o tabernáculo final do Filho de Deus em carne humana". 

A personalidade de Deus está envolvida na Sua espiritualidade e portanto não 

é tratada como uma característica separada. 

2. DEUS É UM. 

Por este estatuído pensamos afirmar Sua unidade em toda a plenitude desse 

termo. Queremos dizer que há um só Deus e também queremos dizer que a 

Sua essência é homogênea, individida e indivisível. 

Que há um só Deus, está ensinado em Deuteronômio 6.4; Isaías 44.6; João 

17.3; I Coríntios 8.4; I Timóteo 1.17; 2.5. E é irracional, ainda mais, assumir a 

existência de uma pluralidade de deuses, quando um só explica todos os fatos. 

Também as passagens que representam Deus como infinito e perfeito (Cf. 

Salmos 145.3; Jó 11.7-9; Mateus 5.47-48) e provas indiretas de Sua unidade; 

porquanto infinidade e perfeição absolutas são possíveis a um só. Dois seres 

semelhantes não podiam existir, pois um limitaria o outro. 

Que a essência de Deus é homogênea, individida e indivisível, é uma 

inferência necessária do fato que Deus é um espírito puro. Tudo quanto 

sabemos do espírito nos compele a crer que sua essência é simples e não 

composta. 

Três razões para afirmar-se a unidade de Deus no sentido em que a estamos 

agora discutindo: 

1. Porque a composição (ou um por junto) envolve a possibilidade de 

separação, o que envolveria a destrutibilidade e mutabilidade, cada qual 

inconsistente com a perfeição absoluta e a existência necessária. 

2. A composição envolve um tempo de existência separada das partes 

componentes". Isto necessitaria de um tempo em que as partes existiram 

separadamente e, portanto, de um tempo em que Deus não existiu, ou "quando 

Ele existiu imperfeitamente, não tendo ainda recebido para Sua natureza 

essencial as adições feitas subseqüentemente, o que tudo é inconsistente com a 
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perfeição absoluta e a essência necessária. 

3. Se as partes foram compostas, foram feitas por alguma força de fora, ou tem 

sido um crescimento em Sua natureza". E ambas essas idéias são 

inconsistentes com a perfeição absoluta e a existência necessária. 

Todavia, a unidade de Deus não impede Sua trindade e Sua trindade não está 

de modo algum em discrepância com a Sua unidade. A trindade, como 

veremos mais claramente depois, consiste de três distinções eternas no mesmo 

ser e na mesma pura essência, distinções que nos são apresentadas sob a figura 

de pessoas. 

II. OS ATRIBUTOS DE DEUS 

"O termo "atributo", na sua aplicação a pessoa ou coisas, significa algo 

pertencente a pessoas ou coisas. Os atributos de uma coisa são tão essenciais a 

ela que sem eles ela não podia ser o que é; o que é igualmente verdade dos 

atributos de uma pessoa. Se um homem fosse despido dos atributos que lhe 

pertencem, ele cessaria de ser um homem, pois esses atributos são inerentes 

naquilo que o constitui um ser humano. Se transferirmos estas idéias a Deus, 

acharemos que os Seus atributos lhe pertencem inalienávelmente e, portanto, o 

que Ele é deve ter sido sempre. Os seus atributos são suas perfeições, 

inseparáveis de Sua natureza e constituindo o Seu caráter. Conforme o Prof.: 

H. Kennedy Passos, ele diz que: “Deus é Deus”. 

Os atributos de Deus são aquelas particularidades que marcam ou 

definem o modo de Sua existência, ou que constituem o Seu caráter. Não 

são separados ou separáveis de Sua essência ou natureza e contudo não são 

essa essência, mas simplesmente fundamento ou causa de sua existência nela, 

e são ao mesmo tempo as particularidades que constituem o modo e o caráter 

do Seu ser. 

"Os atributos de Deus", são aqueles característicos distinguintes da natureza 

divina inseparáveis da idéia de Deus e que constituem a base e o fundamento 

para Suas várias manifestações às Suas criaturas. Chamamo-los atributos, 

porque somos compelidos atribuí-los a Deus como qualidades ou poderes 

fundamentais do Seu ser, para podermos dar conta racional de certos fatos 

constantes na auto-revelação de Deus. 

É comum dividir-se os atributos de Deus em duas classes. Isto ajuda tanto à 

memória como ao entendimento. A estas divisões deram-se vários pares de 

nomes, tais como comunicável e incomunicável; imanente e transiente; 

positivo e negativo; natural e moral; absoluto e relativo. Estas duas últimas 

classificações foram adotadas nestes estudos. 

1. ATRIBUTOS ABSOLUTOS. 

Os atributos absolutos de Deus são aqueles que dizem respeito ao Seu Ser 

independente de Sua aliança com qualquer outra coisa. 

(1) Auto-existência. 

O ser de Deus é inderivado. Sua existência é auto-causada. Sua existência é 
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independente de tudo o mais. A auto-existência de Deus está implicada em o 

nome "Jeová", que quer dizer "o existente" e também na expressão "Eu sou o 

que sou" (Êxodo 3.14), que significa que SER é a natureza de Deus. 

A eternidade de Deus, que figura na segunda classe de atributos, também 

implica sua auto-existência. Se Deus existiu para sempre, então Sua existência 

é uma auto-existência necessária, inderivada, autocausada. Auto-existência é 

um mistério que é incompreensível ao homem; todavia, uma negação dela 

envolveria a nós outros num maior mistério. Se não existe no universo alguma 

pessoa auto-existente, então a ordem presente de coisas veio a existir do nada, 

sem causa ou criador. Elas não podiam ter sido o produto de mera energia, 

porquanto a energia é a propriedade tanto da matéria como da vida. E desde 

que a ciência provou que a matéria não é eterna, cabe-nos assumir uma pessoa 

eterna e portanto auto-existente como explicação da presente ordem de coisas. 

(2) Imutabilidade. 

Notai as seguintes afirmações: 

"Por imutabilidade definimos a Deus como imutável na Sua natureza e nos 

Seus propósitos". 

"Por imutabilidade de Deus defini-se que Ele é incapaz de mudar, tanto na 

duração da vida, como em a natureza, no caráter, na vontade ou felicidade. Em 

nenhuma destas, nem em nenhum outro respeito, há qualquer possibilidade de 

mudança". 

A imutabilidade está implicada em infinidade e perfeição. Qualquer mudança, 

quer para melhor, quer para pior, implica imperfeição e finidade tanto antes 

como depois. 

As principais passagens que ensinam a imutabilidade geral de Deus são 

Salmos 102.27; Malaquias 3.6; Tiago 1.17. 

As seguintes passagens ensinam especificamente a imutabilidade da vontade 

de Deus: Números 23.19; I Samuel 15.29; Jó 23.13; Salmos 33.11; Provérbios 

19.21; Isaías 46.10; Hebreus 6.17. 

As passagens precedentes dão-nos declarações positivas e absolutas. Todas as 

passagens que representam Deus como se arrependendo, tais como Gênesis 

6.6,7; Êxodo 32.14; I Samuel 15.11; Salmos 106.45; Amós 7.3; Jonas 3.10 e 

as que de qualquer maneira parecem implicar ou sugerir qualquer mudança 

nos propósitos de Deus, devem ser explicadas à luz delas. Estas últimas 

contêm antropomorfismos. 

Ao comentar Êxodo 32.14, diz A. W. Pink: "Estas palavras não querem 

dizer que Deus mudou de mente ou alterou Seu propósito, porque Ele é "sem 

variação ou sombra de mudança" (Tiago 1.17). Nunca houve e nunca 

haverá a menor ocasião de o Todo-Poderoso efetuar o mais leve desvio do 

Seu eterno propósito, pois tudo foi a Ele pré-conhecido desde o principio e 

todos os Seus conselhos foram ordenados por infinita sabedoria. Quando a 

Escritura fala de Deus arrepender-se, ela emprega uma figura de retórica em 
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que o Altíssimo condescende em falar na nossa linguagem. O que se intenta 

pela expressão acima é que Jeová respondeu a oração de um mediador típico. 

Algumas passagens bíblicas podem ser asseveradas que estas são meramente 

antropomórficas, visando simplesmente a inculcar sobre os homens Sua 

grande ira pelo pecado e Sua ardente aprovação do arrependimento daqueles 

que tinham pecado contra Ele. A mudança de conduta nos homens, não em 

Deus, mudará a relação entre eles e Deus. O pecado os fizera suscetíveis do 

Seu justo desprazer. O arrependimento os trouxera para dentro das 

possibilidades de Sua misericórdia. Não os tivesse Ele tratado diferentemente, 

então teria havido uma mudança n’Ele. Sua própria imutabilidade fá-lo 

necessário que Ele trate diferentemente os que são inocentes e os que são 

culpados, os que se endurecem contra Ele e os que se viram para Ele por 

misericórdia com corações arrependidos. 

Devemos do mesmo modo entender todas as alusões que parece indicarem 

uma sucessão de emoções em Deus. Todas as emoções em Deus existem lado 

a lado uma da outra no mesmo momento e assim tem sido desde toda a 

eternidade. Ele se tem sempre agradado da justiça e desagradado do pecado. E 

desde toda a eternidade conheceu toda a justiça e todo o pecado. O pecado 

expõe o homem ao desprazer de Deus. A justiça o sujeita ao prazer de Deus. A 

passagem do desprazer ao prazer de Deus efetua-se por uma mudança no 

homem e não em Deus. O sol derrete a cera, mas, se a cera pudesse ser 

mudada em barro, o sol a endureceria. Representaria isso qualquer mudança 

que fosse no sol? 

A oração não muda Deus: ela muda-nos e as coisas e as circunstâncias 

com que temos de tratar; mas não muda Deus. Jamais teremos a justa 

atitude para com Deus enquanto pensarmos que a oração é um meio de 

alcançarmos de Deus o que Ele não intentou fazer. Muito longe de a oração 

mudar a vontade de Deus, devemos orar segundo Sua vontade, se esperarmos 

obter uma resposta. Diz-nos João: "Esta é a confiança que temos nEle, que se 

pedirmos qualquer coisa segundo Sua vontade, Ele nos ouve" (I João 5.14). É 

o Espírito Santo que nos faz orar (Romanos 8.15; Gálatas 4.6), e é ao Espírito 

Santo que devêramos procurar por direção nas coisas que pedimos (Romanos 

8.26). A oração, então, é a obra de Deus em nossos corações preparando-

nos para o uso mais proveitoso e o desfruto mais grato de Suas bênçãos. É 

a Sua própria chave com que Ele destranca os diques do rio de Suas bênçãos. 

Nos sábios conselhos de Deus, antes da fundação do mundo, Ele ordenou a 

oração como um dos meios de execução da Sua vontade. A oração não muda 

Deus mais do que a fé do pecador arrependido muda Deus. Um e outro são 

simplesmente meios na realização do propósito eterno e imutável de Deus. 

(3). Santidade. 

A santidade de Deus é sua perfeita excelência moral e espiritual. Deus é 

perfeitamente puro, impoluto e justo em Si mesmo. Santidade é o fundamento 
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de todos os outros atributos morais em Deus. A santidade de Deus tipificou-se 

nas vestes imaculadas do Sumo Sacerdote quando ele entrou nos Santo dos 

Santos. 

O sistema inteiro mosaico de lavagens; divisões do tabernáculo; divisões do 

povo em israelitas comuns, levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, a quem se 

permitiam diferentes graus de aproximação a Deus, sob condições 

rigorosamente definidas; o insistir sobre sacrifícios como meios necessários de 

aproximação a Deus; as direções de Deus a Moisés em Êxodo 3.5, a Josué em 

Josué 5.15, o castigo de Usias em 2 Crônicas 26.16-26, as ordens rigorosas a 

Israel sobre aproximarem-se do Sinai quando Moisés falava com Deus – tudo 

visou a ensinar, acentuar e ferretear nas mentes e corações dos israelitas a 

verdade fundamental que Deus é santo, irrepreensivelmente santo. A verdade 

que Deus é santo é a verdade fundamental da Bíblia, do Velho e do Novo 

Testamento, da religião judaica e cristã. 

As seguintes passagens da Escritura são as principais a declararem a santidade 

de Deus: Josué 24.19; Salmos 22.3; 99.9; Isaías 5.16; 6.3; João 17.11; 1 Pedro 

1.15,16. 

A santidade de Deus fá-Lo aborrecer o pecado e, portanto, provoca Sua 

justiça, a qual consideraremos sob os atributos relativos. 

2. ATRIBUTOS RELATIVOS. 

Os atributos relativos de Deus são os que se vêem por causa da conexão de 

Deus com o tempo e a criação. 

(1) Eternidade. 

Isto quer dizer que Deus não teve princípio e que Ele não pode ter fim. Quer 

dizer também que Ele de modo algum está limitado ou condicionado pelo 

tempo. Deus não está no tempo. Mais correto é dizer que o tempo está em 

Deus. Conquanto haja sucessão lógica nos pensamentos de Deus, não há 

sucessão cronológica. 130). 

Deus vê os eventos como tendo lugar no tempo, mas desde toda a eternidade 

esses eventos têm sido os mesmos para Ele como depois que aconteceram. A 

eternidade tem sido descrita como segue: A eternidade não é, como os homens 

crêem, antes e depois de nós, uma linha sem fim. Não, é um circulo, 

infinitamente grande, toda a circunferência com a criação aglomerada; Deus 

reside no centro, contemplando tudo. E, ao passo que nos movemos nesta 

eterna volta, a porção finita que só vemos, atrás de nós está o passado; o que 

nos fica adiante chamamos futuro; mas para Ele que reside no centro, 

igualmente afastado de todo o ponto da circunferência, ambos são iguais, 

futuro e passado. 

(2) Onipresença. 

Por onipresença de Deus quer dizer-se que Deus está presente no mesmo 

momento em toda a Sua criação. 

A onipresença de Deus está bela e incisivamente declarada no Salmos 
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139.7-10 e em Jeremias 23.23,24. 

Aquelas passagens que falam de Deus como estando presente em lugares 

especiais são para se entenderem como referindo-se a manifestações especiais 

e transcendentais de Deus. Assim se fala de Deus como uma habitação no céu, 

porque é lá que Ele faz a maior manifestação de Sua presença. 

(3) Onisciência. 

Desde toda a eternidade Deus possuiu todo o conhecimento e sabedoria. João 

declara que Deus "conhece todas as coisas" (1 João 3.20). A onisciência de 

Deus pode ser argüida de Sua infinitude. Em toda a parte da Escritura Ele está 

retratado como um ser infinito. Assim Seu conhecimento deve ser infinito. A 

onisciência pode ser também argüida da imutabilidade. Se Deus não muda, 

como a Escritura declara, então Ele deve ter possuído todo conhecimento 

desde o princípio; doutra sorte Ele estaria aprendendo continuamente e isso 

por si mesmo constituiria uma mudança nEle e conduziria necessariamente 

ainda a mais mudanças manifestas. 

Mais ainda: a necessidade de onisciência da parte de Deus pode ser vista em 

Efésios 1.11, a qual diz que Deus "Opera todas as coisas segundo o conselho 

de Sua própria vontade". Só um ser onisciente podia operar todas as coisas 

segundo o conselho de sua própria vontade. 

(4) Onipotência. 

Deus possui todo o poder. Em Gênesis 17.1 Deus declara: "Sou um Deus 

Todo-poderoso". Este título se aplica a Ele vezes sem conta na Escritura. 

Significa este título que Ele possui toda potência ou força. Lemos de novo em 

Mateus 19.26: "Com Deus todas as coisas são possíveis". Muitas outras 

passagens declaram a onipotência de Deus. 

A onipotência de Deus não significa, sem duvida, que Ele pode fazer 

coisas que são logicamente absurdas ou coisas que são contra a Sua 

própria vontade. Ele não pode mentir, porque a santidade do Seu caráter 

obsta a que Ele queira mentir. E Ele não pode criar uma rocha maior do que 

Ele pode erguer; nem tanto uma força irresistível como um objeto inamovível; 

nem Ele pode traçar uma linha entre dois pontos mais curta do que uma reta; 

nem botar duas montanhas adjacentes uma à outra sem criar um vale entre 

elas. Ele não pode fazer qualquer dessas coisas porque elas não são objetos de 

poder: são autocontraditórias e logicamente absurdas; violariam as leis de 

Deus por Ele ordenadas e O fariam atravessar-se a Si mesmo. 

(5) Veracidade. 

Por veracidade de Deus quer dizer-se Sua veracidade e fidelidade na Sua 

revelação às suas criaturas e no trato com elas em geral, em particular com o 

Seu povo redimido. 

Algumas das passagens que estabelecem a veracidade de Deus são: João 9.33; 

Romanos 1.25; 3.4; 1 Coríntios 1.9; 2 Coríntios 1.20; 1 Tessalonicenses 5.24; 

Tito 1.2; Hebreus 6.18; 1 Pedro 4.19. 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  155 

(6) Amor. 

Usa-se na Bíblia o amor em diferentes sentidos quando atribuídos a Deus nos 

Seus tratos com Suas criaturas. Algumas vezes refere-se a mera bondade na 

concessão de benefícios naturais sobre todos os homens (Salmos 145.9; 

Mateus 18.33; Lucas 6.35; Mateus 5.44,45). O amor redentor de Deus, por 

outro lado, é soberano, discriminante e particular. Ele diz: "Amei a Jacó e 

detestei a Esaú" (Romanos 9.13). E de Deus se declara enfaticamente: 

"Detestas a todos os obradores de iniqüidade" (Salmos 5.5). 

(7) Justiça. 

A justiça de Deus está ensinada em Gênesis 18.25; Deuteronômio 32.4; 

Salmos 7.9-12; 18.24; Romanos 2.6. 

Foi a justiça de Deus que fez necessário Cristo morrer para que os homens 

pudessem ser salvos. A justiça de Deus torna impossível Deus deixar que o 

pecado passe impune. A morte de Cristo tornou possível que Ele fosse justo e 

contudo justificador de pecadores crentes (Romanos 3.26). 

No sacrifício de Jesus cumpriu-se a Escritura que diz: "A misericórdia e a 

verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram" (Salmos 85.10). 

A salvação dos crentes é um ato de graça para com eles; contudo, é um ato de 

justiça a Jesus Cristo que morreu em lugar de todos que crêem. 

4 - A DOUTRINA DA TRINDADE 

I. A TRINDADE DEFINIDA 

Talvez o sentido da Trindade de Deus nunca foi afirmado melhor do que a 

afirmação a seguir: “... em a natureza do Deus único há três distinções eternas 

que se nos representam sob a figura de pessoas e estas três são iguais, ou seja, 

Deus é Deus".  Prof. H. Kennedy Passos. 

Os principais Seminários do Brasil estabelecem a doutrina da Trindade como 

segue: "Deus nos é revelado como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um 

com atributos pessoais distintos, mas sem divisões de natureza, essência 

ou ser". 

Na consideração destas definições, notai: 

1. A TRINDADE CONSISTE DE TRÊS DISTINÇÕES. 

A doutrina da Trindade não quer dizer que Deus meramente Se manifesta em 

três diferentes maneiras. Há três distinções atuais na Divindade. A verdade 

disto aparecerá mais claramente depois. 

2. ESTAS TRÊS DISTINÇÕES SÃO ETERNAS. 

Isto está provado, de um lado, pela imutabilidade de Deus. Se já houve um 

tempo em que estas distinções não existiram, então, quando vieram a existir, 

Deus mudou. Provado está outra vez pelas Escrituras, as quais afirmam ou 

implicam a eternidade do Filho e do Espírito Santo. Vide João 1.1,2; 

Apocalipse 22.13,14; Hebreus 9.14. 

Não é resposta a isto, que as expressões "gerado" e "procedido de" envolvem, 

a idéia da existência antecedente do que gera e de quem há processão, porque 
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estes são termos da linguagem humana aplicados a ações divinas e devem ser 

entendidos ajustadamente a Deus. Não há aqui dificuldade maior do que em 

outros casos em que este princípio está prontamente reconhecido. 

3. ESTAS TRÊS DISTINÇÕES NOS SÃO REPRESENTADAS SOB A 

FIGURA DE PESSOAS, MAS NÃO HÁ DIVISÃO DE NATUREZA, 

ESSENCIA OU SER. 

A Doutrina da Trindade não quer dizer triteismo. Quando falamos das 

distinções da Divindade como pessoas, devemos entender que usamos o termo 

figuradamente. Não há três pessoas na Divindade no mesmo sentido em que 

três seres humanos são pessoas. No caso de três seres humanos há divisão 

de natureza, essência e ser, mas Deus não é assim. Tal concepção de Deus 

está proibida pelo ensino da Escritura quanto à unidade de Deus. 

4. OS TRÊS MEMBROS DA TRINDADE SÃO IGUAIS. 

Muitos dos mesmos atributos atribuem-se a cada membro da Trindade e os 

atributos assim atribuídos são tais como não podiam ser possuídos sem todos 

os outros atributos divinos. A igualdade dos membros da Trindade mostra-se 

ainda pelo fato de cada um deles ser reconhecido como Deus, como veremos 

depois. 

II. PROVAS ESCRITURISTICAS DA DOUTRINA DA TRINDADE. 

1. O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO SÃO TODOS 

RECONHECIDOS COMO DEUS. 

(1) O Pai Reconhecido como Deus. 

Isto ocorre em tão grande número de passagens que é por igual desnecessário 

e impraticável citá-las todas. As duas seguintes bastarão: 

"Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida 

eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a este selou o Pai, Deus" 

(João 6.27). 

"Eleitos... segundo a presciência de Deus o Pai" (1 Pedro 1.1,2). 

(2) O Filho Reconhecido como Deus. 

A. Ele é chamado Deus. 

João 1.1; Romanos 9.5; 1 João 5.20. 

B. Passagens que no Velho Testamento se referem a Deus são aplicadas ao 

Filho em o Novo Testamento. 

Mateus 3.3, aludindo a Isaías 40.3; João 12.41 aludindo a Isaías 6.1. 

C. O Filho possui os atributos de Deus. 

Eternidade: João 1.1; Onipresença: Mateus 28.20 e Efésios 1.23; 

Onisciência: Mateus 9.4 e João 2.24,25 e João 16.30 e 1 Coríntios 4.5 e 

Colossenses 2.3; Onipotência: Mateus 28.18 e Apocalipse 1.8; Auto-

existência: João 5.26; Imutabilidade: Hebreus 13.8; Verdade: João 14.6; 

Amor: 1 João 3.16; Santidade: Lucas 1.35 e João 6.39; Hebreus 7.26. 

D. As obras de Deus são atribuídas ao Filho. 

Criação: João 1.3; 1 Coríntios 8.6; Colossenses 1.16; Hebreus 1.10. 
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Conservação: Colossenses 1.17; Hebreus 1:3. Ressuscitando os mortos e 

julgando: João 5.27-28; Mateus 25.31,32. 

E. Ele recebe honra e adoração só a Deus devidas. 

João 5.23; Hebreus 1.6; 1 Coríntios 11.24,25; 2 Pedro 3.18; 2 Timóteo 4.18. 

(3) O Espírito Santo é reconhecido como Deus. 

A. A Ele se atribuem os atributos de Deus. 

Eternidade: Hebreus 9.14; Onisciência: 1 Coríntios 2.10; Onipresença: Salmos 

139.7; Santidade: todas as passagens que aplicam o termo "santo" ao Espírito; 

Verdade: João 16.13; Amor: Romanos 15.30. 

B. Ele está representado como fazendo as obras de Deus. 

Criação: Gênesis 1.2; "movia" significa "chocava". Regeneração: João 3.8; 

Tito 3.5. Ressurreição: Romanos 8.11. 

2. O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO ASSOCIAM-SE 

JUNTAMENTE NUMA BASE IGUAL. 

Isto está feito: 

(1) Na formula do Batismo. Mateus 28.19 

(2) Na Benção Apostólica. 2 Coríntios 13.14. 

3. O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO DISTINGUEM-SE UM DO 

OUTRO. 

(1) O Pai e o Filho distinguem-se um do outro. 

O Pai e o Filho distinguem-se como o que gera do gerado; e como o que 

manda do enviado. Cristo distinguiu-se do Pai quando orou ao Pai, como fez 

muitas vezes. Que a distinção assim implicada não foi temporal, continuando 

somente enquanto Cristo esteve na carne, está provado pelo fato que Cristo 

ainda intercede com o Pai (Hebreus 7.25; 1 João 2.1). Ele é um mediador 

perpétuo entre Deus e o homem (1 Timóteo 2.5) e assim é perpetuamente 

distinguido de Deus. 

(2) O Espírito distingue-se do Pai. 

O Espírito distingue-se do Pai quando dEle se diz proceder do Pai e ser 

enviado pelo Pai (João 15.26; 14.26; Gálatas 4.6). 

(3) O Filho distingue-se do Espírito. 

Jesus está referindo ao Espírito como "um outro Confortador" (João 14.16). E 

Jesus falou de Si mesmo como enviando o Espírito (João 15.26). 

4. O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO SÃO UM DEUS. 

Trindade quer dizer tri-unidade, ou três-unidade. Mostramos que há três 

distinções na Divindade. Agora, para provarmos a doutrina da Trindade, mais 

que a doutrina de Triteismo, devemos mostrar que os três, enquanto sendo 

distinguíveis um do outro, contudo são um. Isto está provado: 

(1) Por todas as passagens que ensinam a Unidade de Deus. 

O estudante refere-se aqui ao capítulo sobre a natureza e os atributos de Deus, 

onde se notam estas passagens. 

(2) Pelo fato que cada um dos três é reconhecido como Deus. 
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Já mostramos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são várias vezes 

reconhecidos como Deus na Escritura. Isto mostra Sua unidade, porque Deus 

está representado como sendo o Ser Supremo. Por essa razão não podia haver 

três Deuses. A supremacia só é possível a um só. 

(3) Pelo fato que os Três são iguais. 

Já discutimos a igualdade dos membros da Trindade. Igualdade absoluta é 

impossível sem identidade na essência, em a natureza e no ser. 

III. A DOUTRINA DA TRINDADE É MISTÉRIO E INSOLUVEL AS 

MENTES FINITAS; MAS NÃO É AUTO-CONTRADITORIA. 

Não fazemos tentativas de negar ou de explicar o mistério da doutrina da 

Trindade. Alto mistério é que mentes humanas nunca podem sondar. 

Contudo, a doutrina da Trindade não é autocontraditória. Deus não é três no 

mesmo sentido em que Ele é um. Ele é um em essência, natureza e ser; mas, 

nesta uma essência, natureza e ser há três distinções eternas que se nos 

representam de uma tal maneira que as chamamos pessoas. Quem pôde 

dizer que tais distinções são impossíveis em a natureza de Deus? Para fazer 

isso ter-se-ia de ter perfeito entendimento da natureza de Deus. De maneira 

que fazemos bem de aceitar o que a Escritura ensina e deixar o mistério para 

solucionar-se quando tivermos mais luzes, se semelhante luz que nos habilite a 

explicar e entender nos for sempre dada. O mistério vem por causa de nossa 

inabilidade para compreendermos totalmente a natureza de Deus. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

* Nota 01 - Oferecemos ao aluno uma visão parcial dos principais temas 

doutrinários, existem outros que são fundamentais a fé cristã, a pesquisa é 

fundamental neste caso, recomendamos ao aluno a leitura de Livros de 

Teologia Sistemática Fundamentalista, e outros artigos referentes ao assunto. 

 

* Nota 02 - Toda a apresentação feita tem como meta principal esclarecer 

algumas dúvidas quanto os assuntos referentes as Doutrinas Básicas da Igreja 

Cristã.  

 

* Nota 03 - O material didático oferecido não tem a pretensão de apresentar 

conceitos próprios, mas surge como uma ferramenta de pesquisa, que poderá 

ser comparado com qualquer outro escritor na área de Teologia Sistemática.  

 

* Nota 04 - Veja as matérias de Teologia do Antigo e Novo Testamento – Vol. 

IV – CETEB.  
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CRISTOLOGIA  

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as pincipais cadeiras de Teologia Sistemática esta o estudo sobre a 

Pessoa de Jesus Cristo, não poderia deixar de mensionar o nome do Pastor e 

Teólogo Isaias Rosa de São Paulo, um verdadeiro mestre nesta tão importante 

cadeira; tive o privilegio de receber instruções de sua parte quando o mesmo 

ministrava a cadeira de Cristologia no IBAD - Instituto Bíblico das 

Assembléias de Deus, em Pindamonhangaba-SP, lembro-me de uma de 

suas frases mais marcantes, ele dizia: “Jesus em seu ministério terreno era 

100% Deus e 100% Homem”. Realidade que é comprovada pelo ensino 

bíblico e teologico.  

Cristologia é a doutrina da Igreja acerca da pessoa de Jesus como o Cristo. A 

Cristologia sempre ocupa lugar central num sistema dogmático que reivindica 

ser cristão. Toda tentativa de remover a Cristologia de seu lugar central 

ameaça o cerne da fé cristã. Quem quer que olhe para Jesus, o Cristo, a partir 

da perspectiva do Novo Testamento, estará inevitavelmente situado dentro de 

um quadro de referência teocêntrico. Todo o ministério de Jesus era 

radicalmente teocêntrico. 

Cristo é central tanto na ordem da criação quanto no âmbito da redenção. 

A fé cristã vê no testemunho apostólico de Jesus, o Cristo, o critério final da 

verdade acerca da natureza e identidade de Deus. Sendo assim, a própria 

pessoa de Jesus é teocêntrica em si mesma. 

O tipo de cristocentricidade que acompanhou a teologia da “morte de Deus” 

mostrou ser errôneo. Mas, na verdade, surge daqui uma pergunta 

importantíssima: sobre que Deus estamos falando na dogmática cristã? A 

resposta dada no livro Dogmática Cristã é a seguinte: esse Deus não é a 

unidade simples, solitária e auto-suficiente do monoteísmo radical. O Deus do 

cristianismo clássico é, em contraste, aquele Um que, de modo antecedente, 

diferencia a divindade como Pai, Filho e Espírito Santo e é revelado como tal 

na economia da história e da salvação. 

Originalmente, a doutrina da Trindade surgiu como produto da reflexão 

teológica sobre a revelação de Deus na pessoa de Jesus, o Cristo. Assim sendo, 

esta doutrina veio como necessidade de se explicar a realidade com a qual nos 

deparamos quando Deus, na história, foi Se revelando. Mas, apesar desta 

doutrina trinitária, o cristianismo é universalmente classificado como uma 

forma monoteísta de crença.  
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NATUREZA E MÉTODO DA CRISTOLOGIA 

Abriu-se este assunto no livro Dogmática Cristã, primeiramente explicando 

que Cristologia é a reflexão da Igreja sobre a asserção básica de que Jesus é o 

Cristo de Deus. Porém, como chegou-se a esta conclusão? Para responder a 

esta pergunta, o autor do livro aqui mencionado, parte da grande pergunta: “o 

que é cristologia?” Ou melhor: o que realmente significa cristologia? 

Iniciando o circuito da resposta, nos é dito que cristologia é a interpretação de 

Jesus de Nazaré como o Cristo de Deus a partir do ponto de vista da fé da 

Igreja cristã. “Cristo” é um título, e não o segundo nome de Jesus. O título 

exprime a identidade de Jesus de Nazaré, de acordo com o testemunho 

apostólico e a tradição católica.  

A experiência de fé em Jesus como o Cristo vivo significa que a cristologia é 

mais do que reflexão crítica sobre quem era Jesus em sua experiência terrena. 

Foge dos domínios da ciência. Jesus Cristo pode ser o objeto da fé porque não 

é meramente Jesus de Nazaré, uma figura histórica que viveu e morreu certa 

vez, mas também o Cristo ressurreto e vivo que está presentemente 

corporificado na comunidade dos crentes. Além de ser Ele o filho de José, é 

primordialmente o Filho de Deus. 

Sem a confissão de fé em Jesus como o Cristo, a cristologia poderia ser 

reduzida a jesulogia. Assim como existem os kardecistas, os budistas, os 

confucionitas, os marcionitas, etc. E além de tudo, fé não é um mero 

desempenho humano, uma obra do intelecto, da vontade ou das emoções. 

Ninguém pode chamar Jesus de o Cristo puramente como resultado de 

pesquisa científica histórica. Desta forma, o autor do livro conclui que uma 

comissão de historiadores cientificamente treinados, formada para encontrar 

fatos, não poderia provar que Jesus é o Cristo.  

A afirmação da comtemporaneidade de Cristo significa que o Espírito Santo 

atualiza a presença de Cristo através da fé, o lado recebedor de um 

relacionamento pessoal real. O Espírito Santo é o poder para juntar agora a fé 

pessoal e Jesus que é o Cristo vivo. É o Espírito que tira o Jesus histórico da 

distância da história passada e o situa como o Cristo vivo, no contexto 

existencial do momento presente. Contudo, o Espírito Santo não atua de 

maneira direta, não mediada. O Espírito é ouvido em, com e sob a pregação da 

Igreja. Não se põe o Espírito Santo de Deus diante de um microscópio, ou 

numa mesa de pedra fria para dissecá-lo, ou ainda diante de uma banca de 

teólogos, para que seja pesquisado e catalogada a sua estrutura. Deus não se 

deixa escarnecer.  

O retrato de Jesus, o Cristo, que anima a pregação da igreja não é moldado por 

tais construções arbitrárias da imaginação, mas pelos credos e confissões 

cristológicos da igreja. E isto, porque o dogma cristológico aponta para além 

da igreja, assegurando que seu Senhor é o Cristo vivo corporificado em Jesus 
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de Nazaré, e não um mito a-histórico, um princípio metafísico, uma 

personalidade religiosa ou um virtuoso moral. 

O retrato autêntico do Cristo vivo é dado na Bíblia; tudo o mais é, na melhor 

das hipóteses, alguma espécie de reprodução. Assim, a igreja sempre terá 

necessidade de testar suas interpretações cristológicas referindo-se ao retrato 

bíblico de Jesus, o Cristo. Este retrato, porém, é como um único instantâneo. 

É, antes, como uma montagem de retratos esboçados por diversos artistas, de 

vários ângulos e em épocas e lugares diferentes. Não se muda o quadro 

pintado por um grande artista, pois este já deu seu último retoque e o assinou.  

O texto o qual aqui está sendo apontado comenta ainda no assunto 

cristológico, sobre história, dogmática e fé. Ele afirma que o historiador, o 

especialista em dogmática e o crente têm suas maneiras próprias de abordar o 

Jesus Histórico. E assim, ao que parece, nos é mostrado que os três, unidos, 

podem ser de grande validade para a busca de um melhor conhecimento sobre 

a pessoa de Jesus Cristo.  

Como nota explicativa, o autor diz que, com “Jesus histórico”, ele designa 

Jesus de Nazaré na medida em que pode ser feito objeto de pesquisa histórico-

crítica. Mas, logo ele nos lembra que a fé em Jesus como o Cristo não se 

baseia nos resultados de tal pesquisa. O Jesus histórico não pode produzir a fé, 

mas a fé pode ajudar na pesquisa histórica de Jesus. É tarefa da dogmática 

servir de “advogado de defesa” para os crentes frente à heterônoma 

reivindicação da ciência no sentido de fornecer os conteúdos ou legitimar o 

fundamento da fé.  

É importante guardar uma distinção entre dogmática e fé. O que é relevante 

para as construções construtivas do teólogo não é necessariamente essencial 

para a existência ou mesmo para o bem estar da fé. A fé pode existir muito 

bem sem estar a par da mais recente pesquisa, ao passo que a dogmática não 

pode ignorar o contínuo processo e os resultados da pesquisa histórico-crítica.  

A fé vive do testemunho a respeito de Cristo na pregação da igreja e na 

mensagem das Escrituras. A dogmática é uma reflexão crítica que 

continua na igreja em prol de uma compreensão mais madura da fé, de 

seus fundamentos e conteúdos. 

Um dos pontos em debate na teologia contemporânea diz respeito ao ponto de 

partida correto da cristologia. Tradicionalmente, a cristologia era feita “a partir 

de cima”. a cristologia procedia de maneira dedutiva, movendo-se da 

divindade eterna de Cristo lá em cima para sua natureza humana cá em 

embaixo.  

Quando o dogma cristológico foi posto na defensiva por seus críticos 

modernos, fez-se a tentativa de salvar seu significado mediante uma 

concentração no Cristo querigmático. Esta é uma maneira contemporânea de 

fazer cristologia a partir de cima. contudo, não podemos dar-nos por satisfeitos 
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em assumir o Cristo querigmático como ponto de partida da construção 

dogmática. 

Existe hoje em dia entre os teólogos um virtual consenso de que a cristologia 

deve partir de baixo. Neste ponto reside o mais profundo significado da nova 

busca do Jesus histórico. Mas, como sancionado em Dogmática Cristã, nem o 

dogma nem o querigma são, de si mesmos, suficientes para fornecer a base e o 

conteúdo da fé. Diz-se que há boas razões para exigir que a cristologia comece 

de baixo! Fato este devido a que a cristologia se baseia no Cristo 

testemunhado pela fé apostólica, e esse Cristo não é outro senão Jesus de 

Nazaré. 

Porém, o perigo de começar a cristologia de baixo é que ela pode terminar 

numa “cristologia baixa” sem utilidade para a fé cristã. “Cristologia baixa”, 

segundo o autor, é definida como uma interpretação de Jesus que o trata como 

mero ser humano. Ela converte a clássica categoria cristológica do 

“verdadeiramente humano” (vere homo) no “meramente humano”. Se assim 

for, como então poderemos fazer uma cristologia confiável? Como 

conseguiremos usufruir de um conhecimento sobre Cristo que nos ajude na fé 

e no conhecimento, sem o temor de estarmos criando um cristo de laboratório? 

Uma boa resposta, dada pelo livro Dogmática Cristã é que a reflexão 

cristológica é um processo hermenêutico em que os movimentos “a partir de 

cima” e “a partir de baixo” não são mutuamente excludentes, e sim 

dialeticamente relacionados numa compreensão abrangente da identidade e do 

significado da pessoa de Jesus, o Cristo. Esse processo de interpretação pode 

ser chamado de “círculo” ou “arco” hermenêutico. 

Importante também é saber que, segundo o autor do livro, o pesquisador do 

N.T. precisa achar nos ensinamentos de Jesus todas as sementes do 

desenvolvimento cristológico posterior. Não atingir esse objetivo significaria 

que a cristologia perde suas origens no Jesus real da história.  

Nesta busca sobre as sementes do desenvolvimento cristológico, encontra-se 

alguns grupos distintos de pesquisadores. Primeiro: alguns eruditos 

localizam a raiz da cristologia na automanifestação do próprio Jesus. 

Segundo: outro grupo de eruditos localiza o dado central da cristologia no 

acontecimento histórico da ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, há os que 

não fundamentam a fé cristológica nem no Jesus terreno nem em sua 

ressurreição, mas tão somente no querigma da igreja primitiva. 

Para a dogmática, não há necessidade de jogar uma dessas linhas de 

interpretação contra as outras. O Jesus histórico, o Cristo querigmático e o 

dogma cristológico – estes três constituem a matéria da qual a cristologia é 

feita.  
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O JESUS HISTÓRICO E O REINO DE DEUS 

Qual era a expectativa de Jesus acerca do reino de Deus? Na verdade, o “reino 

de Deus” era o tema central de toda a mensagem de Jesus! Reinado ou reino 

de Deus, porém, era mais do que um conceito presente na mente de Jesus e 

expresso em discurso. Era a força impulsora de toda a sua carreira. Tudo o 

que Jesus realizava em palavra e ação era descrito como “sinal” do 

reinado de Deus em irrupção. 

Mas o consenso dos eruditos se desfaz no momento em que começam a 

descrever o significado do reino de Deus. Na teologia protestante do século 

XIX, o reino de Deus era interpretado predominantemente em termos morais, 

quer pessoais, quer sociais. Dois nomes que surgem apoiando esta 

interpretação foram os de Friedrich Schleiermacher e Albrecht Ritschl.  

O reino de Deus não virá como o resultado cumulativo de boas obras humanas 

e do progresso histórico. Ele é, antes, um milagre do poder de Deus 

irrompendo de além do âmbito da potencialidade humana. A pesquisa de 

Weiss e Schweitzer mostrou que o reino de Deus esperado por Jesus em futuro 

próximo se assemelhava mais a um fim apocalíptico para o mundo do que a 

um paraíso sobre a terra forjado gradualmente por meios humanos. O evento 

escatológico vem como uma lâmina afiada penetrando o momento presente. 

Não faz muito tempo, pensava-se que nosso principal problema na cristologia 

era que não sabemos virtualmente nada a respeito do Jesus histórico. Agora, o 

problema é, antes, que uma quantidade maciça de pesquisa focalizou a 

mensagem de Jesus acerca do reino vindouro, deixando-nos ainda inseguros 

quanto a como interpretá-lo. O problema deslocou-se da história para a 

hermenêutica. 

Como podemos seguir Jesus em conceber a basileia (reino, reinado) de Deus 

como uma realidade de outro mundo, de magnitude cósmica, prestes a 

irromper a qualquer hora? De acordo com Harnack, os ensinamentos éticos de 

Jesus ainda são válidos, ao passo que suas idéias escatológicas são estranhas 

aos tempos modernos. 

Mas, o que Jesus realmente queria dizer com “reino de Deus”? quando falava 

do reino, Jesus não tinha em mente um âmbito no espaço e no tempo. O termo 

não se refere a uma região espacial, e sim ao reinado dinâmico de Deus. 

Talvez devêssemos dizer simplesmente que a vinda do reino significa a vinda 

de Deus. Esperar o reino é estar aberto para a vinda de Deus, nada menos do 

que isto. Mas isto tem significado universal, pois quando Deus vem em poder 

o mundo precisa mudar. As coisas não podem permanecer como estão. Deus 

não é um soberano ocioso sentado no trono. Deus agirá quando vier, tanto em 

obras de juízo quanto em obras de graça. O reino não é uma condição deste 

mundo que possa ser realizada por meios humanos. Não é um predicado deste 

mundo. 
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Uma grande inversão na ordem das coisas está para acontecer. De acordo com 

Lucas 6:20, os pobres ficarão felizes, os famintos serão saciados e os que 

choram rirão. Só a vinda do reino de Deus pode gerar o poder de produzir tal 

miraculosa reviravolta no mundo humano. No entanto, o propósito de tais 

eventos-sinal é apontar para a vinda de Deus e do domínio de Deus, e não 

focalizar uma nova ordem social como bem último em si mesma. 

Na mensagem de Jesus, o reino de Deus nunca deixa de ser mistério. Ele 

nunca ofereceu uma definição ou uma descrição direta. A ética de Jesus está 

carregada de pressuposições escatológicas; ela faz sentido como uma 

moralidade que prefigura a nova realidade do reino de Deus que se aproxima. 

Quando posta em operação num contexto terreno, a ética de Jesus visa 

funcionar como sinal do reino que vem. 

Seu propósito não era transmitir informação sobre o reino, como outros 

visionários apocalípticos tinham feito com vívidos detalhes. Era, antes, 

convencer seus ouvintes de que estava mais do que na hora de se aprontar para 

a vinda de Deus. 

Um dos mais acalorados debates da moderna pesquisa do N.T. tem girado em 

torno da pergunta se Jesus esperava a chegada do reino no futuro muito 

próximo ou se já estava sendo realizado no presente. A maioria dos 

especialistas concorda, todavia, que, decididamente, a maior parte das 

passagens que podem ser atribuídas ao Jesus histórico retrata o reino de Deus 

como uma grandeza que chegou tão perto que tem um impacto presente. 

Jesus olhava para a frente, para a salvação que o reino vindouro traria; a 

igreja primitiva olhava para trás, para ele como o Cristo que já tinha tornado o 

reino presente. Não obstante essa orientação para o passado, a igreja primitiva 

também se voltava para a frente, esperando uma consumação futura.  

As curas milagrosas e os exorcismos de demônios por ele praticados eram 

sinais adiantados do reino que vem. Obviamente, o reino de Deus ainda não 

tinha sido estabelecido aqui e agora. Agora há pessoas pobres e famintas. 

Quando o reino vier, sua miséria será removida. Agora elas sofrem; em breve 

exultarão. 

Quem ensina que o reino já foi realizado no tempo de Jesus transforma numa 

farsa o amor de Jesus pelos pobres, oprimidos, famintos, enlutados, doentes, 

sobrecarregados, alienados, etc. Jesus prometeu a todas essas pessoas que o 

reino viria em breve para mudar sua sina. 

Daqui surge uma outra questão, Jesus não era um quietista, oferecendo 

consolo barato às pessoas cuja situação deplorava, mas em relação à qual nada 

fazia. 

Há cristãos que querem tomar a cruz e seguir Jesus, porém não têm esperança 

de alterar as condições que criam pobreza e opressão. Recomendando 

sofrimento paciente neste mundo, prometem uma recompensa celestial no 
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outro mundo. Mas, Jesus, pelo contrário, fez o que pode para trazer o poder do 

domínio de Deus aqui para a terra. 

A gênese da cristologia no Novo Testamento, aparece-nos também, como um 

assunto básico nesta matéria. O precursor de Jesus, João Batista, também 

pregou a mensagem do reino vindouro, anunciando juízo impendente e tempo 

de arrependimento. Jesus, porém, era diferente, ele não era o último profeta do 

reino por vir; era o agente de sua chegada em início e em poder. As realidades 

do reino já estavam começando a agitar-se dentro da história por meio do 

impacto do ministério de Jesus. 

A raiz da cristologia no ministério de Jesus não está localizada num título 

honorífico determinado que ele tenha reivindicado para si mesmo. O 

importante é que Jesus não era apenas o proclamador, mas também o 

portador do reino no ponto de sua erupção. Assim, a gênese da cristologia 

reside no fato de que uma pessoa se relaciona com o reino vindouro através de 

sua decisão a favor de Jesus ou contra ele, como a ocasião da irrupção do reino 

no tempo.  

Se Jesus era o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus ou o Senhor não 

depende de acharmos estes termos como autodesignações nos lábios de Jesus, 

mas da questão se a comunidade primitiva tinha boas razões para aplicar esses 

títulos a ele como confissões de fé. 

Muitas escolas da teologia não procuram o cumprimento da expectativa de 

Jesus no duplo final de sua vida, na cruz e na ressurreição. Um tipo de 

interpretação sustenta que o reino de Deus ainda não apareceu; ele ainda é 

futuro e de outro mundo, não deste. Uma Segunda posição vê o reino como 

uma chamada para a decisão aqui e agora, no confronto com a mensagem de 

Jesus; ele já está presente em cada momento de decisão existencial. Uma 

terceira concepção vê o reino de Deus como algo que está no futuro histórico e 

que vem por meio de transformações sociais e políticas, ou gradual e 

progressivamente ou por meio da práxis revolucionária. 

Na crucificação e ressurreição de Jesus a igreja primitiva encontrou a 

prova de que Jesus era o Messias esperado e, além disso, de que ele era o 

rei do reino que pregara, coroado com uma coroa de espinhos e entronizado 

numa cruz, tendo então recebido uma vitória sobre os poderes do mal em sua 

ressurreição dos mortos. Aqui o Cristo da fé e o Jesus da história provam ser 

um único e mesmo Senhor Jesus Cristo. 

Os primeiros intérpretes esquadrinharam as Escrituras hebraicas, o A.T., e 

usaram seus símbolos e estórias para apontar para a frente, para os 

acontecimentos “destes últimos dias” (Hb. 1:2) em que as promessas de Javé 

estavam sendo cumpridas no Filho.  

O interesse da igreja era concentrar-se na pessoa de Jesus como o Cristo de 

Deus, pois nele ela tinha experimentado salvação escatológica. A vinda do 

reino na cruz mantém o reino oculto na história e só pode ser vista com os 
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olhos da fé. Se deixamos a fé de lado e olhamos para a história com olhos 

ordinários, não encontramos provas convincentes de que o reino de Deus já 

veio. Assim como o próprio Jesus disse: “O meu reino não é deste mundo”.  

A fé cristã primitiva manteve a tensão entre duas verdade. De acordo com a 

verdade da fé, o reino de Deus já chegou em Cristo. Isto se encontra em tensão 

com a verdade sobre a história de que o reino ainda não veio. A realidade 

plena do reino de Deus foi, assim, dividida num já e num ainda não. 

 

A CRISTOLOGIA CLÁSSICA E A CRÍTICA SUBSEQÜENTE 

Se tem uma questão onde a crítica gosta de “remexer”, é a da identificação de 

Jesus com Deus. Como é possível, passar do reino de Deus, o dado central da 

mensagem de Jesus, para o dogma da Trindade, que identifica a pessoa de 

Jesus Cristo com Deus?  

A igreja primitiva cria que a vinda do reino de Deus ocorreu na crucificação e 

ressurreição de Jesus de Nazaré. Sem a ressurreição não poderia ter surgido fé 

na divindade de Jesus. Desta maneira, a fé não gerou a ressurreição, como 

disse Bultmann, mas a ressurreição sim, gerou a fé. 

A vinda de Deus e a vinda de Jesus estão, assim, unificadas na experiência da 

salvação escatológica. A lógica da salvação exigia a identificação de Jesus 

com Deus. A experiência da cruz e ressurreição de Jesus como o evento 

definitivo da salvação gerou a fé, centrada na pessoa de Jesus Cristo, que 

tradicionalmente pertencia só a Deus, caso se quisesse evitar a idolatria. Se a 

salvação realmente tinha chegado através da pessoa de Jesus, ele também deve 

ter sido Deus, porque Deus, e tão somente ele, é o poder da salvação. 

Se, para Jesus, o reino estava próximo, para a igreja ele já estava aqui – 

em Cristo. E os participantes do reino de Deus em Cristo, tornam-se cristãos, 

experimentando já sinais que pressagiam o estabelecimento absoluto deste 

reino. 

Na cruz de Cristo, Deus lidou vitoriosamente com o pecado do mundo. Em 

sua ressurreição, foi derrotada a morte e criada nova vida que permanece. Por 

assim dizer, então, ser participante do reino de Deus, significa ser vitorioso 

contra o pecado e a morte.  

Com isto, ou seja, com tudo o que já foi dito, podemos crer que a identificação 

de Jesus com Deus não foi, a princípio, resultado de um desenvolvimento 

dogmático. Mas foi, antes de tudo, uma certeza crescente, que se desenvolvia a 

cada revelação de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. 

A confissão de que “Jesus é Senhor” (Rm. 10:9; I Co. 12:3; Fp. 2:11) não foi 

produto de uma posterior helenização do cristianismo. Essa fórmula apareceu 

já no culto da comunidade palestina, colocando Jesus no mesmo nível de 

Deus. Kyrios era a tradução grega do termo adonai, o nome predileto para 

designar Deus entre os judeus. Sua aplicação a Jesus no contexto do culto não 
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podia ser mal-entendida por pessoas familiarizadas com as regras da 

reverência devida ao nome de Deus num ambiente hebraico. 

Com base na fé em Jesus e no culto a ele prestado, a igreja primitiva não só 

reconheceu Jesus como Senhor, mas também transferiu a ele todos os altos 

títulos e atributos divinos. E isto foi como a primeira igreja viu a identificação 

de Jesus com Deus. 

Porém, como era de se esperar, surgiram algumas heresias cristológicas, as 

quais, algumas foram comentadas no livro Dogmática Cristã. A identificação 

de Jesus com Deus não aconteceu sem grave perigo para a fé cristã. O perigo 

existente na acentuação da divindade de Cristo era o de que a fé poderia perder 

de vista a humanidade real do homem Jesus. Essa visão unilateral produziu a 

heresia conhecida como docetismo, a perene heresia da “ala direita” da 

cristologia. Esta heresia é um ensino cristológico, difundido sobretudo em 

círculos gnósticos, que dizia que Jesus Cristo só parecia ter um corpo humano 

e só pareceu sofrer e morrer. “Docetismo” vem do termo grego dokein, que 

significa “parecer”. Marcião, o herege do século II, foi o teólogo mais 

proeminente a popularizar uma cristologia docética. A influência gnóstica 

considerava a matéria como má e a carne como irreal. Por isso, quando Deus 

se fez homem e o Verbo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, isso só 

aconteceu aparentemente, segundo os gnósticos. Nesta concepção, contudo, o 

Filho de Deus não podia tornar-se realmente humano. 

No polo oposto estava o ebionitismo, a perene heresia da “ala esquerda” da 

cristologia. É um ensinamento cristológico muito difundido no século II, que 

apresenta Jesus como mero homem, negando completamente sua divindade. 

Este termo provém do vocábulo hebraico ebionim, que significa “pobres”. Os 

ebionitas eram originários principalmente de círculos judeus. Para os 

ebionitas, Jesus era certamente o Messias, o Cristo, mas era só um homem. Ele 

não podia ser Deus. Eles também negavam o nascimento virginal de Jesus. 

Esses extremos constituíam os dois lados da mesma moeda cristológica: 

rejeição de uma encarnação real de Deus no homem Jesus.  

Os docetas estavam presos a um conceito helenístico de Deus como um 

absoluto atemporal que não podia realmente mudar. Porque Deus é Deus, ele 

é imutável. Assim, não podia haver uma encarnação real, nenhuma mudança 

real em sentido ontológico, mas somente na aparência. O Deus da metafísica 

grega determinava completamente a cristologia docética. 

Os ebionitas estavam comprometidos com um conceito judaico de Deus como 

totalmente outro em termos de transcendência e santidade. Deus é Deus e a 

humanidade é a humanidade; o infinito não é capaz de entrar no finito. A 

separação ontológica torna uma encarnação real de Deus impensável, até 

blasfêmia. 

A linha docética à direita pode ser reconhecida no monarquianismo modalista, 

uma doutrina do século III proposta por Sabélio, bispo de Roma. Ele ensinou 
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que o Deus uno (a monarquia divina) apareceu como o Pai no A.T., como o 

Filho na vida de Jesus e, finalmente, como o Espírito na igreja. Diante deste 

assunto, é importante também frisar como o autor de livro DC, que costuma-se 

distinguir entre a “Trindade econômica” e a “Trindade imanente”. A Trindade 

imanente significa que os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo se 

referem a distinções reais dentro de Deus. Em consequência, também falamos 

da Trindade essencial ou ontológica. A Trindade econômica significa que as 

distinções surgem das três maneiras em que o Deus uno se manifestou na 

história da revelação (a economia divina). Desde que Friedrich Schleiermacher 

reabriu o debate sobre Sabélio, eruditos têm questionado se Sabélio realmente 

ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo referem-se meramente a manifestações 

temporárias e sucessivas de Deus em relação ao mundo. Mas, o que importa 

lembrar é que, esse novo tipo de docetismo também tornava impossível uma 

encarnação real.  

Também no século III houve uma continuação da linha ebionita à esquerda: o 

monarquianismo dinamista, representado por Paulo de Samósata, bispo de 

Antioquia. Adocianismo é a designação mais comum para esse tipo de 

cristologia. Cristo era realmente divino; estava repleto do dinamismo do 

Espírito e, de modo único, foi adotado pelo Pai como seu único Filho amado. 

Isso não era uma aparição de Deus a partir de cima, como no monarquianismo 

modalista. Pelo contrário: no modelo adocianista, Jesus Cristo se tornou divino 

a partir de baixo, pela inabitação do Espírito e por seu crescimento em 

santidade própria de Deus. A explicação aqui é que o humano ascendeu, 

através de desenvolvimento espiritual e moral, ao nível da semelhança com 

Deus. 

Na época em que Constantino se tornou pontifex maximus (321 d.C.), o 

cristianismo foi ameaçado por um sério ataque da esquerda. O ataque foi 

dirigido por Ário, que estava influenciado pelos teólogos adocianistas 

Luciano de Antioquia e Paulo de Samósata. O arianismo, entretanto, era uma 

negação da divindade de Cristo mais complexa do que aquela que 

encontramos no ebionismo ou no adocianismo. Para Ário, Cristo era mais do 

que um ser humano e mais do que o Filho adotivo de Deus. Ele era o Logos, o 

Filho de Deus, que existia antes que Deus Pai criou o mundo. Porém, ele não 

era Deus, não compartilhava da essência divina. O Logos não era eterno. No 

início havia unicamente Deus, o Logos foi criado para assistir Deus na criação 

do mundo. O Logos podia mudar, entrar na história, unir-se com carne 

humana na pessoa de Jesus, até sofrer e morrer. Assim, a encarnação do Logos 

foi inferior a uma encarnação real da verdadeira essência de Deus. 

Atanásio, o impetuoso oponente de Ário, sustentava que o arianismo era 

heresia porque questionava toda a realidade da salvação. Se o Logos, como 

redentor, é ontologicamente inferior a Deus, como uma criatura o é em relação 

ao Criador, não pode haver salvação real, pois tal sistema coloca o ônus da 
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salvação sobre uma criatura. Atanásio perguntava como um ser inferior a Deus 

poderia elevar os seres humanos até o nível de Deus. Como poderia o 

mediador entre Deus e a humanidade ser menos do que plenamente divino e 

plenamente humano? 

No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., os pais inseriram uma antiga palavra de 

origem gnóstica, homoousios (do grego homos, “igual, idêntico”, e ousia, 

“ser”), para expor a deficiência da cristologia de Ário. O Credo Niceno 

tornou-se a afirmação fundamental da igreja na interpretação da encarnação. 

A partir de sua conexão trinitária, a cristologia passou a estabelecer a relação 

existente entre o Cristo divino e o Jesus humano. O apolinarismo, que recebeu 

seu nome de Apolinário, bispo de Laodicéia, começou afirmando a cristologia 

alta do Credo Niceno. Ele era completamente ortodoxo na doutrina da 

Trindade. Ele sustentava que o Filho é distintamente outro do que o Pai 

(contra o sabelianismo), porém compartilha eternamente da substância una do 

Pai (contra o arianismo). Todavia, ter uma posição correta a respeito da 

Trindade pelo critério da ortodoxia não determinava como um teólogo poderia 

interpretar a encarnação. Apolinário moveu-se na direção do docetismo ao 

ensinar que a humanidade assumida por Cristo na encarnação era incompleta. 

Por certo o Logos em Cristo era verdadeiramente Deus; entretanto, na 

encarnação ele não se tornou inteiramente humano. Apolinário cria que uma 

união genuína só é possível quando o Logos, como princípio ativo de 

autoconsciência e autodeterminação, substitui o espírito humano. A união que 

havia em Cristo era uma união do Logos perfeito com uma natureza humana 

incompleta.  

O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., afirmou o caráter completo da 

natureza humana de Cristo. Estava em funcionamento a mesma lógica que 

exigia o homoousios com o Pai, requerendo um homoousios comparável com 

a humanidade. Era a lógica da salvação. O princípio operativo era este: o que 

não foi assumido não pode ser salvo. O primeiro concílio eclesiástico a se 

decidir contra o apolinarismo declarou: “Se, pois, o homem todo estava 

perdido, era necessário que aquilo que estava perdido fosse salvo.” (Concílio 

de Roma, 374-376 d.C.). 

Para Nestório, um dos líderes da escola de Antioquia, Jesus Cristo era tanto 

plenamente Deus quanto plenamente homem, mas as naturezas divina e 

humana devem manter-se distintas e não reduzidas na encarnação. Deve haver 

dois de tudo – duas naturezas, duas substâncias, duas vontades, duas séries de 

atributos – e, por consequência, também duas pessoas (prosopa). 

Essa doutrina de duas pessoas juntadas em Cristo tornou-se a marca definidora 

do nestorianismo como heresia. O problema essencial do nestorianismo é 

simples: ele não podia afirmar uma encarnação real. Os nestorianos 

propunham uma união de duas pessoas vivendo lado a lado numa comunhão 

de amor e liberdade moral. Os alexandrinos insistiam numa unidade 
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ontológica mais profunda de Deus com o homem Jesus. Para Eutíquio, 

patriarca de Constantinopla, e Dióscoro, bispo de Alexandria, a coisa mais 

significativa em Cristo era sua natureza divina, não sua humanidade. Para esta 

doutrina, a partir do momento da encarnação, restava apenas uma natureza. 

Por conseguinte, essa heresia é apropriadamente chamada de monofisismo, 

que significa “uma natureza”, e, por vezes também de eutiquianismo, segundo 

o nome de um de seus proponentes. Os monofisitas sacrificavam a integridade 

da humanidade de Jesus em benefício de sua divindade. 

No século V a igreja se debateu no dilema de optar entre um Cristo divino 

que não era realmente humano (monofisismo) e um Jesus humano que 

não era realmente uno com Deus (nestorianismo). A confissão ortodoxa 

que emergia seria, daí em diante, que Jesus Cristo era plenamente Deus e 

plenamente humano. Como, porém, estão os dois relacionados permaneceu, 

para eles, como um mistério. Por fim, em Calcedônia (451 d.C.), os pais do 

concílio formularam o dogma cristológico das duas naturezas. Assim, a igreja 

optou por um meio termo entre as alternativas de Nestório e de Eutíquio. 

O veredito final pronunciado pelo credo de Calcedônia reza (fragmentado): 

“(...) Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, tornado conhecido 

em duas naturezas (que existem) sem confusão, sem mutação, sem divisão, 

sem separação; não sendo a diferença das naturezas de modo algum removida 

em razão da união, mas, antes, sendo as propriedades de cada uma 

preservadas, e concorrendo (ambas) em uma só Pessoa (prosopon) e uma só 

hypostasis – não partida ou dividida em duas pessoas (prosopa), mas um só e 

mesmo Filho e Unigênito, o Logos divino, o Senhor Jesus Cristo... (...)” 

Esta é a famosa definição calcedonense da identidade pessoal de Jesus Cristo. 

O propósito principal do credo era afirmar uma encarnação verdadeira, não 

explicar seu mistério. As duas naturezas, embora permanecendo distintas, 

foram unidas na pessoa una de Cristo. No entanto, o credo não explicou como 

duas naturezas completas puderam ser unidas numa só pessoa. Pode-se 

concluir com segurança que o concílio conseguiu cumprir, por certo tempo, 

uma cerca protetora em torno do mistério da pessoa de Jesus Cristo. Ele, o 

credo, certamente deixou espaço para ulterior desenvolvimento. 

Agora somos levados do credo de Calcedônia à Formula de Concórdia. 

Consideremos o ataque contundente de Paul Althaus: “Não se pode separar a 

natureza da pessoa. A personalidade humana é um constituinte essencial da 

natureza humana. Por consequência, a ‘anhypostasia’ abole a verdadeira 

humanidade de Jesus, seu ego humano que cria e orava, a verdade do fato de 

ele ser tentado. 

O que a anhypostasia nega é que a natureza humana de Jesus existia ou existe 

por si mesma fora da Palavra, e a enhypostasia afirma que Jesus tinha 

existência pessoal, porém unicamente em e através da Palavra. A humanidade 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  172 

não é abolida ou mutilada, mas sim elevada e realizada em união com a 

pessoa, a hypostasis, da Palavra de Deus.  

No Ocidente praticamente não houve qualquer desenvolvimento digno de nota 

ao longo da Idade Média, com exceção de um ressurgimento do adocianismo 

na Espanha do século VIII. Nesta concepção, Jesus, em sua humanidade, era o 

Filho adotivo pela graça de Deus (adoptivus homo). Esse ensinamento foi 

condenado em vários sínodos como reavivamento da impiedade nestoriana 

que dividia Cristo em dois filhos, o Filho de Deus eterno e o Filho do homem 

adotivo. 

O problema cristológico foi levantado mais uma vez nas acaloradas 

controvérsias entre luteranos e calvinistas sobre a doutrina da comunicação 

de atributos (communicatio idiomatum). Lutero ensinava que, na Ceia do 

Senhor, o Cristo todo estava realmente presente, inclusive sua natureza 

humana, e, por conseguinte, também seu corpo e sangue. Zwínglio respondeu 

com sua teoria da alloeosis, que explica o discurso da fé acerca da presença 

real como uma figura de linguagem. Zwínglio disse que o Cristo humano não 

pode estar realmente presente na Ceia do Senhor, visto que é finito. Já Lutero 

ensinou a ubiqüidade ou onipresença, que é, essencialmente, um atributo da 

natureza divina, mas que é comunicada à natureza humana por causa da união 

encarnacional. 

Depois de algum tempo, sistematizou-se a doutrina da permuta dos atributos 

em três gêneros, que, criam os pais luteranos, tinham o apoio da Escritura. Em 

primeiro lugar, há o gênero “idiomático”: qualidade de qualquer das naturezas 

podem ser atribuídas à pessoa toda. Em segundo lugar, há o gênero 

“apotelesmático”: ações da pessoa una podem ser atribuídas a uma ou outra 

das duas naturezas. Em terceiro lugar, há o gênero “majestático”: qualidades 

divinas, tais como onipotência e onipresença, são atribuídas à natureza 

humana. Os luteranos desejavam acentuar a unidade da pessoa divino-humana, 

correndo o risco monofisita de misturar as naturezas. Sua formula de combate 

era “finitum est capax infiniti”, o finito é capaz do infinito. Já os reformados 

diziam que não. Eles mantiveram uma clara distinção entre as duas naturezas, 

de modo que seu slogan veio a ser “finitum non capax infiniti”, o finito não é 

capaz do infinito. 

Se o Logos é divino, então ele não podia se limitar à carne de Jesus.  

Consequentemente, os calvinistas ensinavam que o Logos, sendo infinito, deve 

existir extra carnem (fora da carne) e não estar limitado por sua união com a 

carne. Os luteranos reagiam com uma teologia da cruz, sustentando que o 

Logos só pode ser conhecido na carne. Assim, cunharam a expressão “totus 

intra carnem” e “nunquam extra carnem” (totalmente na carne e nunca fora da 

carne). 

O artigo VIII da Fórmula de Concórdia (1580) visava reconciliar diferenças 

entre a escola de Johannes Brenz (da Suábia) e a escola de Martin Chemnitz 
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(da Baixa Saxônia). Esta fórmula tentou encontrar uma linguagem equilibrada 

para resolver as disputas, mas teve pouco êxito.  

Só no século XIX houve um ponto de partida, por alguns luteranos, que 

foi mais satisfatório, usando a idéia de kenosis, sugerida por Filipenses 

2:6, do mesmo modo que os atributos divinos passaram à natureza 

humana, os humanos passaram à divina! Desta forma, o divino preenchia 

o humano em muitos aspectos, inclusive no auxílio para que Jesus não 

pecasse, e o lado humano preenchia o divino, inclusive no auxílio à 

humilhação e morte.  

Schleiermacher, porém, era um dos que fizeram uma crítica à dogmática. Ele 

via a necessidade de usar-se uma linguagem mais filosófica nestas 

explicações, pois o homem moderno não consegue entender esta cristologia 

antiga, como disse ele. Adolf von Harnack tinha também pensamentos 

parecidos quanto ao valor dos dogmas. Tudo isto, devido ao fato de que, 

segundo eles, a igreja criou seus dogmas como produtos da “helenização” do 

cristianismo. Mas, na verdade, a igreja usou a linguagem que conhecia em sua 

época, como ainda hoje, continua desenvolvendo-se em seu linguajar 

teológico para explicar cada vez melhor as doutrinas bíblicas. Tillich, se 

referindo aos dogmas, disse que estes não são fins em si mesmos, mas que 

sempre estarão abertos a questionamentos.  

 

A VERDADEIRA HUMANIDADE DE JESUS CRISTO 

Quando busca-se o Jesus histórico, ao invés de pensarmos que está-se 

menosprezando sua divindade, lembremo-nos de que, na realidade, isto é 

indicação de que se leva a sério a humanidade plena de Jesus. O estudo crítico 

sobre Jesus começou no iluminismo.  

Os estudos iluministas que levam a uma moderna biografia de Jesus, mostram-

se falhas, pois cria-se um Jesus moderno, esquecendo-se de, antes de trazê-lo 

para o hoje, viver com ele no passado também, para entender-se melhor sobre 

sua pessoa humana enquanto aqui na terra.  

Mas, a reinterpretação da cristologia no século XIX preferiu uma posição mais 

mediadora. Aceita-se a pesquisa histórica como base teológica, mas não à fé. 

Assim, a fé se interessa pela história de Jesus, não para se firmar, mas porque 

já é forte.  

Um problema que surge nesta questão, porém, é a da “impecabilidade”, mas 

como vimos mais atrás, percebeu-se que Jesus, sendo também o Logos, não 

pecou, pelos limites que cada uma de suas naturezas lhe davam.  

Outra pergunta que surgiu foi a seguinte, se Jesus assumiu a forma humana, 

então também assumiu a sua natureza caída do homem? Alguns tentaram 

responder que, se Maria era virgem, então não, pois o pecado é transmitido 

pelo esperma do homem! Mas, isto é sem nexo. Daí, a resposta comum foi, e é 
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que, Jesus assumiu sim a condição existencial de nossa natureza humana 

caída.  

Quanto à identidade do Jesus terreno e do Cristo ressurreto, chegou-se à 

conclusão que, são eles uma só e a mesma pessoa.  

Falando agora de Jesus Cristo como o ser escatológico, a ressurreição fez de 

Jesus o representante neste aspecto. Pois, se a esperança futura de todos é 

vencer a morte, Jesus, quando a venceu, mostrou-se o ser escatológico 

aniquilador da morte. Quando Cristo vence a morte, mostra que ele, na pessoa 

de Jesus, reaviva a imagem de Deus no homem, mas com perfeição. Assim, o 

homem em Cristo tem sua imagem de Deus refeita, e a prova disto, é que 

agora ele tem em Jesus, a vitória contra a morte. O Cristo ressurreto é o 

destino futuro de toda a humanidade.  

 

A VERDADEIRA DIVINDADE DE JESUS CRISTO 

Para a explicação deste assunto, DC entra na estória do Deus encarnado. 

Assim, como nota explicativa, o autor diz que Story, no original. Traduziram 

este termo por “estória” para diferenciá-lo de history, que traduzimos sempre 

por “história”.  

Existem, no tocante a encarnação, duas reações opostas da parte dos 

estudiosos. São a reação conservadora, que rejeita a descoberta em defesa da 

fé tradicional. Dizem que a Bíblia contém verdade, e não mito. O 

acontecimento da encarnação foi real.  

A outra reação é a liberal, que consiste em reconhecer a descoberta do caráter 

mítico da encarnação e então desmitologizar a fé cristã para torná-la relevante 

para o mundo contemporâneo. Nesta concepção, a estória da encarnação não 

essencial para a fé cristã. 

Porém, não viu-se nenhuma das posições como adequadas para uma teologia 

cristã construtiva. Paul Tillich fala sobre a terceira abordagem, que é a 

interpretação do mito como estória, sem compreender seus elementos 

simbólicos literalmente, mas também sem eliminar seus aspectos históricos. 

Bultmann propõe o método de interpretação existencialista para salvar o 

querigma do mito. Se bem que, ao meu ver, a desmitologização bultmaniana 

foi exacerbada, podemos tirar dela seus auxílios, que não foram poucos! Desta 

forma, Deus não pode ser reduzido a uma termo da existência humana, 

então, o mito não é a realidade, mas a sombra da realidade, a maneira de se 

referir à realidade, é como se fossem as etiquetas colocadas pela igreja 

primitiva, sobre os acontecimentos que viam e ouviam. 

Na verdade, a igreja tomou emprestado a linguagem do mito e da história para 

descrever e interpretar o Logos de Deus. Os deuses gregos não eram como o 

nosso, e isto os primeiros cristãos sabiam, então, é claro que eles não 

confundiam Cristo com Zeus, por exemplo, mas, a linguagem a qual usava-se 

aos deuses gregos, era a única que eles conheciam, então, usavam esta 
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linguagem, se bem que bastante transformada, adaptada à Cristo, quando se 

referiam ao Logos de Deus.  

Duas correntes tentaram explicar esta questão sobre a realidade de Deus. 

Foram os adocianistas e ebionitas: Jesus não era, para eles, verdadeiramente 

Deus, pois Deus não pode sofrer. A outra maneira era a dos docetas e 

monofisitas: Cristo era Deus, mas não seus sofrimentos. 

Porém, o Deus de Israel não era assim, pois o Deus descrito na Bíblia, é o 

Deus que sofre com o Filho. Deus sofreu por sua liberdade em amor. Se Deus 

estava em Cristo, então o sofrimento tornou-se parte da experiência de Deus. 

Na verdade, só se compreende o verdadeiro ser de Deus e da humanidade 

à luz do Cristo crucificado, como inferiu Martinho Lutero. Lutero 

chamou isto de “alegre permuta”.  

Isto, consequentemente, nos leva a afirmar a divindade de Cristo. A igreja 

primitiva respondeu à proclamação apostólica do ato redentor de Deus em 

Cristo na linguagem da oração, do louvor e da ação de graças. A cristologia 

ontológica se expressa aqui neste ponto, pois a natureza e os atributos de 

Deus, que sempre foram utilizados na doxologia ao Pai, passa a ser usado na 

adoração cristã do Filho. No N.T. não há um divórcio entre o ser de Cristo e 

sua missão, confirmando o fato de que Jesus não é só o Filho de Deus em 

algum sentido subordinado, mas é de fato Deus.  

Na realidade, o conselho nos dado pelo autor, é que, se quero superar os 

efeitos ruins exercidos pela metafísica grega sobre a cristologia clássica, devo 

achar uma melhor, e não optar por absolutamente nenhuma. Na verdade, a 

cristologia nunca poderá ser amarrada em conceitos temporais, porque ela 

trata de um ser atemporal.  

Jesus Cristo, como apresentado em DC, é o perfeito representante de Deus aos 

homens, e o perfeito representante dos homens a Deus. Não é que Jesus se 

adaptou à nossa noção de Deus, mas, na verdade, nós reconhecemos nele, o 

que devemos realmente pensar sobre Deus. Olhamos para Jesus e dizemos: 

“Não há outro Deus”. Senão, ao invés de cristologia, deveria ser jesulogia. E 

isto, só podemos fazer pela força mediadora do Espírito Santo, que torna a 

cristocentricidade de Jesus presente e real em nossas vidas.  

A encarnação, basicamente falando, é o auto-esvaziamento de Deus de tudo 

que separava o Criador da criação, é a auto-entrega de Deus a outros para 

reconquistá-los. Deus pôde fazer isso por causa da liberdade do amor divino, e 

não por necessidade pessoal.  

 

A HUMILHAÇÃO E EXALTAÇÃO DE JESUS CRISTO 

A preexistência de Cristo faz parte do mito da encarnação. Paulo e João, no 

seu evangelho, foram os que mais se referiram a este assunto. Na verdade, se 

Cristo não fosse preexistente, existiria dúvidas ainda de se a nossa salvação 

realmente seria real e eterna. Ora, só o Deus eterno pode conceder salvação! 
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Até o seu nascimento virginal mostra a sua preexistência. Mas, é daqui mesmo 

que surge uma pergunta conflitante: como poderia Jesus ser como nós em 

todos os sentidos, se realmente não tinha um pai humano? O conselho 

primordial, é que a estória nunca deve se atolar na biologia. A verdade de seu 

nascimento virginal é que Deus mostrou, através deste fato, que ele estava 

agindo no processo de salvação desde o momento do nascimento de Jesus. 

Com o nascimento de Cristo através do Espírito Santo, Deus estava mostrando 

que Jesus não iria ser adotado pelas coisas que fez, simplesmente, mas que 

antes de mais nada, já era o Filho de Deus.  

Tudo isto atingiu seu clímax no sofrimento e morte de Jesus. Ali foi seu 

esvaziamento total. Agora, para que se examine a cruz em um sentido 

existencial, deve-se, antes de tudo, crer nela como um fato histórico. A 

crucificação de Cristo aconteceu uma vez só na história, e não acontecerá 

mais. O simbolismo e o poder da mensagem da cruz sim, pode ser passado de 

geração em geração.  

Agora, a questão fica mais extraordinária quando no livro DC comenta-se 

sobre o descenso de Jesus ao inferno. “Inferno” é uma tradução do termo 

grego hades, que designa a morada dos mortos. Posteriormente foi que a 

teologia criou uma doutrina que ensina que a pessoa ou ia direto para o céu ou 

para o inferno, com exceção de alguns que iam antes para o purgatório. O 

inferno é considerado o domínio de Satanás, e Cristo devia libertar-nos 

também deste poder. Por isto, desceu até lá! 

Quatro outros fatos ocorridos na vida de Jesus, foram de supra importância, 

segundo o autor, para a cristologia, que foram: a ressurreição, a ascensão, o 

assentar-se à direita de Deus e a sua vinda em glória. A ressurreição de Cristo 

é descrito como o ato pelo qual Deus o tirou de sua humilhação e o exaltou, 

provando que Jesus era tudo o que disse que era. Se Jesus não tivesse 

ressuscitado, sua causa teria perecido com ele. Na sua ascensão, vem a prova 

de que ele foi para o Pai. E, além de ir para o Pai, Jesus, com a ascensão, cria a 

possibilidade de estar conosco através do Espírito Santo. 

A ascensão é tida como um avanço, e não como um simples retorno ao estado 

anterior. Além de ser assunto ao céu, Jesus senta-se à direita de Deus. Direita é 

símbolo de poder e governo. Jesus agora rege os corações, não mais estando 

preso a seus limites enquanto na carne. E, por fim, a última questão comentada 

no livro DC, que foi a vinda de Jesus em glória. Isto significa que um dia nos 

encontraremos com ele novamente, porém, também nos carrega de 

responsabilidades, pois ele virá e nos julgará. O bom é que este julgamento, 

para os cristãos, não tem um valor negativo, pois o seu Juiz é Jesus Cristo, o 

Justo. Jesus será o Juiz porque ele é a essência de tudo o que deve ser um ser 

humano. Desta forma, não seremos julgados por uma lei diferente a nós, mas 

por uma lei criada pelo Deus que foi um de nós.  
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A UNICIDADE E UNIVERSALIDADE DE JESUS CRISTO 

Jesus é o único meio de salvação. E isto, ele ganhou como herança, é a 

herança de exclusividade. O catolicismo romano pegou esta exclusividade é 

jogou para a igreja. A questão que surge, disto, é se a salvação pode ser 

provinda de outras religiões ou não! Vivemos num mundo com pluralidade de 

religiões. As respostas reais sobre Deus, encontram-se em Cristo, então, para 

alcançar-se a salvação, é só através dele.  

João Batista mandou perguntar se Jesus era aquele que haveria de vir, ou se 

deveriam esperar outro! A resposta da igreja era, ele é o Messias. É só no 

nome de Jesus que há salvação. A resposta a João é sim, não devemos 

procurar outro.  

Mas e a universalidade de Jesus? É aí onde encontra-se o cerne da questão! 

Ele é universal porque é único. Se é salvador, é salvador universal, pois o 

mundo inteiro precisa de salvação. Se Jesus é o salvador universal, isto 

implica então que não há salvação em outras religiões! Mas, não devemos 

temer o diálogo com outras religiões, pois elas foram as “ajudadoras”, no 

princípio da igreja, a emprestarem termos para a nossa fé. Pode-se falar 

em salvação fenomenológica e teologicamente. A salvação temporal é a 

fenomenológica, e isto algumas religiões podem oferecer, mas a salvação 

teológica, é a eterna, e esta, só Cristo pode oferecer! Se a salvação for só 

iluminação, Buda pode salvar! A salvação da morte é a maior de todas, e esta, 

só o poder do sangue de Jesus Cristo tem. A cristologia não é estática.    

 

O SENHOR JESUS CRISTO 

I. SUA PREEXISTENCIA E ETERNIDADE 

A preexistência de Cristo significa Sua existência antes da encarnação. A 

Escritura o ensina muito claramente. Mas, mais que isso, ela ensina também 

que Ele existiu desde toda a eternidade. Em nosso estudo da Trindade notamos 

que as distinções na Divindade são eternas. As seguintes passagens 

estabelecem claramente a preexistência e eternidade de Deus o Filho: 

"No principio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus" 

(João 1.1). 

"Eu desci do céu" (João 6.38). 

"E agora, Pai, glorifica Tu a mim, tu mesmo, com a glória que eu tive contigo 

antes que o mundo existisse" (João 17.5). 

II. SUA ENCARNAÇÃO 

Este mesmo Filho preexistente e eterno fez-se carne, tomou sobre Si um corpo 

humano, habitou entre os homens e finalmente se deu como sacrifício pelos 

pecadores. 

Notemos: 

1. O FATO DA ENCARNAÇÃO. 

"E o Verbo se fez carne" (João 1.14). 
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"O qual... esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se igual aos 

homens" (Filipenses 2.6,7). 

"Ele disse... um corpo preparaste para mim." (Hebreus 10.5). 

2. A NECESIDADE DA ENCARNAÇÃO. 

(1) Foi preciso que Ele aturasse o sofrimento corporal se era para Ele sofrer 

como substituto do homem. 

O sofrimento final dos pecadores no inferno será um sofrimento tanto do 

corpo como da alma (Mateus 10.28). Logo, desde que foi para Jesus sofrer em 

lugar dos pecadores, necessário foi que Ele tivesse um corpo no qual sofresse. 

(2) Foi preciso que Ele tivesse um corpo para que pudesse "em tudo ser 

tentado como nós somos", de maneira que, como sumo sacerdote, pudesse 

compadecer-se de nossas fraquezas" (Hebreus 4.15). 

O anjo Gabriel não pôde simpatizar conosco quando somos tentados, porque 

ele nunca conheceu tentação na carne. Mas Cristo pode. "Naquilo que Ele 

mesmo sofreu sendo tentado, pode socorrer aos que são tentados" (Hebreus 

2.18). 

(3) Foi preciso que Ele tivesse provação na carne e rendesse perfeita 

obediência à Lei para que houvesse operado uma justiça que pudesse ser-nos 

imputada. 

A justiça a nós imputada pela fé não é justiça como atributo pessoal atribuído 

a Deus, mas é a justiça operada por Cristo em nós na Sua vida terrena. É isto 

indicado porque a justiça a nós imputada descreve-se como sendo pela fé ou 

através da fé em Cristo (Romanos 3.21,22; Filipenses 3.9). 

(4) A encarnação foi também necessária ao seu ministério doscente, à Sua 

escolha dos doze apóstolos e fundação da igreja, à Sua fixação de um modelo 

para nós de perfeita obediência à vontade de Deus. 

Estas coisas são coisas que Deus viu podiam ser melhor cumpridas por um na 

carne. Portanto, o Cristo encarnado foi enviado a cumpri-las. 

III. SUA DEIDADE 

"E o Verbo era Deus" (João 1.1). 

"Eu e o Pai somos um" (João 10.30). 

"O primeiro homem era da terra, terreno; o segundo é do céu" (1 Coríntios 

15.47). 

"O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação" 

(Colossenses 1.15). 

"Sendo o resplendor de Sua glória e a própria imagem de Sua substância" 

(Hebreus 1.3). 

"Chamarão o Seu nome Emanuel, que é, traduzido, Deus conosco" (Mateus 

1.23). 

A noção dos modernistas que Jesus era divino somente no sentido que sustenta 

ser o homem divino não satisfaz essas passagens. O homem não é divino na 

sua condição natural. Após a regeneração tem ele uma natureza divina 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  179 

habitando nele, mas também retém a natureza humana pecaminosa. Não se diz 

nunca que o homem, mesmo depois da regeneração, é Deus, ou que Ele é o 

"resplendor de Sua glória". 

IV. SUA HUMANIDADE 

As seguintes passagens mostram que Cristo tinha uma natureza humana: 

"Jesus, pois, estando cansado da viagem, sentou-se assim à beira do poço" 

(João 4.6). 

A Deidade não pode cansar-se. 

"Quando veio a plenitude do tempo, Deus mandou Seu Filho, nascido de 

mulher" (Gálatas 4.4). 

"Há um Deus, um mediador também entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem Ele mesmo" (1 Timóteo 2.5). 

A natureza humana foi em todos os sentidos igual à nossa exceto que Sua 

natureza humana não foi maculada pelo pecado. 

Como Cristo pode ser ao mesmo tempo divino e humano é um mistério além 

da compreensão da faculdade humana. Nem tem o homem base alguma para 

uma negação dele. É fato revelado, necessário, como já vimos, à obra que 

Cristo veio fazer. 

V. SEU NASCIMENTO SOBRENATURAL 

"Agora o nascimento de Jesus Cristo foi dessa maneira: Quando Sua mãe 

Maria, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se grávida do 

Espírito Santo" (Mateus 1.18). 

"Eis que uma virgem dará a luz a um filho" (Mateus 1.23) – citado de Isaías 

7.14. 

"E o anjo respondeu e lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do 

Altíssimo te cobrirá com a Sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer 

será chamado o Filho de Deus" (Lucas 1.35). 

"E o Verbo se fez carne e habitou entre nós" (João 1.14). 

VI. SUA VIDA SEM PECADO 

"O que não conheceu pecado fez-se pecado por nós, para que fossemos nEle a 

justiça de Deus." (2 Coríntios 5.21). 

"Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se de nossas 

fraquezas, mas um que foi em tudo tentado como nós somos, todavia sem 

pecado" (Hebreus 4.15). 

"Porque nos convinha um sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, 

separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus" (Hebreus 7.26). 

VII. SUA MORTE SACRIFICIAL 

Cristo não morreu meramente como um mártir. Num sentido Ele foi um 

mártir. Sua morte ocorreu, de um ponto de vista humano, por Sua fidelidade à 

vontade de Seu Pai; mas Ele foi mais que um mártir: Ele foi um substituto de 

pecadores, morrendo em lugar deles. Isto mostram as seguintes passagens: 

"Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o 
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castigo que nos devia trazer a paz estava sobre Ele e pelas Sua pisaduras 

somos sarados" (Isaías 53.5). 

"O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar Sua 

vida em resgate por muitos" (Mateus 20.28). 

"O qual foi entregue pelos nossos delitos e ressuscitou para nossa justificação" 

(Romanos 4.25). 

"Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras" (1 Coríntios 

15.3). 

"Cristo remiu-nos da maldição da Lei, fazendo-Se maldição por nós, porque 

está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro" (Gálatas 

3.13). 

"O qual levou Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 

para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por cuja ferida 

sarastes" (1 Pedro 2.24). 

"Cristo... padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-

nos a Deus" (1 Pedro 3.18). 

"O sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo pecado" (1 João 1.7). 

"E nisto está o amor, não que amamos a Deus, mas que Ele nos amou e 

mandou Seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados" (1 João 4.10). 

A angustia não de mártir não pode ser computada e o desamparo do Pai não se 

justifica sobre a hipótese que Cristo morreu como simples testemunha da 

verdade, nem sobre qualquer outra hipótese, exceto a que afirma que Ele 

morreu como um substituto de pecadores para satisfazer a justiça de 

Deus. Se os sofrimentos de Cristo não foram propiciatórios, eles nem nos 

fornecem um exemplo perfeito, nem constituem uma manifestação do amor de 

Deus... Se Cristo foi apenas um mártir, então não é um exemplo perfeito, pois 

que muitos mártires mostraram maior coragem ante a perspectiva da morte e 

na agonia final puderam dizer que o fogo que os consumia era "um leito de 

rosas". O Getsêmani com sua angustia está aparentemente lembrado para 

indicar que os sofrimentos de Cristo mesmo na Cruz não foram principalmente 

físicos. 

VIII. SUA RESSURREIÇÃO 

1. COMO PROFETIZADA. 

Salmos 16.9,10. 

2. COMO ENSINADA POR JESUS MESMO. 

Mateus 12.40; 16.4; 20.19; 26.32; Marcos 9.9; Lucas 18.33; 24.26; João 

2.19,21. 

3. COMO TESTEMUNHADA PELO ANJO. 

Mateus 28.6. 

4. COMO ENSINADA PELOS APÓSTOLOS. 

Atos 2.24; 3.15; 4.10,33; 10.40; 13.30-33; 17.2,3,31; 26.23-26; Romanos 1.4; 

4.25; 6.4,5,9; Efésios 1.20; Hebreus 13.20; 1 Pedro 1.3; 3:18; Apocalipse 1.5. 
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5. COMO PROVADA POR ARGUMENTOS RACIONAIS. 

Para argumentos em prova da ressurreição de Cristo, veja o Capítulo 1º. 

IX. SUA ASCENÇÃO 

1. COMO PROFETIZADA. 

Salmos 68.18. 

2. COMO ENSINADA POR JESUS MESMO. 

João 6.62. 

3. COMO RECORDADA PELO ESCRITOR EVANGÉLICO. 

Marcos 16.19. 

4. COMO RECORDADA PELO HISTORIADOR INSPIRADO. 

Atos 1.9. 

5. COMO DECLARADA PELOS APÓSTOLOS. 

Atos 3.21; Efésios 1.20; 4.8; 1 Timóteo 3.16; Hebreus 4.14; 9.24. 

6. COMO PROVADA POR SUA PRESENÇA À DESTRA DO PAI. Atos 

7.56. 

X. OS SEUS OFÍCIOS 

1. PROFETA 

Deuteronômio 18.15,18; Mateus 21.11; Lucas 24.19; João 6.14. 

2. SACERDOTE 

Hebreus 3.1; 5:6; 6.20; 7:11,15-17, 20-28; 8.1,2,6. 

3. REI 

Números 24.17; Salmos 72.8,11; Isaías 9.6,7; 32.1; Jeremias 30.9; Ezequiel 

37.24-25; Daniel 7.13,14; Oséias 3.5; Miquéias 5.2; Zacarias 9.9; Mateus 

2.2,6; 19.28; 21:5; 28.18; Lucas 1:33; 19:27; 22:29,30; João 1:49; 12:13,15; 

12:19. 

Como profeta, Cristo ensinou a vontade de Deus. Como sacerdote, Ele 

ofereceu o Seu próprio sangue no templo celestial (Hebreus 9.11-14) e 

intercede pelos crentes (Hebreus 7.25). Como Rei, Ele possuiu todo poder 

(Mateus 28.18) e rege agora um reino invisível e espiritual (João 18.36,37), e 

mais tarde regerá visivelmente a terra (Salmos 66.4; 72.16-19; Isaías 2.2; 

Daniel 7.13,14,18,22,27; Hebreus 10.13; Apocalipse 15.4). 

 

UMA ABORDAGEM CRISTOLÓGICA DE HEBREUS 4.14-5.10 

A Epístola aos Hebreus é extremamente cristológica. Seu objetivo é anunciar a 

superioridade de Jesus Cristo em todos os sentidos. A pessoa e obra de Jesus 

são superiores contrastadas com as obras de homens e mesmo de anjos. A 

Concordia Self-Study Bible afirma que “o tema de Hebreus é a absoluta 

supremacia e suficiência de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça 

de Deus”.1 

No presente trabalho a proposta é apresentar uma investigação dos temas 

cristológicos que aparecem na perícope de Hebreus 4.14-5.10. É nítido que a 

ênfase recai sobre o principal título de Jesus no livro: Jesus, o Sumo 
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Sacerdote. Este é um dos títulos cristológicos referentes à obra terrena de 

Jesus. O escritor bíblico interpreta o sofrimento de Cristo e sua obra como 

serviço sacerdotal perfeito. 

No primeiro capítulo, vamos falar um pouco sobre o contexto do livro e da 

perícope. E ainda faremos uma breve explanação dos versículos, destacando 

alguns termos importantes e dificuldades que se apresentarem. 

Já no segundo capítulo, relacionaremos a perícope, ou os assuntos e idéias que 

ela trata, com outras passagens da Escritura, tanto no Antigo como no Novo 

Testamento, e com alguma citação que a relacione com o que Jesus falou ou 

fez. O terceiro capítulo conclui destacando teologicamente o aspecto 

cristológico da perícope. 

1 CONTEXTO E LEITURA DA PERÍCOPE 

1.1 Contexto 

A autoria do livro é amplamente discutida e não me cabe arriscar palpites. 

Prefiro ficar com a célebre frase de Orígenes: “Só Deus sabe quem realmente 

escreveu a Epístola”; muito embora haja uma forte tendência a aceitar Paulo 

como seu escritor. Porém, com certeza o autor era um judeu helenista que 

havia se tornado cristão; Um cristão da segunda geração; profundo conhecedor 

da LXX, que tinha recebido uma boa educação se observarmos o vocabulário 

e o estilo literário do livro.2 

A data em que foi escrito também é de difícil definição. Teorias variam entre 

os anos 60 – 100 d C., embora os argumentos mais fortes favoreçam uma data 

anterior ao ano 70 d.C. 

Quanto aos destinatários podemos afirmar que os leitores deste livro eram 

cristãos judeus que viviam em Roma, e eram em sua maioria gentios 

convertidos ao cristianismo, provavelmente por Paulo (At 28.17-24), e que 

planejavam voltar a sua antiga religião com medo de represálias por parte do 

Império.3 Dentro do contexto político da época é lógico concluir que havia um 

grande risco deles apostatarem se sua fé cristã e voltarem para o judaísmo, 

devido ao culto ao imperador, exigido de todos os cidadãos, e às perseguições 

dos cristãos feitas pelo estado romano na época de Hebreus. Nota-se um 

choque entre a religião pagã oficial do império e a mensagem cristã. 

O propósito do escrito é advertir esses cristãos a permanecer na fé em Cristo, 

que lhes foi pregada, demonstrando que ela é a plenitude e o cumprimento da 

esperança do povo de Israel.4 O teólogo O. Michel ressalta que a carta, tendo 

em vista que se destina a comunidade de Roma ou outra da Itália, tem a 

finalidade de: “(...) fortalecê-la na fé e na perseverança diante da perseguição 

que se aproxima. Sua luta se dirige contra certo relaxamento e cansaço que 

ocorreu no período posterior à atuação apostólica, usando para tanto as teses 

da tradição do cristianismo primitivo”.5 
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O tema fundamental deste livro do Novo Testamento é a mensagem 

cristocêntrica de Jesus como Sumo Sacerdote, como nos lembra Russell 

Champlin: 

O Sacerdócio é seu tema dominante. Apesar de ser esse um tema do Antigo 

Testamento, neste livro assume importância especial, pois agora todas as 

‘sombras’ são olvidadas, havendo uma grande ‘fruição’ de todas as idéias 

sobre o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio, como parte da cristologia, 

embora conhecido noutros lugares do Novo Testamento, é melhor e mais 

amplamente explanado neste livro aos Hebreus. Essa é a maior contribuição 

desse livro ao Novo Testamento, em seu pensamento e teologia.6 

Segundo Donald Guthrie7 os temas discutidos no trecho de Hb 4.14-9.14, no 

qual encontra-se nossa perícope são: 

• A Lei de Moisés estabeleceu que o sumo sacerdote faria a mediação entre 

Deus e o homem; 

• Porém, o sacerdócio de Arão possuía várias fraquezas; 

• O sumo-sacerdócio de Cristo é de um tipo superior de sacerdócio; 

• Há um interlúdio sobre: Advertências acerca das conseqüências do desvio da 

fé cristã; 

• A ordem de Melquisedeque é superior – Ordem sacerdotal de Jesus; 

• A Nova aliança em Cristo é superior a antiga aliança com Abraão. 

Dentro do contexto litúrgico de nossos dias, a perícope faz parte, na Trienal 

B, das leituras da Sexta-feira Santa, juntamente com: Sl 22.1-24; Is 52.13-

53.12 (servo sofredor) e Jo 19.17-30 (relato clássico da crucificação e morte 

de Cristo) ou Jo 18.1-19.42 (trecho mais amplo que narra a trajetória de Cristo 

até a cruz, desde sua prisão no Getsêmani). 

O livro apresenta uma das chaves hermenêuticas bíblicas:8 a unidade orgânica 

e fundamental da Escritura. Essa unidade é cristológica. O Antigo e o Novo 

Testamentos testemunham de Jesus, o Cristo prometido e revelado, por 

intermédio de quem nos veio a graça, a verdade e a salvação. A melhor relação 

que podemos traçar entre os dois mandamentos é sintetizada numa frase latina 

que diz: “o Novo Testamento está oculto no Antigo, o Velho Testamento está 

evidente no Novo”. Um está para o outro num sentido de continuidade, 

complemento e unidade. No caso do livro de Hebreus, a vida e obra de Jesus 

ganham um sentido mais profundo quando estudadas à luz do Antigo 

Testamento. Porém, o Antigo, também aplicado para o caso do ofício 

sacerdotal, é como uma sombra das coisas que Cristo realizaria plenamente. 

1.2 Leitura da Perícope 

Vers.14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote 

que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. 

Aqui é iniciada a plena explicação do tema do sumo sacerdote por parte do 

escritor da carta. A primeira parte do versículo seria uma apresentação do 

Sumo Sacerdote onde são apontadas três características de Jesus:9 
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1) É Grande – Isso o destaca como superior a outros sacerdotes inferiores. 

“Esta grandeza estende-se não somente ao Seu caráter como também à Sua 

obra”.10 

2) Penetrou os céus – No AT era comum usar o plural para o céu. A idéia visa 

um contraste com “a entrada limitada do sumo sacerdote arônico dentro do 

véu. Nosso Sumo Sacerdote penetra até a própria presença de Deus. As 

palavras sugerem que nenhum impedimento 8 Este trecho é um resumo de 

algumas idéias da Apostila preparada pelo Dr. Rudi Zimmer para o curso de 

Hermenêutica Bíblica do Instituto Concórdia de São Paulo.  

atrapalha Sua passagem”. Temos acesso ao Santo dos Santos tendo em vista a 

obra do Sumo Sacerdote; Cf. Hb 10.19.(11) 

3) É Jesus, o Filho de Deus – Este é o nome do Sumo Sacerdote. Filho de 

Deus – “o título (...) não é usado até esta altura da discussão, e sem dúvida, é 

intencionalmente introduzido aqui para combinar a humanidade e divindade 

de Jesus como sendo as qualificações perfeitas para um Sumo Sacerdote que 

teria de ser superior a todos os demais”.12 

Depois da apresentação do Sumo Sacerdote, na segunda parte do versículo, é 

acrescentada uma exortação: conservemos firmes a nossa confissão. O verbo 

kratomen significa: “apegar-se a”, traduzido na RA por conservemos. A 

palavra confissão pode ser considerada uma idéia-chave nesta Epístola 

(aparece ainda em 3.1 e 10.23). 

Vers.15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa 

semelhança, mas sem pecado. 

Conjunção porque – A razão para conservarmo-nos firmes na confissão é a 

capacidade do Sumo Sacerdote de compadecer-se com os que são tentados. 

“Nossa confiança está diretamente relacionada com a capacidade do Sumo 

Sacerdote”.13 

Verbo simpatizar – só aparece duas vezes no NT. A outra é em Hb 10.34. 

Literalmente significa: “sofrer juntamente com”. “Aqui diz respeito a simpatia 

de Cristo por seu povo, e em 10.34 à compaixão do cristão pelos encarcerados. 

A capacidade do cristão para a simpatia é baseada na capacidade de Cristo 

simpatizar-se”.14  

Objeto da simpatia são as nossas fraquezas. 

Fraquezas (qualquer tipo de necessidades) – ocorre em outros lugares da 

Epístola com ref. à fraqueza da ordem sacerdotal de Arão (5.2; 7.28). Portanto 

há um contraste a ausência de tal fraqueza em nosso grande Sumo Sacerdote. 

Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança – é um 

desenvolvimento de Hb 2.18, onde a tentação de Jesus é como garantia de que 

Ele pode ajudar aos outros nas suas tentações. Isto é um consolo, pois sua 

experiência quanto a tentações se equipara à nossa. E o que são as nossas 
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tentações comparadas com as tentações, tensões e pressões que Ele 

suportou?15 

Mas sem pecado – comparar com 7.26-28; e com 2 Coríntios 5.21. Jesus, 

embora fosse um homem, nunca pecou. A impecabilidade é um aspecto 

integral do ensino do NT e especialmente importante para o tema sumo-

sacerdotal do escritor da epístola. 

Questão dos termos “não” – Como constatamos no grego, o escritor muda da 

forma positiva para a negativa a mesma idéia de 2.18. A frase poderia ser dita 

assim: Pois temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas 

fraquezas. 

Vers.16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a 

fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião 

oportuna. 

Outra exortação para nos aproximarmo-nos junto ao trono da graça, ou seja, 

junto a Deus. Aspectos a se considerar16: 

Maneira de nos achegarmos: com confiança (parrēsía), com ousadia, 

alegria17, com liberdade de expressão e ausência de medo. Vemos essa 

liberdade expressa no “Pai nosso”. 

Trono da graça – “o trono representa a realeza, e certamente poderia inspirar 

temor se sua característica principal não fosse a graça, i.é, o lugar onde o favor 

gratuito de Deus é distribuído”.18 Jesus é visto nos versículos 8.1 e 12.2 

assentado à direita do trono. 

Finalidade: para recebermos misericórdia e graça. Favores que recebemos a 

partir do trono. 

Vers.5.1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é 

constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer 

tanto dons como sacrifícios pelos pecados Guthrie ressalta que: “Os quatro 

primeiros versículos do capítulo 5 são históricos e dizem respeito à ordem de 

Arão”.19 A comparação com a ordem arônica pode demonstrar que Jesus 

preenche todas as condições do sumo-sacerdócio e que Jesus é muito superior 

à linhagem de Arão. 

O versículo primeiro fala de características gerais do sumo sacerdote: 20 

• Tomado dentre os homens – algo que o identifica com os demais homens. 

• É constituído (kathistatai) – verbo passivo. Sua nomeação é feita por Deus. 

• Nomeado nas coisas concernentes a Deus – Sua obra como Mediador – uma 

função essencial do ofício. 

Propósito (cláusula hina) – oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados 

dos homens. 21 Dons = ofertas de cereais; sacrifícios = ofertas de sangue. 

Vers.2. e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também 

ele mesmo está rodeado de fraquezas. 

Agora surgem algumas características pessoais do sumo sacerdote: 
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Capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram – “O sumo sacerdote 

não era apenas o representante da melhores seções da sociedade, era também 

das piores”. 

O escritor faz uma distinção entre os tipos de pessoas com as quais o sumo 

sacerdote lida, como nos alerta Guthrie: 

Os pecados da ignorância eram cuidadosamente distinguidos dos pecados 

deliberados, para os quais a lei não fazia provisão. Os que erram são aqueles 

que se desviaram do caminho de Deus, mas querem voltar. Não são os 

rebeldes endurecidos. O sumo sacerdote tinha um ministério especial de 

mansidão para com aqueles que tinham consciência da sua necessidade. É 

com estes que podia identificar-se nas suas fraquezas. 22 

Suas fraquezas – O sacerdócio judaico é contrastado com a força do 

sacerdócio de Cristo. 

Vers.3. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do 

povo como de si mesmo. Dando continuidade às características pessoais do 

sumo sacerdote, há uma ligação estreita entre as fraquezas e os pecados. No 

caso do homem, a fraqueza tem como resultado o pecado. Esta inclinação para 

o pecado é a divergência mais evidente entre o sacerdócio de Cristo e o de 

Arão.23 Guthrie faz aqui uma menção do Antigo Testamento que explica a 

passagem: “Uma parte importante dos procedimentos do Dia da Expiação era 

que o sumo sacerdote devia primeiramente, oferecer um sacrifício como 

expiação pelos seus próprios pecados (cf. Lv 16.11ss)”.24 

Vers.4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando 

chamado por Deus, como aconteceu com Arão. 

A importância da origem do ofício sacerdotal: é uma nomeação divina. 

Comparação com Jesus que também foi nomeado para seu ofício, como 

reconhece em Jo 17.4. 

Vers.5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar 

sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: “Tu és meu Filho, eu 

hoje te gerei”; 

Os seis versículos seguintes fazem dois destaques: explicam o relacionamento 

entre Cristo e a ordem de Arão; e introduzem a nova ordem sacerdotal de 

Melquisedeque. 

Numa comparação imediata com vers. 4, Cristo também foi nomeado para o 

ofício sacerdotal por Deus. O título “Cristo” é usado aqui ao invés do nome 

Jesus (4.14). “Isto sugere que o escritor está profundamente impressionado 

pelo pensamento de que o ungido, o Messias, no Seu ofício não se glorificou 

como bem poderia ter feito”. 25 O Messias é visto no NT sempre como 

alguém cuja missão é servir, não alguém que procurasse uma posição de 

honra. 

Duas citações de Salmos são usadas para ressaltar a filiação e vocação divinas 

do sacerdote. 
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A primeira é: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei – A frase também é usada em 

outros lugares da Bíblia e também no início de Hebreus no vers.1.5 para traçar 

o contraste de Jesus com os anjos. Ela é uma citação do Sl 2.7, usado na 

coroação de um rei israelita sucessor de Davi. No NT, em At 13.33, aplica-se 

ao Messias. 26 Quanto ao aspecto da filiação divina vemos que “no dia da sua 

entronização, o rei era constituído ‘filho de Deus’ por adoção,de acordo com a 

promessa de 2 Sm 7.14: ‘Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho’ (cf. Sl 

89.26-27)”. 27 O escritor de Hebreus quer que a idéia de sumo-sacerdote seja 

estreitamente vinculada com seu conceito sublime de Cristo como Filho de 

Deus. 

Vers.6. como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedeque. 

Esta é a segunda citação que o escritor faz. Trata-se do Salmo 110.4, utilizado 

para apoiar a nomeação divina do ofício. 

Duas novas diferenças entre o sacerdócio de Cristo e o de Arão: 

- Ele é para sempre – pois é perfeito e eterno. 

- Ele é segundo a ordem de Melquisedeque – “não tem sucessão como tinha a 

ordem de Arão. Aconteceu de uma vez por todas, porém é constantemente 

aplicável. Neste sentido é para todos os tempos”. 28 

Melquisedeque – O escritor introduz o nome deste personagem misterioso. Só 

sabemos algo sobre ele em Gn 14.18-20. É um personagem histórico cujo 

sacerdócio foi aceito por Abraão, que lhe ofereceu dízimos. Vemos uma 

explicação em Hb 7.1-3 de quem ele é. 

Vers.7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e 

lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido 

ouvido por causa da sua piedade Guthrie chama nossa atenção para o fato de 

que na seção de 7-10, à primeira vista, o escritor parece apresentar um novo 

tema. “O escritor introduz o que pode ser chamado de reminiscência histórica 

da vida de Jesus”. 29 Ou seja, uma lembrança, uma recordação histórica. 

Nos dias da sua carne – A repetição da citação do Salmo 2 (ver. Hb 1.5) 

parece ter relembrado o escritor de sua seqüência de pensamento, quando 

falava da Filiação divina de Jesus (cap.1) e na sua humanidade (cap.2.14,17). 

Assim demonstra querer evitar qualquer comparação de Jesus com alguma 

figura mística não-histórica. O trecho final trata-se, portanto de um registro 

histórico da vida de Cristo; uma referência à realidade de sua vida humana. 

É curioso notar que no texto grego o sujeito não aparece. A referência a Jesus 

está no versículo 5. 

Orações e súplicas – No grego há uma distinção entre as palavras. A palavra 

súplica (hiketēria) é derivada da antiga prática de estender um ramo de 

oliveira como sinal de apelo. 

Forte clamor e lágrimas – “Nosso Sumo Sacerdote não estava tão alto acima 

de nós que as lágrimas estivessem distantes dEle nas ocasiões em que Sua 
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mente estava cruelmente aflita”.30 Afirma a humanidade de Cristo, com a 

qual desenvolverá o sacerdócio proposto pelo Pai. Humanidade no sentido 

físico (corpo, carne) e também no sentido psicológico (lágrimas, clamor, 

angústia).31 

Há aqui uma grande diferença entre Cristo e o sacerdócio judaico: Esse não 

oferece a si mesmo, mas bodes, ovelhas, etc... Cristo entrega-se a si mesmo à 

morte. Tal ação não pode ser simples, ou tranqüila. “Pelo contrário! Verifica-

se aí toda uma luta, um vaivém de intenções marcado por gritos e lágrimas de 

orações e súplicas para retardar ou evitar aquele destino que o 

prenderia na face da cruz com a cola da morte”.32 

Por causa da sua piedade – “temor reverente, que, na qualidade de Filho e de 

Homem, ele tinha para com o Pai”.33 

Vers.8. embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu 

Apesar de Jesus estar num relacionamento diferenciado daquele que o cristão 

tem em relação a Deus, “isso não o isentou da obediência. Pelo contrário, 

aprendeu a exerce-la através do caminho mais difícil: as coisas que sofreu”. 34 

Eis um paralelo com a situação dos cristãos hebreus de Roma. Esses também 

estavam prestes a passar por grande sofrimento. “se o Filho de Deus havia 

passado pelo sofrimento e disso tirado um grande proveito, eles não deveriam 

temer as possíveis angústias, mas, pela fé, tirar delas todas as lições positivas 

que Deus lhes estaria a transmitir”.35 Quanto a essas lições positivas ver Hb 

12.4-13. 

Aprendeu a obediência – O que significa isso? Eis aqui um mistério da 

natureza de Cristo. Quando Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria (2.52), 

quer dizer que por um processo progressivo demonstrou pela Sua obediência à 

vontade do Pai um processo contínuo de tornar a vontade de Deus Sua própria, 

chegando ao clímax na Sua maneira de abordar a morte. A exclamação de 

aceitação no jardim de Getsêmane foi a evidência conclusiva da obediência do 

Filho ao Pai”.36 

No tema da obediência de Cristo podemos traçar paralelos com Fp 2.5-11. 

Este trecho que é sedes doutrinae do Estado de humilhação de Cristo. 

Vers.9. tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para 

todos os que lhe obedecem Tendo sido aperfeiçoado – há uma estreita ligação 

entre sofrimento e perfeição. “É através de um caminho de sofrimento que a 

perfeição é conseguida. No presente caso, é a obediência que está 

especialmente ligada com a perfeição, lembrando-nos da seqüência de Fp 2.8-

9”.37 

Guthrie nos faz uma séria advertência, que me parece sensata para não 

cairmos na tentação de julgar alguma falha em Cristo: 

Esta expressão não deve ser entendida no sentido de sugerir que houve 

tempo em que Ele não era perfeito. No curso da Sua vida, a perfeição que 
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Jesus possuía foi submetida ao teste. Essa perfeição permaneceu imaculada 

através de tudo quanto ele sofreu. 

Conforme observa Hughes: ‘Seus sofrimentos tanto testaram quanto, 

vitoriosamente suportados, atestaram Sua perfeição, livre de fracasso e de 

derrota’ A ênfase recai aqui sobre a perfeição que é uma realidade sempre 

presente. 38 

Hoffmann nos dá mais alguns detalhes quanto a expressão. O verbo pode ser 

traduzido por tendo sido completado. Reflete o teólogo, que segundo sua 

natureza humana, no estado de humilhação, Cristo poderia ser aperfeiçoado ou 

completado. “O aperfeiçoar-se, no caso, não significaria um desenvolvimento 

moral mas um completar-se (ficar pronto) em função da tarefa a que se havia 

proposto: sacrificar-se uma vez por todas pela humanidade pecadora”.39 

Vers.10. É a conclusão de toda argumentação do escritor. Destaque para a 

expressão Ordem de Melquisedeque – ordem anterior e superior à do 

sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão exercia apenas o papel secundário, 

embora de grande importância, de preparar a plenitude do sacerdócio 

eterno.40 

2 ANTIGO TESTAMENTO, JESUS E APÓSTOLOS 

2.1 Como o Antigo Testamento se relaciona com a perícope 

A perícope como um todo é quase que uma referência direta ao AT. É como se 

fosse um comentário teológico do sistema sacerdotal do antigo Israel. São 

várias partes que poderíamos ligar diretamente com passagens do AT. 

Algumas já citadas acima como os Salmos usados pelo escritor. 

O primeiro passo é o esclarecimento do termo Sumo Sacerdote. O Dicionário 

Teológico, p.267, nos dá uma definição: 

Sumo Sacerdote – [do Hebraico: Cohen gadol; do latim summus pontifex] O 

principal entre os sacerdotes. No sistema levítico, era o responsável pelo 

culto, adoração e 

sacrifício na congregação dos filhos de Israel. Sua maior função era 

representar os israelitas diante de Deus, e por eles fazer expiação. A 

intercessão era a base deste ministério exclusivo da Antiga Aliança. 

O homem é pecador. No AT, o pecado é tratado mediante a oferta de um 

sacrifício. Oferecer sacrifício seria a expressão de um coração arrependido e 

confiante. Só assim o ofertante poderia achar a expiação de seus pecados. “A 

tampa (da arca da aliança) chamava-se ‘propiciatório’ (...), e nela o sumo 

sacerdote aspergia o sangue do sacrifício pelos pecados no Dia da Expiação 

(Lv 16), tipificando assim a expiação operada por Cristo (Hb 9.12) na própria 

presença de Deus”. 41 Com o sistemático Edward W. A. Koehler 

acrescentamos: “Os sacrifícios do Antigo Testamento foram sombras 

simbólicas de Cristo. Eles não tinham valor e poder em si mesmos (Hb 10.4), 

ou seja, não podiam expiar pecados. Mas ofereciam perdão por prefigurarem o 

grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário”. 42 
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Os Levitas foram escolhidos entre o povo de Israel para servir ao Senhor como 

sacerdotes. Os sacerdotes se originaram de uma família, a de Arão e de seus 

quatro filhos: Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar (Ex 28.1). Mas devido à morte 

de Nadabe e Abiú, a sucessão sacerdotal passou para Eleazar e Itamar, de cuja 

linhagem vieram os sacerdotes em Israel. 

Todo o livro de Levítico nos ajuda a entender a obra de um sumo sacerdote. 

Porém, os eventos do Dia da Expiação (cap.16) ilustram mais vividamente 

esta função. Neste dia, o décimo dia do sétimo mês de cada ano, o sumo 

sacerdote entrava no Santo dos Santos do tabernáculo para fazer expiação 

pelos seus próprios pecados e pelos do povo (Lv 9.7). 

O profeta Zacarias predisse que Jesus seria um sacerdote em seu trono, isto é, 

Jesus seria tanto sacerdote quanto rei ao mesmo tempo (Zacarias 6:12-13). 

2.2 Como o Novo Testamento se relaciona com a perícope 

Relacionaremos aqui assuntos e idéias que a perícope trata com algumas 

passagens da Escritura que apontam para o que Jesus falou ou fez. 

O versículo 7 nos lembra a oração feita por Jesus no Getsêmani nos momentos 

que antecederam sua prisão e, portanto o início de seu martírio. Onde lemos 

em Mt 26.39a: “Meu Pai: Se possível, passe de mim esse cálice!”. Podemos 

complementar a idéia vendo os outros evangelhos além de Mateus. Mc 14.34, 

Jesus disse: “Minha alma está profundamente triste até à morte ...”; Em Lc 

22.44, lemos: “estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que 

seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra”. Jesus ratifica a 

idéia que não procurou glória, mas que foi glorificado pelo Pai, proposta no 

versículo de Hebreus 5.5, no Evangelho segundo João, cap.8, vers.54: “Se eu 

me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada; quem me glorifica é 

meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus”. 

Paulo apresenta em suas cartas várias expressões que ligam Jesus à sua obra 

sacerdotal. 

Por exemplo em 1 Tm 2.5 ele diz que há um só Mediador entre Deus e os 

homens. Em 2 Co 5.21, ele reafirma que Jesus não conheceu pecado, como 

está em 4.15. Em Ef 3.12, reafirma que podemos nos aproximar com 

confiança diante de Deus por meio de Cristo (4.16). 

3 TEMA CRISTOLÓGICO DA PERÍCOPE 

3.1 Jesus, o Sumo Sacerdote 

Os sacerdotes de Israel eram apenas sombras do Grande Sumo Sacerdote, 

nosso Senhor Jesus Cristo. Sua obra sumo-sacerdotal implica na reconciliação 

do homem pecador com seu Deus. Mas como o homem pecaminoso pode vir a 

se reconciliar com um Deus santo? Para promover isso Jesus teve que pagar 

um resgate suficiente e aceitável a Deus. Duas coisas seriam necessárias: 

satisfazer as exigências da santidade de Deus (Obediência Ativa), e satisfazer 

a justiça de Deus (Obediência Passiva). Só o próprio Deus poderia satisfazer 

tais exigências e reconciliar o mundo consigo. Jesus cumpriu perfeitamente a 
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lei de Deus em nosso lugar, sendo santo. Jesus satisfez as exigências da justiça 

divina com respeito à punição que o homem devia sofrer por seus pecados. Os 

pecados, para serem perdoados, precisam ser expiados; Jesus entregando sua 

vida santa, como perfeito sacrifício, fez tal expiação. 43 

Jesus nasceu judeu, descendente de Davi e, assim, da linhagem da tribo de 

Judá. Contudo, Deus escolheu os descendentes de Levi para serem sacerdotes. 

Assim Jesus, vivendo sob a Lei de Moisés, poderia ser rei porque era da tribo 

real (Judá) e ainda mais da de Davi (cf 2 Samuel 7.12-16; Atos 2.29-31). Mas 

Jesus não poderia ser um sacerdote segundo a Lei de Moisés porque não era da 

tribo certa. O escritor de Hebreus afirma que Jesus era sumo sacerdote 

segundo uma ordem diferente, não segundo a ordem de Arão (ou da tribo de 

Levi), mas segundo a ordem de Melquisedeque (5.6,10; 6.20). Ele explica: 

Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico (pois 

nele baseado o povo recebeu a lei), que necessidade haveria ainda de que se 

levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não 

fosse contado segundo a ordem de Arão? (...) Porque aquele de quem são 

ditas estas cousas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao 

altar; pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual 

Moisés nunca atribuiu sacerdotes. (Hebreus 7.11, 13-14). 

Jesus é, ao mesmo tempo, quem sacrifica e o próprio sacrifício. É o Cordeiro 

de Deus, sem defeitos, oferecido com único sacrifício, suficiente para expiar 

todos os pecados. Também é o Grande Sumo Sacerdote que, segundo a ordem 

sacerdotal de Melquisedeque é superior ao sacerdócio arônico/ levítico. 

Vemos que algumas teologias não entenderam a idéia de que Cristo foi o 

último sacrifício a ser oferecido. Na teologia católica houve o conceito da 

Santa Ceia, Missa como eles chamam, como sacrifício. Paulo W. Buss 

comenta a respeito: 

A igreja romana medieval via os sacerdotes como uma casta intermediária 

entre Deus e os homens. Essa casta era distinta e mais elevada em relação 

aos leigos. Ela era necessária para a salvação, só ela era encarregada de 

certas funções, só ela era vocacionada. À essa visão, Lutero contrapõe 

Cristo o grande sumo-sacerdote que já realizou definitivamente a obra 

sacerdotal da reconciliação com o Pai e que garante o acesso a todos os 

cristãos ao Pai sem intermediários humanos. 44 

3.2 Relação: Cristo-Melquisedeque 45 

Há uma relação entre Melquisedeque e Cristo. Melquisedeque é um tipo de 

Cristo, ou seja, alguém que o prefigurou e prenunciou; e Cristo é o antítipo de 

Melquisede que, ou seja, alguém que realmente era o que foi prefigurado. Isto 

se dá nas seguintes particularidades. Cada um deles é sacerdote: 

1) não segundo a ordem levítica; 

2) tem superioridade sobre Abraão; 

3) não se conhecendo o seu princípio e o seu fim; 
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4) não é apenas sacerdote, mas também rei da paz e de justiça. 

3.3 Relação: Cristo-Arão 

CRISTO ARÃO 

Grande Sumo - Sacerdote (Superior) Sumo Sacerdote 

Força - Fraqueza (Hb 5.2b) 

O Único Mediador (1 Tm 2.5) - Um mediador (Hb 5.1) para perdão dos 

pecados para perdão dos pecados Seu oferecimento é perfeito e definitivo 

Sacrifícios constantes Sacerdócio perpétuo, pois Cristo é eterno Os sacerdotes 

morriam e seu ofício era repassado Não tem pecado (Hb 7.26-28) Oferecia 

sacrifícios pelos seus pecados Expiação eterna (Hb 9.12) Expiação temporária 

– Expiação feita com seu santo e precioso sangue. Feita com sangue 

(inadequado) de bodes, ovelhas, etc... (Hb 10.4) 

Era profundamente misericordioso Era compassivo. Hoje, temos acesso ao 

Santo dos Santos por causa de Cristo 

Só ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano – Juntos o Dia de Morte 

na Cruz e o Dia de sua Ressurreição - Yom Kippur – Dia da Expiação 

Nova Aliança – superior e eterna (Hb 9.15) Antiga Aliança – antiquada 

Sacerdote e Rei Sacerdote 
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O ESPÍRITO SANTO 

Por: Prof.: H. Kennedy Passos 

Dedicatória  

Ao Pastor Luiz Firmino de Andrade (In Memória), meu Mentor Espiritual; 

pioneiro na evangelização do Sertão Nordestino do Ceará. 

A minha querida mãe, Irmã Euricléia Passos. Suas orações é a razão de minha 

existência. 

A Capelania Cristã Voluntária do Brasil – www.capelaniadobrasil.com.br 

As Igrejas e as Comunidades Evangélicas do Brasil.  
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Apresentação 

“E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos 

do Espírito”. Ef  5.18 

Todo filho de Deus está sob a ordem de “encher-se do Espírito”. Então 

não fiquemos contentes somente por aprendermos esta doutrina, mas por 

estarmos em obediência, e de fato experimentarmos este “Encher do 

Espírito”.  

Há muita confusão e erros correntes neste dia a respeito da personalidade, 

operações e manifestações do Espírito Santo. Eruditos conscientes, mas 

“extraviados” têm sustentado idéias errôneas sobre esta doutrina.  

É vital a fé de todo cristão que o ensino escriturístico dela seja visto na sua 

verdadeira luz e sustentada nas suas corretas proporções. 

Sendo vasto o estudo da Paracletologia, foi elaborado este livro que de 

forma simples e singela tenta revelar aos pesquisadores e estudiosos da Bíblia 

alguns dos vários aspectos desta doutrina. 

Convicto que este livro será de grande valor ainda maior para o povo do 

Senhor, transcrevo o que a Palavra de Deus nos fala: “Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas” Ap 3.13. 
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O ESPÍRITO SANTO É DEUS 

A deidade do Espírito Santo é comprovada na Bíblia e na experiência humana. 

Ele não é um deus entre outros. É identificado como a terceira Pessoa da 

trindade. Ele está reunido ao Pai e ao Filho na fórmula batismal Mt 28.19. 

Encontramos o Espírito Santo realizando a obra salvívica na humanidade Jo 

16.7,8. Quando o Espírito Santo assim faz, é o próprio Deus agindo, pois 

uma mera energia ou influência, não pode realizar tal obra, como alguns 

crêem e ensinam erradamente.  

Outra prova da deidade do Espírito Santo se encontra nas qualidades ou 

atributos divinos que lhe são dados. Que são: 

ONIPOTÊNCIA – Jó 9.4-8; Rm 1.20; 1 Co 29.11,12; Sl 62.11; Lc 1.35. Ele 

possui todo poder. Entendemos que todo o poder que há na esfera, espiritual 

ou física, tem sua origem em Deus. 

ONIPRESENÇA – Sl 139.7-10. Ele é capaz de estar é um só tempo em todo 

lugar. Ele não se divide em várias manifestações, porque sua presença é total 

em cada lugar onde estiver Dt 4.39; Jr 23.23,24. O Espírito do Senhor tem 

onipresença! É o que declara a Bíblia. 

ONISCIÊNCIA – 1 Co 2.10.11; Rm 8.27. Ele sabe de tudo. Onisciência vem 

de duas palavras latinas “OMNES” que significa TUDO e “SCIENTIA” que 

quer dizer CIÊNCIA. O Espírito Santo tem total conhecimento de todas as 

coisas; nada lhe é oculto. Nem um só pensamento nosso passa despercebido 

do Espírito Santo.  

Os textos que vamos citar verão que o Espírito Santo é descrito de tal modo 

que não pode haver dúvidas alguma quanto á sua deidade. 

❖ Como Criador. Gn 1.26,27; Jó 33.4 

❖ Como Jeová, o Altíssimo. Sl 78.17,21; At 7.51 

❖ Como Soberano que Dispõe de Tudo. Dn 4.35 

❖ Como Inspirador das Escrituras. 2 Tm 3.16; 2 Pe 1.21 

❖ Como Espírito da Glória e de Deus. 1 Pe 4.14 

❖ Como Santificador da Igreja. Ez 37.28; Rm 1.4; 15.16 

❖ Como Nomeador e Enviador dos Ministros. At 13.2,4 

❖ Como Fonte da Sabedoria. Is 11.2; 1 Co 12.8 

❖ Chamado Deus. At 5.3,4 

 

A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 

O Espírito Santo é Deus e é também uma pessoa. Ele não é uma energia 

impessoal, uma mente fria, sem personalidades, sem coração. A Bíblia afirma 

categoricamente que Ele é uma pessoa, pois possui atributos que somente a 

pessoas podem pertencer: pensa, fala, vê, deseja, ordena, consola e quando 

pecamos se entristece Ef 4.30. Pode-se dizer que a personalidade existe onde 

se encontrem unidas numa combinação singular de inteligência, emoção e 

volição, ou senso comum e autodeterminação.  
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Passemos ao estudo das declarações bíblicas a respeito da personalidade do 

Espírito Santo, vejamos: 

❖ Ele Pensa. Rm 8.27 

❖ Ele Fala. At 8.29; 10.19,20; 13.2; Ap 2.7; 22.17 

❖ Ele Vê. Sl 139.7,15,16 

❖ Ele Ensina. Jo 14.26; 1 Co 2.13 

❖ Ele Consola. Jo 14.16,17; At 9.31 

❖ Ele Revela. 2 Pe 1.20,21 

❖ Ele Intercede. Rm 8.26,27 

❖ Ele Santifica. Rm 15.16; 1 Co 6.11; 2 Tss 2.13 

❖ Ele Guia. Jo 16.13 

❖ Ele Testifica de Jesus. Jo 15.26 

❖ Ele Glorifica a Jesus. Jo 16.14 

❖ Ele tem Vontade. 1 Co 12.11 

❖ Ele dá Testemunho (Filiação). Gl 4.6 

❖ Ele Ama. Rm 15.30 

Considerando o que a Bíblia espõe quanto à personalidade do Espírito Santo, 

certificamo-nos de que Ele é uma Pessoa divina. E não meramente uma coisa, 

uma força ou energia cósmica. Ele é a terceira Pessoa da trindade – Mt 28.19; 

2 Co 13.13. Note bem a passagem de Mateus, acima citada, se lê: “em nome”, 

e não “nomes” significando que todos três são pessoas, igualmente, porém 

distintas uma da outra. Quem enfatiza a veracidade é a Bíblia, a palavra santa 

de Deus, não uma mera pesquisa científica ou argumentos humanos. É Deus 

revelando a Personalidade de seu Ser a seus filhos. 

“O nome “parakletos” não pode ser traduzido por “conforto”, ou ser tomado 

como nome de qualquer influencia abstrata. O Confortador, Instrutor, 

Protetor, Guia, Advogado, que este termo traz perante nós, deve ser de uma 

pessoa”. 

“Parakletos” é a palavra grega para “Consolador” em João 14.26; 15.26; 16.7. 

O homem é alerto às operações pessoais do Espírito que luta com ele, 

convencendo, transformando, constrangendo, guardando e advertindo 

gentilmente contra apagá-lo ou entristecê-lo. O homem deve saber, por 

conseguinte, que os resultados pessoais, morais e espirituais nele gerado, não 

podem sê-lo por Alguém que é menos pessoal, e que o realce da personalidade 

só pode tornar-se realidade mediante a confrontação com o Espírito Santo. 

Nesse encontro reconciliador o homem fica sabendo que não é outro senão a 

deidade que está se dirigindo a ele, para o realizar da Sua vontade Gn 1.26. 

 

TITULOS E NOMES DO ESPÍRITO SANTO 

A pluralidade de nomes do Espírito Santo não significa que haja diversos 

“Espíritos”, mas são apenas para identificar as manifestações específicas da 

terceira Pessoa da trindade. A Bíblia declara que há “Um só e mesmo 
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Espírito” 1 Co 12.11. O Espírito Santo é referido, com ou sem o artigo 

definido: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de 

Cristo, Espírito e Consolador em grego “Parakletos”, que significa 

“Ajudador”, “Encorajador”, “Chamado para ao Lado”, Jo 14.16,17; Rm 8.26. 

Em inglês são atribuídas duas palavras distintas em referência à palavra 

PNEUMA, são elas spirit e ghost. O português não faz à mesma distinção, 

pois dispõe apenas da palavra “espírito” para aquela palavra grega.  

Para aclarar o nosso entendimento e conhecimento dentro deste tópico, 

apresentaremos 40 (quarenta) Títulos e Nomes do Espírito Santo, vejamos: 

1. Espírito de Deus. Gn 1.2 

2. Espírito de Jesus. At 16.7 

3. Espírito Senhor Deus. Is 61.1 

4. Espírito do Nosso Deus. 1 Co 6.11 

5. Espírito de Deus Vivente. 2 Co 3.3 

6. Espírito de Cristo. Rm 8.9 

7. Espírito de Conselho. Is 11.2 

8. Espírito de Vida. Rm 8.2 

9. Espírito de Sabedoria. Is 11.2 

10. Espírito de Santidade. Rm 1.4 

11. Espírito de Poder. 2 Tm 1.7 

12. Espírito de Juízo. Is 4.4 

13. Espírito de Graça. Zc 12.10 

14. Espírito de Amor. 2 Tm 1.7 

15. Espírito de Jesus Cristo. Fp 1.9 

16. Espírito de Revelação. Ef 1.17 

17. Espírito da Unidade. Ef 4.13 

18. Espírito da Promessa. Ef 1.13 

19. Espírito da Profecia. Ap 19.10 

20. Espírito da Verdade. Jo 16.13 

21. Espírito do Pai. Mt 10.20 

22. Espírito do Reino. Rm 14.17 

23. Espírito da Graça. Hb 10.29 

24. Espírito da Glória. 1 Pe 4.14 

25. Espírito de Moderação. 2 Tm 1.7 

26. Espírito de Súplica. Zc 12.10 

27. Espírito Eterno. Hb 4.12 

28. Espírito Libertador. Is 61.1 

29. Espírito Voluntário. Sl 51.12 

30. Espírito Purificador. Is 4.4 

31. Espírito. Mc 1.10; Ef 5.18 

32. Bom Espírito. Ne 9.20 

33. Meu Espírito. Is 30.1 
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34. Sete Espíritos de Deus. Ap 1.4 

35. Poder do Altíssimo. Lc 1.35 

36. Supremo Intercessor. Rm 8.26,27 

37. O Grande Mestre. Jo 16.13 

38. Consolador. Jo 14.16; 15.26 

39. A Unção de Deus. 1 Jo 2.27 

40. Deus. At 5.3,4 

 

O que significa Espírito Santo – “Espírito” indica a sua natureza, diz 

respeito ao que Ele é em si mesmo. “Santo” refere-se a sua qualidade, fala do 

que Ele realiza: A santificação dos que desejam ser santos 2 Tss 2.13; 1 Co 

6.11; 1 Pe 1.2. Ralph M. Riggs, disse: “Uma pessoa na vida de outra pessoa, é 

o segredo da verdadeira santificação e, esta pessoa é o Espírito Santo”.  

 

Vejamos outros aspectos importantes do nosso estudo: 

A. O Espírito - Romanos 8:23.  

A palavra “espírito” é a tradução, no Antigo Testamento, da palavra Hebraica 

ruach e, no Novo Testamento, da palavra Grega pneuma. Estas palavras 

também são traduzidas como “vento” Sl 1.4; Jo 3.8. Estas palavras podem 

referir-se também ao espírito humano 1 Tes 5.23, aos anjos Hb 1.7, ou a 

natureza de Deus Jo 4.24. A idéia central é a do poder invisível. O Espírito 

Santo, todavia, é uma Pessoa Divina e nunca deve ser visto como um espírito 

criado (que nega a sua divindade) ou, como a mera presença ou poder de Deus 

(que nega a sua personalidade).  

B. O Espírito Santo - Lucas 11.13.  

Ele é chamado Espírito Santo por que:  

1. A Sua natureza é eterna e essencialmente santa.  

2. Ele é o autor de toda a santidade no homem.  

C. O Consolador - João 14.16.  

D. Títulos que revelam o Seu relacionamento com o Pai: Espírito de Deus Mt 

3.16, Espírito do Senhor Lc 4.18, Espírito do Senhor Jeová Juízes 3.10 e 

Espírito do vosso Pai Mt 10.20.  

E. Títulos que revelam o Seu relacionamento com o Filho: Espírito de Cristo 

Rm 8.9, Espírito de Jesus Cristo Fl 1.19 e Espírito de Seu Filho Gl 4.6.  

F. Títulos que revelam os Seus atributos: Espírito eterno Hb 9.14, Espírito de 

santificação Rm 1.4 e os Sete Espíritos Ap 3.1. [Isto mostra a Sua perfeição].  

G. Títulos que revelam a Sua obra: Espírito da verdade Jo 14.17, Espírito de 

vida Rm 8.2, Espírito de graça Hb 10.29 e Espírito de adoção Rm 8.15.  

Os títulos atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia nos revelam um aspecto da 

Sua pessoa ou obra.  

 

 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  201 

SÍMBOLOS DO ESPÍRITO SANTO 

A Bíblia está repleta de símbolos referente ao Espírito Santo. Agora que já 

vimos quem Ele é e como é chamado, podemos estudar as características das 

metáforas empregadas para descrevê-lo. 

Alguém disse uma vez que o ensino adequado “torna os ouvidos dos homens 

em olhos”. Isto é exemplificado na Bíblia por tipos, parábolas, comparações e 

metáforas. As verdades espirituais são apresentadas numa multiplicidade de 

figuras terrestres.  

A pessoa e a obra do Espírito Santo são ilustradas nas Escrituras por várias 

figuras simbólicas. Essas figuras simbólicas podem ser objetos, pessoas ou 

evento, que prefiguram um outro objeto, pessoa ou evento. Nessa lição 

queremos examinar algumas destas figuras simbólicas do Espírito Santo. Deve 

ser lembrado que há figuras que podem especificar mais de uma pessoa ou 

evento.  

ÓLEO 

O óleo de oliveira (azeite) foi um artigo de grande importância na Palestina, 

sendo usado como comida, remédio, iluminação e unção. É um tipo constante 

do Espírito Santo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.  

A. Em Êx 40.9-11 aprendemos que o Tabernáculo e os móveis deveriam ser 

ungidos com azeite. Como o Tabernáculo era uma figura de Cristo, o azeite 

figurou Cristo sendo ungido pelo Espírito.  

B. Em Êx 27.20-21 notamos que o interior do Tabernáculo era iluminado pelo 

uso de óleo de oliveira. Como os pertences eram figuras de Cristo, a 

interpretação é fácil. Sem a iluminação do Espírito de Deus ninguém poderia 

ver as glorias do nosso Salvador.  

C. Em Lv 14.14-18 aprendemos que na purificação de uma lepra, foi usado 

tanto o sangue quanto o azeite. Isto revela que: quando alguém é convertido e 

curado do pecado, operam tanto o sangue de Cristo quanto a pessoa do 

Espírito Santo.  

D. Os profetas, sacerdotes e reis sendo ungidos prefiguravam a Cristo como 

nosso profeta, sacerdote e rei.  

E. Em Lv 2.1, encontramos a flor de farinha (um tipo da carne imaculada de 

Cristo) que foi ungida com azeite (um tipo do Espírito Santo).  

F. O óleo é freqüentemente associado, na Bíblia, a curas Is 1.6; Lc 10.34; Mc 

6.12-13. O Espírito Santo sara espiritualmente.  

O óleo era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, 

sacerdotes e reis – Ex 30.30; Lv 8.10-12; 1 Sm 10.1; Is 61.1. 

“Assim tomou Samuel o vaso de aceite, e ungiu-o no meio de seus irmãos, e 

daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi”. 1 Samuel 

16.13 

“E a unção, que vós recebestes dele, fica em vós”. 1 Jo 2.27 
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ÁGUA 

Freguentemente a água simboliza a bênção e o refrigério espiritual outorgados 

por Deus, Sl 23.2; Is 32.2; 35.6,7; 41.18. 

Jeremias descreve Deus como “manancial de águas vivas”, Jr 2.13; 17.13, 

frase que aparece refletida em João 7.37-39, onde o Espírito Santo é 

subentendido. A água é indispensável à preservação da vida, um ser humano é 

composto de 60% de água, de modo similar, o Espírito Santo é indispensável à 

nossa vida espiritual. 

❖ Água Purificadora. Ez 36.25-27; Hb 10.22 

❖ Água Abundante. Ez 47.1-5; Jo 7.37-39 

❖ Água Refrescante. Is 41.17,18 

 

A água é um tipo comum do Espírito Santo na salvação. Vejamos as 

características da água:  

A. A água é a fonte da vida. Sem água este mundo seria um cemitério 

desolado e ressecado. Da mesma forma é a presença do Espírito que traz vida 

e fruto espiritual para as nossas vidas Gl 5.22; Is 44.3; At 2.17.  

B. A terra tem abundância de água. Os remidos também têm uma fonte 

abundante do poder do Espírito Jo 7.38.  

C. É necessária água para a limpeza. É o Espírito quem limpa nossos corações 

na regeneração e, continua nos purificando quando diariamente nos 

aproximamos de nosso Pai celestial Tt 3.5; Êx 29.4.  

D. O Espírito Santo é comparado à água viva vinda de um córrego constante. 

Ele é de todas as formas superiores aos poços estagnados deste mundo. 

Enquanto os prazeres desta vida desaparecem e acabam, o Espírito de Deus 

continua sendo uma fonte interior de vida e gozo Jo 4.14; 7.37-39.  

VENTO 

O vento é um tipo especial do Espírito porque a palavra “espírito” também 

pode ser traduzida como “vento”, no hebraico ruach, e no grego pneuma, 

traduzidas como “vento” Sl 1.4. Nosso Senhor usa o vento como um tipo do 

Espírito Jo 3.8. Vejamos as características do vento: 

A. O vento é invisível na sua obra Jo 3.8. Cristo assim revelou a insensatez de 

conectar a regeneração com sinais visíveis como o batismo.  

B. O vento não é controlado pelos homens Jo 3.8. O Espírito Santo é soberano 

em Suas operações.  

C. A presença do vento é percebida pela sua influência Jo 3.8. Da mesma 

forma a presença do Espírito Santo é conhecida pela Sua influência nos 

corações.  

D. O vento é poderoso At 2.1-2. O Espírito Santo pode quebrar o coração mais 

duro.  

E. Assim como que o vento move um barco a velas, o Espírito de Deus moveu 

aqueles que escreveram as Escrituras 2 Pe 1.21, e move as novas vidas hoje.   
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F. Da mesma maneira que o vento seco pode murchar a beleza da natureza, o 

Espírito Santo pode secar o coração orgulhoso através da Sua obra de 

convicção Is 40.6-7.  

FOGO 

O simbolismo de fogo é usado para representar o Espírito Santo, Mt 3.11; At 

2.3; Ap 1.4 e 4.5. 

❖ A sarça ardente. Êx 3.2 

❖ A presença protetora de Deus. Êx 13.22; 2 Rs 6.17  

❖ A manifestação de Deus. Êx 19.18; 1 Rs 18.38 

❖ O sinal de aceitação do sacrifício. Lv 9.24; 2 Cr 7.1,3 

❖ O Senhor voltará “em chamas de fogo”. 2 Tss 1.7,8 

 

Em Atos 2.3, vemos que o fogo era um sinal da presença do Espírito. Vemos 

no Antigo Testamento que o fogo é uma evidência da presença do Senhor Êx 

3.2, da aprovação do Senhor Lv 9.24 e da proteção do Senhor Êx 13.21. 

Talvez, todas essas idéias estejam incluídas em Atos 2.3. 

Em Apocalipse 4.5, o Espírito é simbolizado por sete lâmpadas de fogo. O 

número sete tem confundido algumas pessoas, mas parece referir-se ao 

perfeito conhecimento dado a Cristo, o ungido de Deus Is 11.1-4; Ap 5.6. 

Aqui vemos que o Espírito Santo, também apareceu no meio de fogo. É 

evidente que Deus age entre as chamas do Espírito Santo. 

 De forma alguma temos tratado de todas as figuras simbólicas do Espírito na 

Bíblia, e não temos nos aprofundado em cada figura já tratada. Que está lição 

sirva para encorajar o leitor em seus estudos.  

 

O FRUTO DO ESPÍRTO SANTO 

Paulo menciona nove manifestações dessa nova natureza em nós e as chama 

de “Fruto do Espírito”. Nós mesmos não podemos produzi-lo, mas podemos 

cooperar com o Espírito e cultivar essas características permitindo que Ele nos 

controle ou dirija em tudo quando fazemos. 

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5.22,23. 

1. AMOR – O amor é a maior das virtudes do fruto do Espírito, este 

amor não é o amor natural. A Bíblia diz: “O amor de Deus é derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado” Rm 5.5. Veja 

exemplos: Mt 5.44; 18.21,22; 1 Co 13.1,2,13; Cl 3.14; Fp 1.9; 1 Jo 4. 7,8; Jd 

20,21. 

2. ALEGRIA – A palavra alegria vem diretamente do grego, e significa 

contentamento, gozo, tranqüilidade. Essa alegria tem sua origem em Deus 

Sl 16.11; Rm 15.13; Fp 4.4; Jo 15.11; 16.22. Ela se expressa em todas as 

circunstancias, favoráveis ou não, vejamos: At 13.52; 15.3; 2 Co 6.10; Fp 3.1; 

1 Ts 5.16; Hb 10.34; 1 Pe 4.13. 
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3. PAZ – A “paz” é a que o mundo não possui e nem conhece Jo 14.27. 

No hebraico é Shalon, Is 32.15,17; Fp 4.7. Conta-se a historia de uma rei 

muito poderoso que pediu um artista para pintar um quadro que representa-se 

a verdadeira paz; o artista então desenhou uma floresta inteira sendo destruída 

por águas torrenciais, no entanto, uma arvore continuava firme, e havia um 

pássaro tranqüilo em cima da arvore. A paz como fruto do Espírito não 

depende das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não.   

4. LONGANIMIDADE – A Bíblia fala que devemos nos revestir de 

ternos afetos de longanimidade Cl 1.11; 3.12. Literalmente significa longo 

ânimo. Disse Orlando Boyer: “A longanimidade é a paciência para suportar 

ofensas” 1 Co 13.4. 

5. BENIGNIDADE – Qualidade de quem é benigno. Faculdade de 

sempre “desejar o bem”, a palavra de Deus exorta-nos que sejamos benignos 

Sl 36.3; 112.5; Gl 6.20; Ef 4.32; Cl 3.12. 

6. BONDADE – O “Fruto do Espírito” está em toda bondade Ef 5.9. É 

a expressão máxima do amor cristão, é a verdadeira prática do bem. 

7. FIDELIDADE – Esta fé como Fruto do Espírito, trata-se de 

fidelidade, lealdade, fé implica não somente lançar-se sem reservas nas mãos 

misericordiosa de Deus, mas também manter-se fiel ao Senhor em quaisquer 

circunstâncias Hb 11.30; Ap 2.10. 

8. MANSIDÃO – Qualidade espiritual de submissão paciente e de 

humildade, geralmente, a mansidão aparece junto com o amor 1 Co 2.21. É 

exibida no caráter de Jesus Mt 11.29; 21.5. 

9. DOMÍNIO PRÓPRIO – A temperança tem a ver com o autocontrole 

1 Co 6.12; Pv 16.32; 25.28. 

 

DONS DO ESPÍRITO SANTO 

Distribuindo dons espirituais. Notai que “a manifestação do Espírito é dada a 

todo o homem (Isto é, todo o homem salvo) para o que for útil” 1 Co 12.7. 

Nenhum homem salvo pode dizer verdadeiramente, portanto, que está falto de 

habilidade espiritual no serviço do Senhor. Na primeira epístola de Paulo aos 

Coríntios, no Cap.: 12.4-11 existe uma classificação dos Dons do Espírito. 

Capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para 

uso em favor dos outros Hb 2.4; 1 Pe 4.10. No Novo Testamento há duas listas 

de dons: Rm 12.6-8 e 1Co 12.4-10. O Dicionário Aurélio diz que DOM é um 

presente, uma dádiva. Do grego charisma. 

São divididos em três grupos, vejamos: 

1. Os Dons de Revelação. 

a. O Dom da Palavra da Sabedoria. 

b. O Dom da Palavra da Ciência. 

c. O Dom de Discernimento de Espíritos 

. 
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2. Os Dons Vocais. 

a. O Dom de Línguas. 

b. O Dom de Interpretação de Línguas. 

c. O Dom de Profecias.  

3. Os Dons de Poder. 

a. O Dom da Fé. 

b. O Dom de Cura. 

c. O Dom de Operar Milagres. 

Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, de acordo com sua própria 

vontade 1 Co 12.11, para edificação e crescimento da Igreja 1 Co 14.12. 

“Portanto, procurai com zelo os melhores dons” 1 Co 12.31. 

1. Os Dons de Revelação 

❖ O Dom da Palavra da Sabedoria 

São fragmentos da sabedoria de Deus, dada por intermédio do Espírito Santo 1 

Co 12,8-11. Pela determinação do Espírito Santo problemas podem ser 

solucionados nas mais difíceis circunstancias 1 Rs 3.16-28; Lc 12.11,12; Jô 

8.4-9; At 6.10. Os verdadeiros sábios são aqueles a quem Deus graciosamente 

outorga a verdadeira sabedoria Pv 2. 6,7. 

❖ O Dom da Palavra da Ciência 

Por sua Onisciência, o Espírito Santo revela coisas ocultas, em beneficio ao 

povo de Deus. É um pronunciamento ou declaração de fatos, inspirados pelo 

Espírito de Deus. 

Exemplificada: 1Sm 9.20; 2 Rs 6.9-12; Mt 21.2,3; Lc 22.10-13. 

❖ O Dom de Discernimento de Espíritos 

O que o dom de discernimento de espírito não é: 

▪ Não é habilidade para descobrir falha alheia. 

▪ Não é adivinhação. 

▪ Não é a capacidade de ler pensamentos das pessoas. 

▪ Não é ter o poder da mente para discernir os espíritos. 

O sentindo etimológico da palavra é, literalmente, “julgar perfeitamente”. A 

operação desse dom é ilustrada nas seguintes passagens, vejamos: 2 Rs 5.20-

26; Jo 2.24,25; At 8.23; 16.16,18. O dom de discernimento de espírito é tão 

necessário quanto os demais dons espirituais, mas creio que o mesmo é 

sumamente importante para a Igreja hodierna, pois a Bíblia diz que nos 

últimos dias ocorreria uma forte ação de espíritos maus, Ef 6.10; 1 Tm 4.1; 1 

Jo 4.1. Estamos em uma batalha espiritual, todo cristão deve esta preparado, 

somente assim, compreendera a ação de tais espíritos, que por sua vez querem 

matar, roubar e destruir, Jo 10.10.  

2. Os Dons Vocais 

❖ O Dom de Línguas  

As línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 e 14 são essencialmente as mesmas 

relatadas em Atos dos Apóstolos, porém usadas com propósitos diferentes. 
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Portanto, são chamadas “línguas como dom”. Em Atos indicam o sinal externo 

do batismo com Espírito Santo.  

Cinco razões para preservar o Dom de Línguas  

▪ Possibilita profunda comunhão com Deus. 1 Co 14.2 

▪ Traz edificação pessoal. 1 Co 14.22 

▪ Um sinal para os incrédulos. 1 Co 14.22 

▪ Produz vida ao culto. 1 Co 14.26 

▪ Não proibir o falar em línguas. 1 Co 14.39 

❖ O Dom da Interpretação de Línguas  

A interpretação das línguas é feita sobrenaturalmente, quem fala em línguas 

pode ser interpretado por outra pessoa que possui o dom, 1 Co 14.17,28. O que 

fala em línguas deve buscar o dom de interpretação 1 Co 14.13. A 

interpretação pode surgir através da pessoa que fala, fluindo de forma livre, 

sobre a inteira unção do Espírito Santo. 

❖ O Dom de Profecia  

Ralph Riggs, diz: “Profecia é a voz através da qual falam a sabedoria e a fé. É 

a voz do Espírito Santo”. 

Possui três finalidades primordiais, vejamos: 

▪ Produz Edificação. 1 Co 14.3 

▪ Traz Consolação. At 15.32 

▪ Gera Exortação. 1 Co 14.3; Hb 3.19; 10.25  

3. Os Dons de Poder 

❖ O Dom da Fé 

Fé concedida com dom é, viva, atuante, dinâmica, e produz grande poder 

que vai além da imaginação humana, realizando até o impossível, trabalho 

esse direto e imediato do Espírito de Deus 1 Rs 18.32-39; At 3. 4-9; Hb 11. 

Às vezes chamada por alguns teólogos de “a fé miraculosa” ou “a fé que 

produz milagres”. Possivelmente essa mesma qualidade de fé é referida em 

Mc 11.22; “Tende a fé de Deus”.  

Exemplificada: Mt 17.20; Mc 9.23; Lc 1.37; 18.27; Hb 11.33-40. 

❖ O Dom de Cura 

Este dom transmite poder sara dor At 5.15,16; 14.8-10; 28.8. Precisamos 

voltar aos primórdios da Igreja, e orarmos ao Senhor para realizar em nossa 

nação um genuíno e verdadeiro avivamento espiritual, trazendo assim bênçãos 

sem medidas Hc 3.1,2; At 4.29-31. 

Não se deve entender que quem possui esse dom tenha o poder de curar a 

todos, é uma ação do Espírito de Deus, com um fim proveitoso, edificar a 

igreja de Cristo.  

❖ O Dom de Operar Milagres 

Os milagres operados são provas visíveis do poder de Deus. Promove a 

edificação da igreja e conversão dos perdidos. 

Exemplos: Js 10.12-14; 2 Rs 6.6; 20.9-11; Mt 8.26; Jo Cap.: 6; At 9.40; 20.9-
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12; 16.23-31. 

Os dons do Espírito Santo são uma concessão que recebemos de Deus, não 

somos “donos”, mas participantes da obra que o Espírito deseja realizar em 

cada vida. Buscar, preservar e exercitar os mesmos é a nossa participação.  

Nunca em toda a historia da Igreja vivenciamos uma manifestação do Espírito 

Santo como na atualidade, agora mais do que nunca devemos atender a 

recomendação do apóstolo Paulo: “...Enchei-vos do Espírito”!!!   

 

Aspectos Importantes Sobre Dom, Talento, e Unção 

DOM = Dádiva; o que nos é dado. Dentre estes os dons espirituais. 

TALENTO = Dons herdados ou adquiridos. 

UNÇÃO = Consagração, selo, sentença, confirmação. 

  

DOM, do grego dorea, significa algo dado, dádiva, presente. O Espírito Santo 

é o grande doador. Ele brinda, presenteia os que se chegam a Ele. São vários 

os dons do Espírito e em 1 Co 12 Paulo apresenta os 9 dons principais. 

TALENTO é algo inato. A pessoa já nasce com determinados talentos que 

podem ser desenvolvidos. Difere do dom, que é recebido. 

UNÇÃO é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Unção pode ser 

momentânea, naquele momento em que você recebe uma atuação mais forte 

do Espírito Santo, mas, biblicamente falando, a unção recebida é permanente 

João diz: “Porque a unção que recebestes permanece em vós”. Nesse caso, da 

unção permanente, há direto relacionamento com um DOM do Espírito.  

▪ DOM 

Grego: charisma: “Dom da graça, dom envolvendo a graça por parte de Deus 

como Doador; é usado acerca de Suas dotações gratuitas aos pecadores Rm 

5.15. 16; 6.23; 11.29; as Suas dotações aos crentes mediante a operação do 

Espírito Santo nas igrejas Rm 12.6; 1 Co 1.7; 12.4,9, 28, 30,31; 1 Tm 4.14; 2 

Tm 1.6; 1 Pe 4.10; aquilo que é dado através da instrução humana Rm 1.11”. 

Capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para 

uso em favor dos outros Hb 2.4; 1 Pe 4.10. No Novo Testamento há duas listas 

de dons: Rm 12.6-8 e 1Co 12.4-10. O Dicionário Aurélio diz que DOM é um 

presente, uma dádiva.  

Na linguagem secular pode ser também “talento”: fulano tem um dom 

musical. Vale lembrar que Bezalel e Aoliabe receberam sabedoria e 

entendimento do Senhor para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, “para 

que façam tudo o que te tenho ordenado”, com relação à construção do 

Tabernáculo Êx 31.1-7. 

 Regra geral, tudo o que temos, até nossa vida, é DOM de Deus; é-nos dado 

por Ele. Tudo o que o homem usufrui em função do seu trabalho - 

prosperidade, diversões, comida, alegria - é DOM de Deus Ec 3.13; 5.19; Rm 
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6.23. A fé é dom de Deus Ef 2.8. “Cada um administre aos outros o dom 

COMO RECEBEU...” 1 Pe 4.10. 

 Diferem-se da regra geral os DONS ESPIRITUAIS (charisma), doutrina bem 

clara na Bíblia, que são manifestações do Espírito com vistas à edificação e 

santificação da Igreja 1 Co 12.7; 14.3,4,12,17,26. 

▪ TALENTOS  

O Aurélio: “Dom natural ou a adquirir”. A Bíblia designa como bens 

materiais, não confundindo com dons Mt 18.24; Lc 20.46. 

As tendências ou talentos nascem com o indivíduo (talento musical, por 

exemplo) por herança genética, isto é, transmissão dos caracteres hereditários. 

O Espiritismo ensina que esses talentos justificam-se em razão de vidas 

passadas, isto é, porque o espírito da pessoa passou por outras existências 

corpóreas e de lá trouxe boas experiências. Essa explicação objetiva dar 

validade à doutrina da reencarnação, um caminho oposto ao Cristianismo. 

▪ UNÇÃO  

“Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo; E a unção que vós recebestes 

dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, 

como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é 

mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis” 1 Jo 2.20, 27. 

UNGUENTO ou UNÇÃO (quanto às unções sagradas). Era feito de óleo e 

ervas aromáticas. É usado apenas metaforicamente no Novo Testamento; por 

metonímia, alude ao Espírito Santo 1 Jo 2.20, 27.  

O fato de terem o crente a “unção do Santo”, indica que esta unção os torna 

santos e os separa para Deus. A passagem 1 Jo 2.20,27, ensina que o dom do 

Espírito Santo é o meio todo-suficiente de capacitar os crentes a possuírem o 

conhecimento da verdade.  

Na Septuaginta, é usado para descrever o óleo para “ungir” o sumo sacerdote 

Êx 29.7. Em Dn 9.26. Representa o “ungido”, “Cristo”, o substantivo que se 

coloca por metonímia em lugar de Sua própria pessoa, como ocorre com o 

Espírito Santo em 1 Jo 2. 

Unção significa “untar com óleo sagrado. Através deste ato, eram separados os 

que, pela vontade de Deus, passariam a exercer as funções 

veterotestamentárias: rei, sacerdote e profeta”. No Novo Testamento, significa 

o recebimento do Espírito Santo (1 Jo 2.20,27). A palavra tem sido usada de 

modo vulgar: unção da prosperidade, unção disso e daquilo. Basta ao crente a 

unção do Espírito. 

UNÇÃO (1) = Untar com óleo sagrado. Através deste ato, eram separados os 

que, pela vontade de Deus, passariam a exercer as funções 

veterotestamentárias: rei, sacerdote e profeta (Dicionário Teológico). 

UNÇÃO (2) = Cerimônia religiosa na qual se derrama óleo sobre uma 

pessoa ou coisa escolhida. No Antigo Testamento, os profetas eram ungidos 
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para a sua missão. A palavra Christos em grego significa UNGIDO Sl 2.2. Os 

fiéis são considerados ungidos de Deus 2 Co 1.21; 1 Jo 2.10, 27. 

“O crente recebe uma unção da parte de Cristo, a saber: o Espírito Santo. 

Através do Espírito Santo conhecemos a verdade. Todo filho de Deus recebe a 

“unção” (o Espírito Santo) para guiá-lo na verdade Jo 14.26; 16.13. À 

medida que os crentes permanecem em Cristo e lêem a Palavra de Deus, o 

Espírito Santo os ajuda a compreender suas verdades redentoras”. 

 Vê-se aí a unção como significando o Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo 

Espírito Santo Mt 3.16; Lc 4.18. 

▪ UNGIR 

(grego aleiphõ) é termo geral usado para descrever “unção” de qualquer tipo, 

quer do refrigério físico depois de se lavar, por exemplo, na Septuaginta  Rt 

3.3; 2 Sm 12.20; Dn 10.3; Mq 6.15; no Novo Testamento Mt 6.17; Lc 7.38, 

46; Jo 11.2; 12.3; quer de doentes Mc 6.13; Lc 7,38; Tg 5.14; ou um corpo 

morto Mc 16.1. O material usado era óleo ou ungüento Lc 7, 37,46. 

 

O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 

Caro leitor, é com temor e grande tremor que me aproximo desse assunto, 

reconhecendo de antemão a sua complexidade teológica, mas ao mesmo 

tempo me aproximo com certo grau de ousadia, reconhecendo que não há 

trevas que não sejam dissipadas pela luz radiante da voz das Escrituras.  

Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas I Jo 1:5b.  

Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para meu caminho Sl 

119:105. 

O que é o batismo com o Espírito Santo? 

Há de se entender que o batismo sempre significa imergir, e sempre há o 

elemento e a autoridade correta a ministrá-lo. 

Nesse tipo de batismo, somente Cristo é o ministrante, e o Espírito Santo é o 

elemento; Como João Batista testifica: “E eu, em verdade, vos batizo com 

água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso 

do que eu; cujas sandálias não sou digno de levar; ele vos batizará com o 

Espírito Santo, e com fogo” Mt 3.11. 

Note que João Batista menciona três tipos de batismos distintos: com água, 

com o Espírito Santo, e com fogo. E em todos os casos são sempre externos, 

ainda que seus efeitos atinjam a alma.  

O batismo com água, é o testemunho externo da lavagem ou regeneração que 

já foi feita no interior do coração ou na alma. 

O batismo com o Espírito Santo, é a manifestação interna do poder de 

Deus e o testemunho externo do propósito que sempre esteve escondido no 

coração de Deus, a saber, o Seu propósito de dispensar Sua graça, em 

Cristo, sobre todas as nações da terra, para de todos fazer um só povo, 
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destruindo a parede de separação que estava no meio, ajuntando-os em 

um corpo, isto é, em Sua amada igreja Atos Cap.: 2.  

O batismo com fogo, é o testemunho da santa e interna ira de Deus sobre o 

pecado e toda impiedade, que purifica as impurezas, o cristão é como a pedra 

bruta do ouro, ele tem que passar pela mão do Eterno ourives, para ser 

purificado pelo fogo, assim tornasse em pedra preciosa (veja - Símbolos do 

Espírito Santo, FOGO). Como diz João o Batista no contexto do nosso texto: 

“E também agora está posto o machado à raiz das árvores; toda a árvore, pois, 

que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vs.10. Ele vos 

batizará com fogo. Vs.11. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e 

recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se 

apagará. Vs.12” (Mt 3). 

O batismo com o Espírito Santo, fora um acontecimento extraordinário, 

histórico e crível, nos dias da igreja primitiva, para autenticar a nova 

dispensação da graça de Deus, em Cristo, em comprimento da profecia de 

Joel. 

“E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e 

vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os 

vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas 

naqueles dias derramarei o meu Espírito”. Jl 2.28-29. 

Como o leitor deve saber, os judeus tinham uma visão de que Deus nunca 

receberia para Si os demais povos da terra, e que somente eles seriam para 

sempre o Seu povo. 

Mas a promessa profética ou juramento de Deus, apontava para uma nova 

dispensação de Sua graça, em Cristo, onde a barreira de separação seria 

destruída e todos os povos seriam aceitos e recebidos em Sua família.  

Digno de nota neste texto é a expressão: “derramarei o meu Espírito sobre 

toda a carne”, isto é o batismo com o Espírito Santo, e novamente venho 

lembrar-lhe que o cumprimento dessa promessa foi um acontecimento 

extraordinário, histórico e crível, nos dias da igreja primitiva, era o princípio 

de uma série, até a presente era.  Toda carne - refere-se a todos os tipos de 

povos ou nações. 

 

DIA DE PENTECOSTES - CAPACIDADE ESPECIAL.  

Isto explica os significados da promessa de Cristo de mandar o Espírito. Esta 

capacidade especial foi: 

✓ Talvez como o antítipo da Shekhna.  

Números 9.15-22; 2 Crônicas 7.1-3. A Shekhna, no caso do tabernáculo, 

foi para liderança e, no caso do templo foi um símbolo de propriedade e 

possessão. A vinda do Espírito Santo no Pentecostes significou ambas as 

coisas à igreja. 
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✓ Em cumprimento de profecia e promessa.  

Joel 2.28; Mateus 3.11. Não sustentamos, todavia, que o dia de Pentecostes 

marcou o cumprimento completo e ultimado da profecia de Joel. Este dia viu 

somente um cumprimento parcial e espiritual dessa profecia. Efetivamente, as 

palavras de Pedro precisam ser entendidas como significando não mais além 

que a coisa ora testemunhada nesse dia era a mesma em espécie como aquela 

da qual Joel predissera. O cumprimento literal, ultimado e completo de Joel 

2.28-32 virá com a conversão da nação judaica na segunda vinda de Cristo. 

Zacarias 12.9-11; 13.8,9; Romanos 11.26. 

✓ Como o consolador residente e mestre dos crentes. 

João 14.16,17; 1 João 2.20,27. Antes do Pentecostes, como indicado supra, o 

Espírito Santo teve acesso à terra, mas Ele veio e foi; não morou nos crentes 

constantemente. Durante a dispensação do Velho Testamento o Espírito Santo 

veio até mesmo sobre ímpios, tais como Balaão e o rei Saul. E Ele inspirou os 

escritores da Escritura. Também regenerou homens; mas uma união 

inseparável entre a alma do crente e o Espírito Santo não se formou então 

como acontece agora sob a presente dispensação.  

É a esta união indissolúvel entre a alma do crente e o Espírito Santo que o 

escritor aos Hebreus se refere quando ele fala de escrever a Lei de Deus 

no coração do crente. Veja Hebreus 8.10. O fato de o Espírito Santo não 

morar constante e inseparavelmente nos crentes antes do Pentecostes explica 

porque Davi orou: “Não tires o Teu Espírito Santo de mim” Salmos 51.11. O 

pecado podia então afugentá-lo do peito, porquanto o Seu presente era 

transiente. Mas, não é assim agora, como mais tarde veremos mais claramente.  

Aspectos Importantes: 

Primeiro, os Judeus, os quais foram representados pelos discípulos galileus: 

“E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no 

mesmo lugar; E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e 

impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas 

por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada 

um deles... E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: 

Pois quê, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, 

os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos?... 

Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes: 

Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e 

escutai as minhas palavras... isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos 

últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre 

toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos 

jovens terão visões, E os vossos velhos terão sonhos; E também do meu 

Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e 

profetizarão...” At.2:1-21.  
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Segundo, os Samaritanos, representados por alguns convertidos. Os apóstolos, 

pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de 

Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles 

para que recebessem o Espírito Santo. (Porque sobre nenhum deles tinha ainda 

descido; mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus). Então lhes 

impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo At 8.14-17. 

Terceiro, os Gentios, representados por Cornélio e sua casa.   “E, dizendo 

Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam 

a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com 

Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse 

também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a 

Deus. Respondeu, então, Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para 

que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito 

Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor...” At 10.44-48.  

“... E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando; e também estes 

seis irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem... O qual te 

dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E, quando comecei a 

falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. 

E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com 

água; mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes 

deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, 

quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, 

apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade até aos gentios 

deu Deus o arrependimento para a vida” At 11.2-18.  

Quarto, os discípulos de João o Batista. E sucedeu que, enquanto Apolo 

estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, 

chegou a Éfeso; e achando ali alguns discípulos, Disse-lhes: Recebestes vós já 

o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda 

ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois 

batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: 

Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo 

que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que 

ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as 

mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas, e profetizavam. E 

estes eram, ao todo, uns doze homens At 19.1-7. 

E por fim, a Igreja atual. Perceba que, o propósito do batismo com o 

Espírito Santo, segundo as Escrituras, fora autenticar o princípio de um 

novo tempo da dispensação da graça de Deus, em Cristo, isto é, o tempo 

em que Deus dispensaria a Sua graça salvadora a todos os povos, e não 

somente a Israel. 
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O novo tempo, onde o preconceito devia ser banido, e todo homem que crê 

independente de sua raça, devia ser aceito na Família e na Igreja de Deus, com 

igual direito às promessas e bênçãos do Pai 

Hoje podemos desfrutar desta bênção em nossas vidas, receber o batismo 

com o Espírito Santo é uma experiência que marca uma nova etapa na 

vida cristã, a promessa de Deus vem sobre nós e somos revestidos de poder 

para proclamarmos o evangelho do reino de Deus a humanidade.   

E assim, meu irmão, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os quatro 

grupos distintos e a Igreja atual, sendo confirmado pelos sinais que se 

seguiram, então a profecia de Joel: “derramarei o meu Espírito sobre toda 

a carne” foi cabalmente cumprida, e ainda se cumpri em nossos dias. Estamos 

vivendo um “Novo Pentecostes” com um derramar do Espírito de Deus sobre 

“toda a carne”, essa é vontade de Deus para os últimos dias. 
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ANGELOGIA 

INTRODUÇÃO 

Muito se tem escrito no mundo secular e religioso acerca dos anjos, 

explorando a credulidade de pessoas espiritualmente carentes e supersticiosas, 

induzindo-as à conceitos errados e falsos sobre o mundo espiritual. Nestas 

lições, procuraremos esclarecer a verdade e a realidade do assunto segundo a 

revelação feita pela Bíblia Sagrada.  

As Escrituras ensinam que há uma ordem de seres celestiais distinto da 

humanidade e da divindade. Quando consideramos os anjos, como em outras 

divisões da teologia sistemática, existe um vastíssimo campo para uso da 

razão, porque desde que o universo foi ordenado, esses seres entram em foco e 

continuarão presente pela eternidade. 

Os Anjos não são humanamente visíveis, cremos na veracidade da sua 

existência e cremos em tudo quanto a Bíblia afirma a seu respeito. Há um 

processo ordenado na história da criação que apresenta-se em três fases 

distintas como segue:  

l. A criação das coisas espirituais.  

Jó 38:1 - 7 Deus ao responder para Jó, que, quando os anjos foram criados 

nem o mundo material havia sido criado. 

2. A criação das coisas materiais. 

A criação material abrange todo o universo onde sua extensão nos dá uma 

visão da grandeza de Deus.  

3. A criação da vida sobre a terra.  

Deus formou o homem com uma vida material em combinação com o 

imaterial. Os anjos são apenas seres espirituais e os homens são seres 

espirituais e materiais.  

 

DEFINIÇÕES 

O vocábulo "ANJO" tal qual aparece nas versões correntes, vem de um termo 

hebraico "MAL' AKH" (malaque), no grego foi traduzido como 

"ANGELLOS". 

Em ambos os testamentos o termo "ANGELLOS" tem o significado de 

MENSAGEIROS DE DEUS. 

ANGELOLOGIA = ANGELLOS + LOGIA 

ANGELLOS = ANJOS 

LOGIA = ESTUDO 

Portanto, ANGELOGIA significa "Doutrina dos anjos". 
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I. NOMES APLICADOS AOS ANJOS 

O termo anjo aplica-se a todas as ordens dos espíritos criados por Deus (Hb 

1.14). Existem muitas outras citações similares com outros apelativos que 

expressam o mesmo significado. 

O termo Anjo expressa todo ser celestial criado por Deus. 

 

Gênesis 3:24 - Querubim 

Gênesis 18:2 - Varão 

Josué 5:13 - 15 - Príncipes 

Isaías 6:2 - Serafim 

Jó 1: 6 - Filhos de Deus 

Salmos 104:4 - Ministros 

Efésios 1: 20-21 - Principados Potestades Domínios 

Hebreus 1:14 - Espíritos Ministradores 

Judas 9 - Arcanjo 

 

II. A CRIAÇÃO DOS ANJOS 

1. Os anjos são reais.  

Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são 

independentes nessas atividades, pois as fazem dentro dos limites a que foram 

criados.  

A Bíblia fala da manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico 

(Jó 38.6,7). Eles estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus as tábuas 

da Lei (Hb.2.2);  

No nascimento de Jesus (Lc 2.13); Na ressurreição de Cristo (Mt 28.2; Lc 

24.4,5); na ascensão de Cristo (At l.10). Quando foram servir ao Senhor Jesus 

no deserto da tentação (Mt 4.11). 

Sua manifestação é incorpórea; eles são seres espirituais e morais. A 

realidade dos anjos se comprova mediante os atributos de personalidade que 

eles demonstram falando, pensando, sentindo e decidindo.  

Entretanto, os demônios, que são anjos caídos da graça de Deus, tomam para 

se incorporarem corpos de pessoas vivas ou de animais, e por essas possessões 

materiais, se manifestam. Os anjos de Deus não tomam outros corpos para se 

manifestarem, mas tomam formas de pessoas humanas visíveis para se 

fazerem manifestos. (I Cor. 15:40-44) 

Anjos não são meros espíritos sem corpos. Como podemos saber através da 

declaração do Nosso Senhor de que os filhos da ressurreição serão iguais aos 

Anjos.  

São revestidos de corpos espirituais tais como os que nos são prometidos se 

formos havidos por dignos de alcançar a ressurreição (Fil. 3:21). O corpo 

espiritual corresponde ás necessidades da vida espiritual. No arrebatamento o 
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nosso corpo não será o mesmo corpo terreno e corrupto mas espiritual que 

participará da natureza espiritual. 

2. Existem anjos bons e maus.  

Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bons e maus. 

A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça 

bondade e santidade (2 Pe 2.4; Jd 5).  

O que define entre bons e maus é o fato de que foram criados como seres 

morais com livre-arbítrio, e daí, a liberdade de escolha consciente entre o bem 

e o mal. A queda de Lúcifer deve-se a esta condição moral dos anjos (Is 14.12-

16;Ez 28.12-19). 

A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram 

a sua dignidade (2 Pe 2.4; Jd 6; Jó 4.18-21). Aos anjos que não pecaram e não 

seguiram a Lúcifer, Deus os exaltou e os confirmou em sua posição celestial e 

para sempre estarão na sua presença, contemplando e executando a vontade do 

Criador (1 Tm 5.21; Mt 18.10). 

3. A habitação dos anjos. 

Ao estudarmos as várias classes angelicais, entendemos que estas são distintas 

por várias atividades e se manifestam no vastíssimo espaço das "regiões 

celestiais". A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus são organizados em 

milícias espirituais que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens 

e graus (Lc 2.13; Mt 26.53). Trata-se, portanto, de uma habitação numa 

dimensão celestial.  

4. O número de anjos. 

A quantidade existente de anjos é única e incontável, porque desde que foram 

criados não foram aumentados nem diminuídos. Eles não procriam e foram 

criados de uma vez pelo poder da Palavra de Deus. (Marcos 12:25) 

O propósito do sexo é a reprodução do ser humano, essa necessidade não 

existe no meio celestial, portanto são assexuados ou seja não possuem sexo. 

A Bíblia utiliza expressões variadas para designar "milhares de milhares ", 

"multidão dos exércitos celestiais ", "muitos milhares de anjos" (Ap 5.11; Dn 

7.10; Dt 33.2; Hb 12.22; Lc 2.13). É impossível determinar o número de anjos 

porque é incontável e é o mesmo número em todos os tempos, desde que 

foram criados (Sl 148.2-5).  

Eles foram criados em multidões que ultrapassam nossa imaginação. 

Os Anjos são filhos de Deus numa condição original, visto que Deus os criou. 

(Col. 1:16) 

Esta passagem nos traz informações de que há no mundo invisível grande 

variedade de seres celestiais, da qual nosso mundo visível é uma pálida 

reprodução, ou seja Deus não criou somente uma classe de Anjo. 
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III - NATUREZA GERAL DOS ANJOS 

1. Os anjos são criaturas. 

No princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo físico, Deus criou 

os anjos. A expressão "exército do céu", dependendo do contexto, pode ter 

duas interpretações. Em Gênesis 2.1, Salmos 33.6 e Neemias 9.6, refere-se aos 

anjos.  

É impossível fixar o tempo em que foram criados os anjos, mas a resposta de 

Deus a Jó declara que eles foram criados antes de todas as outras coisas (Jó 

38.4,7). 

2. Os anjos são seres espirituais. 

Os corpos espirituais não possuem limitações físicas, por isso a "lei da 

gravidade" não exerce qualquer influência ou poder sobre coisas espirituais. 

Por serem superiores à matéria, os anjos podem tomar formas humanas para se 

fazerem perceptíveis aos sentidos físicos do homem, se houver necessidade. 

Não sofrem ação da natureza (Juízes 13:19,20). 

Hebreus 1:14 Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados 

para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? 

Não envelhecem Marcos 16:5 

Porque não envelhecem? Não sofrem a ação do tempo. 

Várias aparições de anjos feitas a Abraão, Ló, Jacó, Josué, Pedro e Paulo são 

exemplos indiscutíveis da Bíblia (Gn 18.1-10; 28.10-22 etc.) Ainda em nosso 

tempo, os anjos aparecem aos servos de Deus na terra. 

3. Os anjos são seres poderosos. 

O salmista os descreveu como "valorosos em poder" que executam as ordens 

de Deus e lhe obedecem (Sl 103.20).  

II Pedro2: 11 Enquanto os Anjos, sendo maiores em força e ... 

Quando os pais de Sansão levantaram um altar ao Senhor, um anjo desceu 

sobre as chamas do altar sem sofrer qualquer dano (Jz 13.19,20).  

Um só anjo matou a 185 mil soldados do exército assírio (Is 37.36). 

Um só anjo destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra (Gn 19).  

Um só anjo removeu a pedra do sepulcro onde Jesus foi sepultado, quando se 

exigia vários homens para remover aquela enorme pedra (Mt 28.2). Embora os 

anjos tenham poderes, eles são limitados (2 Sm 24.16; Ap 18.1,21; Gn 19.13). 

Seus poderes sobrepujam grandemente aos dos homens, entretanto estes 

poderes são estritamente limitados. 

Poder sobrenatural Atos 12:7 - 10; Mateus 28:2; II Reis 19 :35 

Poder sobre a natureza Apocalipse 7; Apocalipse 14:18; Apocalipse 16:5 

4. Os anjos são seres pessoais. 

Na experiência com os homens, os anjos falam, orientam, ouvem e 

determinam. A Bíblia dá a entender que os anjos possuem uma inteligência 

superior à dos homens, mas não igual ou superior à de Deus (2 Sm 14.20; 1 Pe 
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1.12) Dotados de sentimentos, anjos podem experimentar emoções quando 

rendem culto a Deus (Sl 148.2).  

Eles conhecem suas limitações e se contentam com tudo o que fazem e podem 

fazer (Mt 24.36).  

5. Os anjos são seres imortais. 

Os homens podem morrer, mas os anjos são espíritos imortais (Lc 20.34-36). 

Significa que eles não estão sujeitos à dissolução, ou putrefação orgânica, 

visto que seus corpos são imateriais. A imortalidade deriva da pura 

espiritualidade. 

N.B. Imortalidade é diferente de Eternidade. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

O Senhor deu aos anjos conhecimento, poder e mobilidade mais elevados do 

que aos homens. Por esses elementos descobrimos algumas características 

especiais capazes de fazer-nos compreender alguns aspectos da revelação 

bíblica e das relações pessoais com os homens. 

Santidade No Apocalipse, os anjos são identificados como santos. Isto 

implica em que eles foram colocados em estados eterno de santidade (Ap. 

14.10). 

Outros textos das Escrituras os identificam como "santos" (Mt 25.31; Mc 8.38; 

Lc 9.26; At 10.22) para os distinguir dos anjos caídos Jo 8.44 e 1 Jo 3.8-10. 

Reverência Uma das características principais das atividades angelicais é o 

louvor e a adoração (Sl 29.1,2; 89.7; 103.30; 148.2). Jesus declarou que os 

anjos de Deus sempre estão na presença do Pai e vêm a sua face (Mt 18.10). 

De modo geral, todos os anjos de Deus o louvam e o adoram, mas há uma 

classe específica das hostes angelicais cuja função principal é louvar e adorar a 

Deus. Reverência é respeito e veneração marcado pelo temor. Esse temor não 

é medo, mas significa reconhecimento do poder superior de Deus. Serviço. 

O autor da Epístola aos Hebreus denomina os anjos de "espíritos 

ministradores" (Hb 1.14), indicando que eles exercem serviços especiais aos 

interesses do Reino de Deus. 

Os anjos executam a vontade de Deus O próprio sentido da palavra "anjo" é 

mensageiro. Portanto, é função precípua dos anjos servir aos interesses de 

Deus, obedecendo-lhe em toda a sua soberana vontade. Mais uma vez o autor 

de Hebreus indica essa função angelical de serviço quando diz: "Ainda quanto 

aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas 

de fogo"(Hb 1.7). Os escritor sagrado os destaca como "ministros" para 

identificar o serviço que prestam a Deus em favor dos santos em Cristo.  

Os anjos cuidam e protegem os fiéis Há um texto nos Salmos que declara 

que "o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra"(Sl 

34.7). Elias, ameaçado de morte pela rainha Jesabel, mulher de Acabe, 

precisou fugir da cidade para escapar com vida. Elias fugiu para o deserto e 
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assentou-se debaixo de uma pequena árvore chamada zimbro. Estava triste e 

decepcionado, por isso, pediu a morte. Deitado debaixo daquele zimbro, veio 

um anjo da parte de Deus e o tocou e lhe disse: "Levanta-te e come. E olhou, e 

eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água; e 

comeu, e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e 

tocou-o, e disse: Levanta-te e come, porque mui comprido te será o caminho" 

(1 Rs 19.5-7).  

Os anjos punem os inimigos de Deus Os inimigos de Deus agem de muitas 

maneiras, mas nada passa despercebido pelo Senhor. Houve um rei da Assíria, 

chamado Senaqueribe, que desafiou ao Deus de Ezequias, rei de Judá. 

Imediatamente Deus enviou um anjo poderoso o qual destruiu o exército 

assírio de 185 mil soldados. Para preservar o seu povo e o seu nome, Deus 

puniu aqueles inimigos (2 Rs 19.35). No período dos juízos finais da história 

da humanidade, os anjos serão os emissários de Deus para executarem o seu 

juízo contra aqueles que rejeitam a Jesus como Salvador do mundo e se 

constituem em inimigos declarados do soberano Senhor (MT 13.50).  

 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

Alguns possuem asas Êxodo 25:20, Isaías 6:2-6 

Na esfera espiritual as asas não são órgãos necessários para voar. Daniel 9:21; 

Atos 1:9 

Protetor II Reis 6:17 

Influenciam nos pensamentos João 13:2 

Muito rápido Daniel 9:21 

Não são Oniscientes Gênesis 19:12; Marcos 13:32 

Submisso II Samuel 24:16 

Não aceitam adoração Apocalipse 19:10 

Regozijam Lucas 15:7 - 10 

Servem Salmo 103:20 

Observam I Coríntios 4:9; Efésios 3:9-10 

Recebem nosso espírito Lucas 16:22 

Reunirão os escolhidos Mateus 24:31 

 

V - CLASSIFICAÇÃO ANGELICAL 

No tocante à categoria ou classificação Angelical, as Escrituras dão 

testemunhos mais abundante, citando seus postos e até funções. Cada aspecto 

da personalidade dos Anjos foi estabelecido pelo Criador, isto é, cada Anjo em 

si mesmo se contenta com aquilo que é. 

A organização angelical abrange as várias categorias ou classes de anjos. À 

semelhança das organizações políticas existentes no mundo, com graduações e 

poderes maiores e menores, as cortes angelicais também possuem a sua 
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hierarquia. Estudaremos o assunto de um modo genérico, mas obedecendo a 

uma certa ordem. 

1 - UMA HIERARQUIA  

A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma 

hierárquica, isto é‚ numa forma de graduação, de autoridade. Essa graduação ‚ 

destacada pelo tipo de atividade que os anjos exercem em todo o Universo e 

na presença de Deus. 

O ARCANJO MIGUEL 

A palavra "arcanjo" representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. 

O prefixo "arc", do grego "arch", sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, 

um primeiro- ministro. 

Entre os livros apócrifos, existe o livro de Enoque, que apresenta sete 

arcanjos, a saber: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. 

Mas o único nome dessa lista que aparece nos livros canônicos da Bíblia que 

usamos é o do arcanjo Miguel. 

Judas 9 Mas o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a 

respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra 

ele, mas disse O Senhor te repreenda. 

Esse arcanjo se destaca biblicamente como uma espécie de administrador e 

protetor dos interesses divinos em relação a Israel) (Dn 12.1). O arcanjo 

Miguel ‚ denominado "príncipe dos filhos de Israel" porque é o guardião dessa 

nação. 

Daniel 10:13 ... e eis que Miguel, um dos primeiros Príncipes, veio para 

ajudar-me. 

Miguel sempre aparece em conotação com Israel, trazendo a imagem de um 

guerreiro. 

Daniel 12 :1 E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se 

levanta pelos filhos de teu povo, 

Na visão apocalíptica e escatológica que João teve na Ilha de Patmos, o 

arcanjo Miguel surgirá como o grande comandante dos exércitos celestiais 

contra as milícias satânicas, representadas pelo dragão, símbolo de Satanás 

(Ap 12.7-12). Na vinda pessoal de Jesus Cristo, na primeira fase de 

convocação dos remidos do Senhor, a escritura não dá nome ao arcanjo, mas 

declara que a voz do arcanjo será ouvida pelos mortos santos, os quais 

ressuscitarão e se levantarão de suas sepulturas para ir ao encontro do Senhor 

nos ares (I Ts 4.16). 

O ANJO GABRIEL 

Lucas 1:19 E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto 

diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar - te estas alegres novas. 

Gabriel significa o "Varão de Deus". 

É primordialmente o mensageiro da misericórdia e da promessa de Deus. 

Ele aparece 4 vezes na Bíblia e em todas aparece trazendo boas noticias. 
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Daniel 8:16, Daniel 9:21 -- Lucas 1:19, Lucas 1:26 

Gabriel também é visto como um Embaixador Celestial, em razão de suas 

aparições terem caráter especial de um embaixador: 

- Trouxe a Daniel a noticia do futuro de Israel. 

- Avisou Zacarias do nascimento de João Batista 

- Trouxe ao mundo a notícia do nascimento de Jesus Cristo. 

Gabriel é tido como um anjo de elevado poder angelical, da mais alta 

confiança da corte celestial. 

OS QUERUBINS 

Essa classe de anjos criados por Deus se destaca pela ligação que eles têm com 

o trono de Deus. A palavra querubim, no original hebraico "querub", tem o 

sentido de guardar, cobrir. 

Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis no Jardim do Éden para 

guardar a entrada oriental a fim de que o homem que havia pecado contra o 

seu Criador não tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. 

Gênesis 3:24 E havendo lançado fora o homem, pôs Querubins ao oriente do 

Jardim do Éden. 

O que aprendemos acerca dos querubins‚ é que eles possuem uma posição 

elevada na corte celestial e estão diretamente ligados ao trono de Deus (I Sm 

4.4; II Rs 19.15; Sl 80.1; 99.1; Is 37.16). Em Ezequiel 10, os querubins 

aparecem cheios de olhos e o trono de Deus está acima deles. (Significa a 

onividência de Deus) 

A ligação dos querubins com o trono de Deus nos ensina que eles guardam o 

acesso á presença de Deus. 

Sua função é proteger, para que o pecado não venha poluir a santa presença de 

Deus. 

Novamente encontramos estes seres como protetor sobre a arca da aliança 

(representa a presença de Deus) Só nos é possível entrar no Santo dos Santos 

ou "Lugar Santíssimo" com o sangue da aliança em nossas vidas (Hb 10.19-

22). 

Êxodo 25:20 Os Querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com 

as suas asas o propiciatório; as faces deles uma de fronte da outra; as faces 

dos Querubins estarão voltadas para o propiciatório. 

Em outros textos encontramos os Querubins representando as coisas celestiais 

e sempre associado à Glória de Deus. 

Salmos 99:1 O Senhor reina; tremam as nações; ele está entronizado entre os 

Querubins;... 

Hebreus 9:5 E sobre a Arca os Querubins da glória... 

Ezequiel 9:3a, 10:2b E a Glória do Deus de Israel se levantou do querubim 

sobre o qual estava... 
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OS SERAFINS 

O vocábulo serafim deriva do "saraph" e significa ardente, refulgente ou 

brilhante, nobres ou afogueados. Esta classe de anjos aparece uma só vez na 

Bíblia em Isaías 6.1-3. Alguns escritores judeus tem procurado sustentar que 

os Serafins são brilhantes. 

Isaías 6:2 Os Serafins estavam acima dele; cada um tinha seis asas com duas 

cobriam seus rostos, e com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. 

Nesta escritura, os serafins estão intimamente ligados ao serviço de adoração e 

louvor ao Senhor. Nesse serviço, eles promovem, proclamam e mantém a 

santidade de Deus. O termo Serafim fala de adoração incessante, do seu 

ministério de purificação. 

Na visão de Isaías, os serafins são representados como tendo seis asas. As asas 

de cada serafim tinham funções específicas. Com duas asas cobriam o rosto, 

numa atitude de reverência perante o Senhor. Com as outras duas asas cobriam 

os pés, falando de santidade no andar diante de Deus, e com as duas últimas 

asas, eles voavam. Essa visão de seres alados não significa que todos os anjos, 

obrigatoriamente, têm de Ter asas. As asas desses serafins tinham por objetivo 

mostrar ao profeta a capacidade de movimento e locomoção dos anjos para 

realizarem a vontade de Deus. É uma forma materializada que os seres 

espirituais usam para serem compreendidos, porque, de fato, os anjos são 

incorpóreos. 

Isaías 6:3 E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o 

Senhor dos exércitos; toda terra está cheia da sua Glória. 

Seu louvor constantemente é dirigido à Trindade. Santo (Deus), Santo (Jesus), 

Santo (E. Santo) 

Neste texto devemos observar o pronome (nós) no verso 8. 

Isaías 6:4 E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a 

casa se encheu de fumo. 

A Bíblia nos apresenta ainda mais alguns termos aplicados aos anjos. 

Col. 1:16 porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 

visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, 

sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele 

Rom. 8:38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, 

nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, 

Segundo alguns teólogos a divisão ficaria assim: Tronos, (querubins e 

serafins), Poderes, (domínios e potestades), Principados, (arcanjos e anjos 

comuns). 

Apresentaremos uma classificação segundo a ordem dos textos Cl 1.16 e Rm 

8.38 , sem nos preocupar com uma ordem definitiva. 
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TRONOS 

(Cl 1.16) Conforme está no original grego, "thronoi" tem um sentido especial 

porque se refere a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade 

e soberania de Deus. 

É possível que os "querubins" estejam diretamente ligados a esse tipo de 

atividade real, pois alguns textos identificam os querubins como os seres sobre 

os quais Deus está assentado e reinando (I Sm. 4.4; II Rs 19.14; Sl 80.1; 99.1). 

Quiséramos ser os "tronos" de Deus! Entretanto, Deus ostenta sua glória 

através de nós mediante a permanência do Espírito Santo em nosso ser. 

DOMÍNIOS 

(Cl 1.16) . Em algumas versões, o termo grego "kuriothes" ou "kuriotethoi" 

tem o sentido de soberania ou dominações (Ef 1.21). 

A classe especial de anjos dominadores tem como função principal executar as 

ordens de Deus sobre as coisas criadas. Paulo diz que esses anjos executam as 

ordens divinas sob autoridade de Cristo. 

Subentende-se pelo contexto doutrinário do papel dos anjos, que essa classe 

denominada "dominadores" age de forma executiva sobre o Universo e sobre 

determinadas esferas espirituais. 

PRINCIPADOS 

(Cl 1.16). Mais uma vez aquelas categorias especiais dos querubins e serafins 

se confundem com essas classificações de tronos, domínios, principados e 

potestades. Por isso, é difícil estabelecer uma ordem específica; porém, o que 

está revelado acerca dessas classes de anjos nos é suficiente para entender a 

sua importância e o seu ministério. 

A palavra "principados" no grego bíblico é "archai", e refere-se a uma classe 

de anjos que têm poderes de príncipes. Nos reinos terrestres, os principados 

regem sobre territórios pertencentes ao reino. 

Podemos ver isto na história de Lúcifer, o qual havia sido estabelecido como 

"querubim ungido para proteger" e estava no monte santo antes de sua queda. 

Ao mesmo tempo, parece-nos que sua posição de "querubim" é fortalecida e 

acrescida por outra posição de "principado". Supõe-se que ele governava o 

planeta na posição de "principado", e só perdeu essa posição quando se 

rebelou contra o Criador e Senhor (Is 14.13; Ez 28.16; Ap 12.9). 

Devemos também considerar um outro "príncipe" chamado Miguel, referido 

na Bíblia como "um dos primeiros príncipes" de Deus (Dn 10.13). 

POTESTADES 

(Cl 1.16). Potestades referem-se a anjos especiais que executam tarefas 

especiais da parte de Deus. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas 

são chamados de "potestades" porque foram investidos de uma autoridade 

especial. Vários exemplos se destacam na Bíblia das ações poderosas dessa 

classe de anjos. Um destes anjos foi enviado por Deus para destruir a cidade 
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de Jerusalém e só parou sua destruição quando Deus lhe ordenou que 

guardasse a sua espada (I Cr 21.15-27). 

O salmista Davi destaca anjos que são "magníficos em poder" (Sl 103.20). Isto 

revela que esses anjos pertencem a uma classe de seres poderosos, mas não 

onipotentes. A onipotência é atributo único do Deus Trino, por isso, nenhuma 

criatura jamais teve nem terá poderes totais. A magnitude do poder dessas 

potestades se limita ao nível da capacitação dada por Deus para o 

cumprimento de suas obrigações. 

REINO DOS ANJOS MAUS 

No estudo de Angelologia não só as Escrituras focalizam os Anjos do bem que 

segundo se diz, se movimentam neste vasto reino de luz, mas ela também de 

igual modo, nos informa sobre o vasto reino de seres tenebrosos, isto é, o 

mundo dos espíritos malignos que se opõem tanto a Deus como à sua obra. 

Eles são chamados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, 

por vários nomes e títulos que representam suas disposições hostis. 

Um destes seres é Satanás que iremos observar a luz de cada contexto. 

Vejamos: 

Apocalipse 12:9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, 

chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo; ele foi precipitado na 

terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 

Há muitos "demônios", mas existe um único "diabo". "Diabo" é transliteração 

do vocábulo grego "diábolos", nome sempre usado no singular, que significa 

"acusador" e é aplicado nas Escrituras exclusivamente a Satanás. "Demônio" é 

transliteração de "daimon" ou "daimonion", o plural é "daimonia". 

Tanto o Senhor Jesus Cristo como os escritores do Novo Testamento, usaram 

este nome empregando a pessoa de Satanás por muitas vezes. 

Sendo Satanás uma criatura maligna, porque Deus o criou? 

Ezequiel 28 :14 Tu eras Querubim ungido para proteger, e te estabeleci; no 

monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 

Quando Deus o criou, este era perfeito nos seus caminhos, perfeito em 

formosura, cheio de sabedoria, era o auge da criação. 

1- A TRANSFORMAÇÃO DESTE QUERUBIM 

Ezequiel 28 :18 - 19 Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu 

comercio, profanaste os teus santuários; Eu, pois, fiz sair do meio de ti um 

fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de 

todos os que te vêem. Todos os que te conhecem entre os povos estão 

espantados de ti; em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para 

sempre. 

Transformado como cinza, Deterioração da aparência, Sem residência. 

 

 

 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  226 

2- ALGUNS NOMES ATRIBUÍDOS A SATANÁS 

O grande inimigo de Deus é visto por toda a Bíblia. sempre em conexão com o 

mal, os nomes que lhe são atribuídos, representam em si mesmo, a 

personificação da maldade. 

Vejamos: 

 Diabo - Caluniador - Acusador Apocalipse 12:9 

 Satanás - Adversário Apocalipse 20:2 

 Dragão - Serpente - Falsidade Apocalipse 12:3 

 Príncipe dos demônios - Líder dos demônios Mateus 12:24 

 O tentador - Leva o homem a pecar Mateus 4:3 

 Apolion - Destruição - Ruína Apocalipse 9:11 

 Belzebu - Maioral dos demônios Mateus 12:24 

 Pai da mentira - Enganador João 8:44 

 Em Apocalipse 2:13, fala-se dele como contendo um trono no qual exerce 

poder, como se fora rei, e considerado o chefe dos anjos maus (demônios). 

3- A PRESENTE POSIÇÃO DE SATANÁS 

- Tem um reino de demônios Mateus 12:24 

- Controle geral I João 5 :19 

- Controle político João 12:31 

- Controle eclesiástico II Coríntios 4:4 

- Controle espiritual Mateus 13:38 

Este vasto reino das trevas centraliza sua estratégia contra a humanidade 

(principalmente contra os salvos). 

Apocalipse 12:9 ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados 

com ele. 

4-O DESTINO DE SATANÁS 

Podemos traçar brevemente a história de satanás, do começo ao fim. 

Vemo-lo primeiro no céu Isaías 14:12 

Ninguém pode dizer por quanto tempo ele viveu gozando o favor de Deus, 

mas veio a hora em que ele e muitos outros anjos caíram. 

Encontramos a seguir no Jardim do Éden Gênesis 3 1 - 15 

Por intermédio da serpente ele se tornou o agente da queda do homem 

Em seguida encontramos no céu Jó 1:6 - 7 

Tendo acesso tanto ao céu como na terra, aparece diante de Deus e tem a 

permissão de tentar a Jó. 

No futuro será lançado à terra Apocalipse 12:9 

Aparentemente isto acontecerá no período da Grande Tribulação. 

Podemos nos alegrar ao observar que sua presença na terra será curta. 

Da Terra será lançado no abismo Apocalipse 20 :1 - 3 

Isto se dará quando Cristo retornar à terra com poder e grande glória para 

implantar o seu reino milenar. 

Satanás será acorrentado e confinado ao abismo por mil anos. 
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Será solto por pouco tempo Apocalipse 20:3 

Durante este período tentará frustrar os planos de Deus, mas seus planos não 

darão certo. 

Em seguida será lançado no Lago de Fogo Apocalipse 20:10 

Fogo descerá dos céus e os destruirão e todos serão lançados no lago de fogo. 

As escrituras não autorizam a idéia de que o Inferno ou Lago de Fogo é um 

reino onde ele manda ou reina. 

Satanás não será nenhum "REI " no Lago de Fogo. 

 

A QUEDA (PARCIAL) DO MUNDO ANGELICAL 

Para a imaginação humana, o presente assunto e difícil de ser elucidado, a não 

ser aquilo que se pode depreender dos textos e contextos que focalizam o 

significado do pensamento. 

1-O FATO DE SUA QUEDA 

Entretanto, tudo nos leva a crer que os anjos foram criados em estado de 

perfeição. 

Quando nos referimos ao relato da criação lemos sete vezes que o que Deus 

havia feito era bom. 

Isso certamente inclui a perfeição dos anjos em santidade quando 

originalmente criados, mas diversas passagens mostram alguns dos anjos 

como maus. Mat. 25:41 

Não pode haver dúvidas, portanto, de que houve realmente uma queda dos 

anjos. 

2-A ÉPOCA DE SUA QUEDA 

A Escritura silencia quanto a este assunto, mas deixa claro que a queda dos 

anjos se deu antes da do homem, já que Satanás entrou no jardim sob a forma 

de serpente e induziu Eva a pecar. 

Sugerimos que ela ocorreu algum tempo após a criação dos céus, e que foi a 

causa principal da condição descrita em Gênesis 1:2. 

3- A CAUSA DE SUA QUEDA 

Este é um dos profundos mistérios da teologia. Mostramos acima que os anjos 

foram criados perfeitos. Isto significa que toda a afeição era dirigida a Deus. 

A questão é: como pode tal ser cair? É bom lembrar que a criatura tinha 

originalmente o que os teólogos chamam "posse pecare et posse non pecare", 

isto é a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar, ou seja o livre 

arbítrio. 

Devemos ter em mente três pontos importantes no que diz respeito ao pecado 

original destes seres espirituais. 

A - O pecado original dos Anjos foi o ter seguido a Satanás em sua revolta 

quando tentou derrubar a Deus. 

Isaías 14 :13 Nesta interpretação não existe previsão de tempo. 

B - Os judeus tinham uma tradição, com base em Gênesis 6:2 
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Os anjos desejaram as mulheres humanas (concupiscência) Nesta interpretação 

a queda dos anjos ocorreu depois da queda do homem no jardim do Éden. 

C - Outra possibilidade, se baseia no terceiro capítulo de Gênesis, onde se 

narra a história da tentação. 

Evidentemente o pecado cometido por Adão e Eva, indiretamente atingiu os 

seres angelicais. 

Romanos 5: 12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e 

pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por 

isso que todos pecaram. 

Devemos, portanto, concluir que a queda dos anjos se deu devido a sua revolta 

deliberada e auto determinada contra Deus. 

Se indagarmos que motivo em particular pode ter estado por trás dessa 

rebelião, parecemos obter diversas respostas das Escrituras. 

Conf. Ezequiel 28 e Isaías 14 citaremos algumas possíveis causas: Ambição 

desmedida e o desejo de ser mais que Deus, Prosperidade e beleza, Egoísmo e 

descontentamento. 

4-O RESULTADO DE SUA QUEDA 

Diversos resultados de sua queda aparecem nas Escrituras. 

- Perderam sua santidade e se tornaram corruptos em natureza e conduta. 

- Serão, em um dia no futuro, após seu julgamento, lançados no Lago de Fogo.  

- Condenados a viverem sem moradas Efésios 6: 12 

- Condenados a viverem sem corpos Mateus 12:43 - 45, Marcos 5 :10 - 11 

 

DOIS GRUPOS DISTINTOS 

1 - Os anjos que estão em liberdade. 

Efésios 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim 

contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas 

deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 

Estes são normalmente mencionados em conexão com Satanás. 

- Submissos a Satanás. Mateus 12:24 

- Atormentam os homens. Marcos 5:1 - 4 

- Procuram separar o cristão de Cristo. Romanos 8:38-39 

- Grande Quantidade. Marcos 5:9  

- Várias categorias. Mateus l7:21 

- Efésios 6:12 - Principados - Potestades - Hostes 

- De todos os tipos: 

Rastejam no chão Marcos 9:20 

Mudos e surdos Marcos 9:25 

Como poucos Mateus 8:32 

Bandos Lucas l1:26 
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2 - Os anjos que são mantidos aprisionados. 

11 Pedro2 :4 Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, 

havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando 

reservados para o juízo. 

Judas 6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua 

própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo 

daquele grande dia; 

Parece que todos concordam que Pedro e Judas se refere aos mesmos anjos. 

Pedro simplesmente diz que eles pecaram e que Deus os precipitou no Tártaro, 

entregando-os a abismos de trevas e reservando-os para juízo. 

Judas apresenta seu pecado como sendo o de haver abandonado seu próprio 

principado. 

Assume-se que Deus tenha nomeado um ou mais anjos para cada uma das 

nações. 

(Daniel 10:13-20) Deixar seu principado poderia significar infidelidade, 

também poderia significar que eles tentaram obter outro principado mais 

cobiçado. 

 Tártaro é um lugar sombrio abaixo do inferno. 

- Estão presos em cadeias II Pedro2 :4 

- Grande quantidade Apocalipse 9 :15 - 16 

- São violentos Apocalipse 9:15 

DEMÔNIOS 

Quando examinam as Escrituras, algumas pessoas ficam em dúvida se os 

demônios devem ser classificados juntamente com os anjos ou não; mas não 

há dúvida de que, na Bíblia, há ensino positivo concernente a cada um dos 

dois grupos. 

A origem dos demônios não é revelada nas Escrituras. Quem são os demônios 

é uma questão mais ou menos desconcertante, porém faremos algumas 

colocações. 

Espíritos Desencarnados Talvez de alguma raça ou ordem de seres pré-

adamicos; ou, quem sabe, da própria raça adâmica. Se forem realmente 

espíritos desencarnados, isso explicaria o fato que procuram encarnar-se, pois, 

ao que parece, quando desencarnado são incapazes de operar na plena forca de 

sua maldade. 

Não será que esses demônios são os espíritos daqueles que palmilharam esta 

terra na carne, antes da ruína descrita no segundo versículo do Gênesis, e que, 

por ocasião daquele grande cataclismo, foram desencarnados por Deus.  

Por conseguinte, os demônios são uma ordem de seres espirituais; que 

parecem ser distintos e separados dos anjos: pelo que fica subentendido por 

algumas passagens, parecem estar em estado de desencarnação, tendo existido 

em algum período anterior, quando possuíam forma corpórea.  

São anjos caídos que não estão confinados ao Tártaro. 
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Este é o ponto de vista tradicional e há muito a recomenda-lo. Estes seriam os 

anjos que aderiram a rebelião provocada por Lúcifer, e desta forma teriam sido 

desencarnado. Da mesma forma que o exposto no item anterior, eles 

necessitam de corpos para poderem se manifestar neste mundo.  

Tem a vantagem de ser simples e de remover a necessidade de maiores 

pesquisas quanto à origem dos demônios. 

1. Sua existência  

A - Reconhecida por Jesus.  

MT 12.27,28 - E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os 

expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juizes. Se, 

porém eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o 

reino de Deus sobre vós.  

Jesus Cristo reconheceu a existência dos demônios falando a respeito deles e 

para eles.  

B - Reconhecida pelos setenta.  

Lc 10.17 - Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo: 

Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome!  

Os setenta, aos quais Jesus nomeou e enviou de dois em dois, tiveram de 

enfrentar os demônios, e retornaram com o relatório que os demônios se lhes 

tornavam sujeitos através do nome de Cristo.  

C - Reconhecida pelos apóstolos.  

Por Paulo. 1 Co 10.20,21 - O Apóstolo Paulo reconheceu a realidade da 

existência dos demônios em seus dias, e fez advertência a respeito deles.  

Por Tiago. Tg 2.19 - Tiago reconheceu a existência dos demônios, revelando 

que eles, por crerem na existência de Deus, estremecem. 

2. Sua Natureza.  

Inteligências pessoais. Mt 8. 29,31 - E eis que gritaram: Que temos nós 

contigo, ó Filho de Deus! Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo?... Então 

os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada dos 

porcos.  

Características e ações pessoais são atribuídas aos demônios, o que demonstra 

que possuem personalidade e também inteligência.  

Seres espirituais. Lc 9.38,39,42 - E eis que, dentre a multidão, surgiu um 

homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é 

o único; um espírito se apodera dele e, de repente, grita e o atira por terra, 

convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter 

quebrantado... Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o 

convulsionou; mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o 

entregou a seu pai.  

Os demônios são seres espirituais; são reputados idêntico aos espíritos 

imundos, no Novo Testamento.  
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Ao que parece, espíritos destituídos de seus corpos. Mt 12.43,44- Quando o 

espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, 

porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa donde saí. E, 

tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada.  

Muitos em número. Mc 5.9 - E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? 

Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos.  

"Uma Legião, no exército romano, totalizava, quando completa, seis mil 

soldados; mas aqui essa palavra é usada a respeito de um número indefinido e 

elevado - suficientemente elevado, contudo, para, assim que tiveram licença, 

ocupar os corpos do dois mil porcos e destruí-los".  

Os demônios são de tal modo numerosos que tornam Satanás praticamente 

ubíquo por meio desses seus 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS  

Eles causa moléstias Mateus 9:33 

Eles causam distúrbios mentais Lucas 8:35 

Eles levam muitos á impureza moral Lucas 8:2 

Eles disseminam falsas doutrinas 1 Timóteo 4:1 

Eles se opõem aos cristãos Efésios 6:2 

Eles possuem seres humanos Mateus 4:24 

Temos que fazer uma distinção, entre mera influência demoníaca e possessão 

demoníaca: A primeira é uma operação temporária externa dos demônios em 

certas áreas; A segunda a operação mais permanente interior. 

Adivinhação - Predizer o futuro por meio de sortilégios  

Deuteronômio 18.10 “Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu 

filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem 

feiticeiro”. 

A hidromância Adivinhação através do movimento da água Gn 44.5. 

A astrologia A influência dos astros no destino da pessoa Daniel 2.27. 

Belomância Adivinhação por meio de flechas sacudindo-as até uma cair. Ez. 

21: 21 

Cartomancia Adivinhação através das cartas de jogar. 

Búzio Adivinhação com pequenas conchas jogadas pelo Babalaô. 

Espiritismo - A crença de que os vivos podem se comunicar com os espíritos 

dos mortos. Também chamada de Necromância. (Veja a Matéria de Seitas e 

Religiões do CETEB). 

Deuteronômio 18:9 - 14 Nesta passagem e em muitas outras, Israel é 

claramente avisado para não consultar aqueles que professam comunicar com 

os mortos. 
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Veremos alguns exemplos Bíblicos de médiuns. 

 A pitonissa de En-Dor 1 Samuel 28:3 - 14 

 Simão, o Mágico Atos 8:9 - 24 

 Elimas, o Mágico Atos 13 :6 - 12 

 A jovem com o espírito de adivinhação Atos 16:16 - 18 

 Com relação ao todo do problema do demonismo, as Escrituras nos 

exortam a testar os espíritos para saber se são da parte de Deus ou não. 

1 João 4:1 Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são 

de Deus;... 

Devemos colocar a armadura de Deus para o conflito com esses espíritos, e 

nos dedicarmos à oração e à súplica em todo o tempo, com toda perseverança. 

 

A IMPORTANCIA DA DOUTRINA DOS ANJOS 

Razoável é que haja uma escala ascendente da vida, desde o homem subindo 

para Deus, tanto como há uma escala descendente da vida, do homem para 

baixo. Uma contemplação da vastidão e da maravilha deste universo pode bem 

levantar a pergunta: É o homem a única criatura que "tem uma mente apreciar 

e contemplar este favor de Deus" e para louvá-Lo por isso? Sem a Bíblia 

seriamos deixados em cega conjetura, mais, nela, temos clara revelação de 

uma ordem de seres acima do homem, de ordens e graus existentes e 

ascendentes, chamados anjos. 

I. A NATUREZA DOS ANJOS 

1. SÃO SERES CRIADOS. 

No Salmos 148.1-5 os anjos estão entre as entidades exortadas a louvarem o 

Senhor na base que "Ele mandou e eles foram criados". Que os anjos foram 

seres criados está bem provado em Colossenses 1.16, que diz: "Porque nEle 

foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, 

quer sejam tronos ou domínios ou principalidades ou potestades". 

2. ELES SÃO ESPIRITOS PUROS. 

Não queremos dizer aqui que todos os anjos são sem pecado; porque, como 

veremos mais tarde, alguns são maus. O que queremos dizer é que a natureza 

dos anjos é espírito não misturado com materialidade. Os anjos não possuem 

corpos como parte do seu ser, mesmo que ainda assumam corpos para a 

execução de certos propósitos de Deus, como em Gênesis 19. Afirmamos que 

os anjos são espíritos puros porque, em Hebreus 1.14, são chamados espíritos. 

O homem não é nunca designado assim inqualificadamente. Cristo disse que 

"um espírito não tem carne e ossos" (Lucas 24.39). 

3. ELES CONSTITUEM UMA ORDEM DE CRIATURAS MAIS 

ELEVADAS QUE O HOMEM. 

Do homem se diz que ele foi feito "um pouco menor do que os anjos" 

(Hebreus 2.7). Dos anjos se diz serem maiores do que o homem em poder (2 

Pedro 2.11). O seu poder superior está implicado também em Mateus 26.53; 
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28.2; 2 Tessalonicenses 1.7. Contudo, os anjos são servos ministrantes dos 

crentes (Hebreus 1.14) e pelos crentes serão julgados (1 Coríntios 6.3). Este 

último fato parecia indicar que o homem, ainda que agora inferior em natureza 

aos anjos será depois, no seu estado glorificado, como um troféu da graça 

redentora de Deus, exaltado com Cristo bem acima dos anjos (Efésios 1.20,21; 

Filipenses 2.6-9). 

4. ELES NÃO TÊM SEXO. 

Mateus 22.30 declara-se que os anjos não casam, o que os prova sem sexo. 

"Filhos de Deus" em Gênesis 6.2 não são anjos, mas descendentes de Sete: os 

verdadeiros adoradores de Deus, como diferençados dos descendentes de 

Caim. 

5. ELES SÃO IMORTAIS. 

Judas 6 declara que os anjos não podem morrer, o que significa que eles não 

podem cessar de existir. 

II. CLASSES DE ANJOS 

Os anjos consistem em anjos eleitos e anjos decaídos. As seguintes passagens 

aludem a estas duas classes e as seguintes: 

"Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, 

sem prejuízo algum guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade" (1 

Timóteo 5.21). 

"Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas os lançou no inferno, 

entregou-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo" (2 Pedro 

2.4). 

"Mas aos anjos que não guardaram sua principalidade, mas deixaram sua 

própria habitação, reservou debaixo da escuridão e em prisões eternas até ao 

juízo daquele grande dia" (Judas 6). 

Os anjos eleitos são aqueles a quem Deus escolheu para conservar em 

santidade. Os outros, permitiu que caíssem, e para eles não se proveu nenhuma 

redenção ou possibilidade de escapula. 

III. ORGANIZAÇÃO, ORDENS E GRAUS ENTRE OS ANJOS 

Em Judas 9 temos Miguel mencionado como um arcanjo. Vide Também 1 

Tessalonicenses 4.16. "Arcanjo" significa o chefe dos anjos. Gabriel também 

parece ocupar um lugar relativamente alto entre os anjos. Vide Daniel 8.16; 

9.16,21; Lucas 1.19. 

A menção de tronos, domínios, principados e potestades entre as coisas 

invisíveis, em Colossenses 1.16, implica graus e organização entre os anjos. E 

em Efésios 1.21 e 3.10 temos a menção de regime, autoridade, potestade e 

domínio nos lugares celestiais. Das ordens nomeadas em Colossenses 1.16, E. 

C. Dargan, no seu comentário, representa "tronos" como "sendo o mais 

elevado, próximo a Deus e assim chamados, tanto por estarem perto de Deus e 

sustentarem o trono de Deus como por sentarem eles mesmos sobre tronos 

aproximando-se mais perto de Deus em glória e dignidade; depois "domínios", 
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ou senhorios, aqueles que exercem poder ou senhorio sobre os inferiores ou 

homens; depois "principalidades", ou "principados", os de dignidade 

principesca; finalmente, "potestades", ou autoridades, aqueles que exercem 

poder ou autoridade sobre a ordem angélica mais baixa, logo acima do 

homem". 

Consideramos mais satisfatório observar os "querubins" de Gênesis, Êxodo e 

Ezequiel, com os quais identificaríamos também os "serafins" de Isaias e as 

criaturas viventes do Apocalipse, não como seres atuais senão como 

aparências simbólicas, ilustrando verdades da atividade e do governo divino. 

As criaturas viventes do Apocalipse parece simbolizarem o louvor da criação 

inferior de Deus por causa deles serem "livrados do cativeiro da corrupção 

para a liberdade da glória dos filhos de Deus" (Romanos 8.21). Os vinte e 

quatro anciãos associados às criaturas viventes parecem representar a 

humanidade redimida. E bom é notar que as criaturas viventes não se incluem 

entre aqueles redimidos para Deus. Essas, como representativas da criação 

inferior dando louvor a Deus, cumprem o Salmos 145.10, que diz: "Todas as 

Tuas obras Te louvarão, ó Senhor". 

IV. OS ANJOS NÃO SÃO PARA SEREM LOUVADOS 

"E quando ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrava estas 

coisas, para o adorar: e ele disse-me: "Olha não faças tal, porque eu sou 

conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste 

livro. Adora a Deus" Ap 22.8,9. 

Isto está também condenado em Colossenses 2.18. 

V. O EMPREGO DOS ANJOS 

1. DE ANJOS SANTOS. 

(1) Eles louvam ao Senhor e cumprem os Seus mandamentos.  

Salmos 103.20; 148.2. 

(2) Eles regozijam-se com a salvação dos homens.  

Lucas 15.7,10 

(3) Eles ministram aos herdeiros da salvação.  

Hebreus 1.14; 1 Reis 19.5-8; Daniel 6.22; Salmos 34.7; 91.11,12; Atos 12.8-

11. 

(4) Eles são mensageiros de Deus aos homens.  

Gênesis 19.1-13; Números 23.25; Mateus 1.20; 2.13,19,20; Lucas 1.11-13-19; 

Atos 8.26; 10.3-6; 27.23,24. 

(5) Eles executam o propósito de Deus.  

2 Samuel  24.16; 2 Reis 19.25; 2 Crônicas 32.21; Salmos 35.5,6; Mateus 

13.41,42; 13.49,50; 24.31; Atos 12.23; Apocalipse 7.1,2; 9:15; 15.1. 

(6) Eles deram a Lei.  

Atos 7.53; Gálatas 3.19; Hebreus 2.2. 

(7) Eles ministraram a Cristo.  

Mateus 4.11; Lucas 22.43. 
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(8) Eles acompanharão Cristo na Sua segunda vinda.  

Mateus 25.31,32; 2 Tessalonicenses 1.7,8. 

(9) Eles estão presentes nos cultos da igreja.  1 Coríntios 11.10. 

(10) Eles têm grande interesse na verdade divina e aprendem por meio da 

igreja. 1 Pedro 1.12; Efésios 3.10. 

Não há nada supra para mostrar que há uma intervenção constante de anjos 

entre Deus e o homem. Eles não são em sentido algum constituídos 

regularmente mediadores entre Deus e o homem. Sua intervenção é ocasional 

e excepcional; sua atividade está sujeita à ordem e permissão de Deus. 

Mas é evidente que o crente comum não tem ligado importância suficiente ao 

ministério dos anjos. Todavia, doutro lado, a noção de um anjo da guarda 

especial para cada individuo não encontra fundamentação nas Escrituras. 

Guiados por fábulas rabínicas e guiados pelas idéias peculiares da 

filosofia oriental, alguns têm concebido que sobre cada pessoa nesta vida 

um anjo vigia para guardá-la e protegê-la do mal. Esta teoria de anjo da 

guarda tem sido sustentada de várias formas. Uns confinaram sua presença 

aos bons; outros a estenderam também aos ímpios; alguns supuseram dois em 

vez de um anjo, - um bom e outro mau. Do mesmo modo a teoria tem sido 

sustentada de anjos da guarda sobre nações; uns limitando-a a boas nações, 

outros estendendo-a a todas. Que tais idéias existiam entre os judeus e que 

prevaleceram também entre os cristãos primitivos, pode admitir-se; mas 

autoridade escriturística para elas falta. 

Há, realmente, apenas duas passagens que sugerem mesmo esta doutrina de 

um anjo da guarda para cada individuo, que são Mateus 18.10 e Atos 12.15. 

Sobre Mateus 18.10 : "Não há garantia suficiente aqui para a noção popular de 

"anjos da guarda", um anjo especialmente designado para cada individuo; diz-

se simplesmente, de crentes como uma classe, que há anjos que são seus anjos, 

mas nada há aqui ou noutro lugar que mostre ter um anjo o cargo especial de 

um crente". 

Em Atos 12.15 diz H. B. Hackett: "Foi crença comum entre os judeus, diz 

Lightfoot, que cada individuo tem um anjo da guarda e que este anjo pode 

assumir uma aparência visível semelhante à da pessoa cujo destino lhe é 

cometido. Esta idéia aparece aqui, não como uma doutrina das Escrituras 

senão como uma opinião popular que não é afirmada nem negada" 

(Comentary on Acts). Sobre esta passagem Broadus também diz: "Os 

discípulos que estavam orando por Pedro durante sua prisão, quando a menina 

insistiu em que Pedro estava à porta, saltaram logo a conclusão que Pedro fora 

executado e o que se dizia ser ele era "seu anjo" (Atos 12.15), segundo a noção 

que o anjo da guarda de um homem estava apto a aparecer com a sua forma e 

sua voz aos amigos logo após sua morte; mas as idéias desses discípulos 

estavam errôneas em muitos pontos e não são autoridade para nós a menos que 

inspirada". 
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Encerramos o assunto com mais este comento de Broadus: "Não pode ser 

positivamente assegurado que a idéia de anjos da guarda seja um erro, mas não 

há passagem que prove ser verdadeira e as passagens que podiam meramente 

ser entendidas dessa maneira não bastam como base de uma doutrina". 

2. DOS ANJOS MAUS. 

A obra dos anjos maus será considerada mais extensivamente no próximo 

capítulo, o qual trata de Satanás, seu regente e guia. Basta dizer aqui que os 

espíritos ou anjos maus combatem contra Deus e Seus santos. Vê-se isto em 

Efésios 6.12 e na possessão demoníaca nos primeiros tempos do Novo 

Testamento. 

Quanto à possessão demoníaca, precisa de ser dito que o que se registra é 

claríssimo e decisivo para admitir-se uma simples acomodação da parte de 

Cristo e dos apóstolos às noções populares mas errôneas dos judeus. É muito 

provável, contudo, que a possessão demoníaca foi mais comum no tempo do 

ministério terreno de Cristo do que agora. Isso podemos ver segundo o 

arquivo, que era mais prevalecente no princípio do que nos últimos tempos do 

Novo Testamento, ainda que não fosse inteiramente ausente nos últimos 

tempos do Novo Testamento (Atos 16.16-18); e provavelmente não é ausente 

hoje. Alguns médicos hoje crêem que algumas experiências e ações dos loucos 

são melhor explicadas pela suposição de a mente do paciente estar sob o 

controle de um poder estranho. 

SATANÁS - SUA ORIGEM, OBRA E DESTINO 

Nenhum crente na inspiração plenária das Escrituras pode duvidar da 

existência de um diabo pessoal. A realidade de semelhante entidade está 

indelevelmente estampada nas páginas do Santo Escrito. Não podemos negar a 

personalidade de Satanás, exceto sobre princípios que nos compeliriam a 

negar a existência de anjos, a personalidade do Espírito Santo e a do Pai, 

Deus. 

Ainda mesmo que a Bíblia nada dissesse da existência de um tal ser, talvez 

fôssemos compelidos a crer na sua existência como uma explanação do poder 

sutil e escravizador do pecado. 

I. A ORIGEM DE SATANÁS 

A existência de um ser ímpio tal como Satanás é, em face de nossa crença em 

Deus como sendo infinitamente santo e contudo criador de todas as outras 

coisas, apresenta esta pergunta inescapável: Como vamos dar conta de sua 

existência? 

Cético tem imaginado que a pergunta: Quem fez o diabo? Oferece uma 

objeção irrespondível à doutrina cristã de Deus. Mas a Bíblia responde a esta 

pergunta clara e razoavelmente. 

1. SATANÁS, UM ANJO DECAÍDO. 

Afirmamos isso pelas três seguintes razões: 

(1) Ele é da mesma natureza que os anjos.  
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As obras atribuídas ao diabo tornam tarefa a nós impossível compreendê-lo 

algo outro que incorpóreo. Se ele fosse material, limitar-se-ia ao espaço; e, 

portanto, não poderia prosseguir com as obras universais de impiedade a ele 

atribuídas na Bíblia. 

(2) Ele é o líder de certos anjos. Em Mateus 25.41 Cristo usa a expressão: "O 

diabo e seus anjos". 

(3) Um destino comum espera Satanás e esses anjos.  

Na passagem referida há pouco a Cristo Ele nos conta que o inferno foi 

preparado tanto para o diabo como para seus anjos. 

Concluímos que esses anjos dos qual Satanás é o líder e de cujo castigo ele se 

aquinhoará são os anjos decaídos mencionados por Pedro e Judas. Parece-nos 

claro, então, que Satanás mesmo é um anjo decaído. 

A declaração em João 8.44 para o efeito que o diabo "foi homicida desde o 

princípio" não precisa de ser tomada como permanecendo em conflito com o 

precitado. A expressão "desde o princípio" não precisa de ser tomada como 

referindo-se ao princípio da existência do diabo: pode referir-se, e cremos que 

se refere, ao princípio da história humana. 

2. DADOS DA QUEDA DE SATANÁS. 

Cremos que temos na Escritura duas relações fragmentárias da queda de 

Satanás. Referimo-nos a Ezequiel 28.12-18 e Isaías 14.12-17. 

A primeira dessas passagens foi endereçada ao rei de Tiro; a segunda ao rei de 

Babilônia. Em ambas, mas mais especialmente na primeira, algo da linguagem 

é forte demais para aplicar-se a qualquer homem. Cremos que essas passagens, 

quais muitas outras profecias, tem uma dupla referência. Isto é verdade de 

algumas das profecias concernentes ao reajuntamento de Israel: sendo a sua 

referência imediata à volta de Israel após os setenta anos de cativeiro na 

Babilônia. Mas, elas fazem também uma clara referência remota ao 

reajuntamento de Israel disperso no fim dos tempos. Em Mateus 24.4-51 

temos uma dupla referência maravilhosamente trabalhada em conjunto. A 

razão desta dupla referência é que a destruição de Jerusalém em 70 A. D. foi 

um tipo do cerco final de Jerusalém logo em precedência ao segundo advento 

de Cristo à terra para julgar o mundo e estabelecer o Seu reino milenial; e, sem 

duvida, a razão da dupla referência nas passagens que estamos considerando 

de Ezequiel e Isaias é que os reis de Tiro e Babilônia foram tomados como 

tipos "do homem do pecado" (2 Tessalonicenses 2.3,4), a "besta" do 

Apocalipse (Apocalipse 13 e 17), que não será senão uma ferramenta nas 

mãos de Satanás. Portanto, as palavras dos profetas vêem além desses reis ao 

poder dominante atrás deles, dirigindo-se a Satanás através dos seus 

representantes. Temos outros casos onde Satanás está assim endereçados. Em 

Gênesis 3.15 Satanás está endereçado através da serpente, seu instrumento e 

em Mateus 16.22,23 através de Pedro, em quem Cristo percebeu o espírito de 

Satanás. 
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(1) Referência a Satanás na sua condição Intacta. 

"Tu és o Selador da soma, cheio de sabedoria e perfeito em formosura; estavas 

no Edem, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, 

topázio, diamante, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro; a obra dos 

teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, foram preparados no dia em que 

foste criados. Tu eras o querubim, ungido para cobridor e te estabeleci; no 

monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fulgentes andavas. Perfeito 

eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou 

iniqüidade em ti" Ez 12-15. 

(2) Referência à queda de Satanás.  

"Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e 

pecaste; pelo que te lançarei profanado do monte de Deus e te farei perecer, ó 

querubim cobridor, do meio das pedras fulgentes. Elevou-se o teu coração por 

causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu 

resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que a ti olhem. Pela 

multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os 

teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e 

te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te vêem" Ez 28.16-

18. 

"Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva do dia? Como 

foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teus 

coração: Eu subirei ao céu, por cima das estrelas de Deus exaltarei o meu 

trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do Norte. 

Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo 

derribado serás no inferno, aos lados da cova. Os que te virem te 

contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que fazia estremecer a 

terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e 

assolava as suas cidades? Que a seus presos não deixava soltos para suas 

casas?" Is 14.12-17. 

Destas duas relações parece claro que Satanás caiu pelo orgulho. Está isto em 

harmonia com as seguintes passagens: 

Provérbios 16.18. A soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. 

1 Timóteo 3.2,6. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível... não neófito, 

para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 

Por Ezequiel entendemos que Satanás ocupava lugar muito elevado entre os 

anjos no seu estado intacto. "Eras o querubim ungido que cobrias e eu te 

estabeleci, de maneira que estavas sobre o santo monte de Deus". Notai que 

ele não era "um querubim ungido", mas "o querubim ungido". "Ungido" quer 

dizer separado como um sacerdote ao serviço de Deus. "O ungido querubim 

que cobre" alude provavelmente ao querubim que cobria o propiciatório com 

suas asas no templo (Êx 37.9). Isto parece indicar que o diabo era o líder da 

adoração angélica; provavelmente ocupava o lugar que agora é ocupado por 
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Miguel, o arcanjo. 

II. A OBRA DE SATANAZ 

1. O PECADO ORIGINADO NO UNIVERSO. As passagens supra, que dão 

um relato velado da queda de Satanás, apontam-nos a narrativa mais antiga 

que temos na Bíblia sobre o pecado. Sabemos que Satanás caiu antes do 

homem, porquanto Satanás solicitou o homem ao pecado. "O pecado não foi 

uma criação mas uma origem: veio a existir pelo auxilio daquele que teve 

existência anterior, nomeadamente, personalidade e o poder de livre escolha. 

Deus não criou esse ser como o Diabo, mas como um anjo santo, o qual 

originou o pecado pela desobediência e se transformou no diabo ímpio que é 

hoje. 

2. INTRODUZIU O PECADO NA FAMÍLIA HUMANA. 

Gênesis 3.1-16. Há uma conexão íntima entre o que notamos de Isaias a 

respeito do diabo e o seu método de seduzir Eva. Satanás foi enxotado do céu 

porque disse: "Far-me-ei semelhante ao Altíssimo". Ele enganou Eva por 

dizer-lhe que, em vez de morrer como resultado de comer o fruto proibido, 

torna-se–ia ela "como Deus, conhecendo o bem e o mal". 

3. POSSUI E CONTROLA O MUNDO. 

Jó 9.24; Mateus 4.8,9; João 12.31; 14.30; 16.11; 2 Coríntios 4.3,4; Efésios 

6.12. Deus possui o mundo (Salmos 24.1), mas, como lemos em Jó 9.24, o 

mundo foi dado na mão de Satanás temporariamente e Satanás o domina, 

sujeito a tais limitações como Deus se apraz impor. Vide Salmos 76.10. 

4. ACUSA O POVO DE DEUS. 

 Jó 1.6-9; 2.3-5; Apocalipse 12.9,10. "Diabo" significa "acusador" ou 

"enganador". 

5. TAMBÉM PROVA, ESCONDE, RESISTE E ESBOFETEIA. 

Lucas 22.31; 1 Tessalonicenses 2.18; Zacarias 3.1; 2 Coríntios 12.7. 

6. PROCURA OPOR-SE E ESCONDER A OBRA DE DEUS. 

Mateus 13.39; Marcos 4.15; 2 Coríntios 11.14,15; 2 Tessalonicenses 2.9,10; 

Apocalipse 2.10; 3.9. 

7. TENTA, ENLAÇA E GUIA OS HOMENS AO MAL. 1 Crônicas 21.1; 

Mateus 4.1-9; João 13.2,27; Atos 5.3. 

8. CONTROLA E CEGA OS PERDIDOS. 

João 8.44; 12.37-40; Atos 26.18; 2 Coríntios 4.4; 2 Timóteo 2.26. A cegueira 

em 2 Coríntios 4.4 e aquela em João 12.37-40 são o mesmo. Sua causa 

imediata é a depravação da natureza carnal. Diz-se que o diabo é o autor desta 

cegueira porque ela é o autor do pecado. Na derradeira passagem é atribuída a 

Deus porque é pela vontade permissiva de Deus que se concedeu ao diabo 

trazer o pecado ao mundo.  

9. CAUSA ENFERMIDADES.  

 Lucas 13.16; Atos 10.38. 

Mas, graças sejam dadas a Deus, toda a obra de Satanás está senhoreada pela 
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onipotência e onisciência de Deus e é feita para operar ultimadamente para 

glória de Deus e para o bem dos santos. Vide Salmos 76.10; Romanos 8.31; 2 

Coríntios 12.7; Efésios 1.11. 

Na queda de Pedro temos um exemplo excelente de como Deus é glorificado e 

os santos beneficiados mesmo através da tentação do diabo que atualmente 

produz o pecado nas vidas dos santos. A experiência de Pedro em negar a 

Cristo fê-lo homem diferente dele mesmo. No julgamento de Jesus ele Pedro 

acovardou-se ante uma criadinha, mas no Pentecostes ele topou a multidão dos 

crucificadores de Cristo com palavras ardentes de condenação. A queda de 

Pedro tirou-lhe a Fiúza em si mesmo. Assim, Satanás, buscando a completa 

ruína de Pedro, como ele teve a de Jó, peneirou a palha e deixou o trigo. 

Podemos ver também que as aflições de Satanás trouxeram no fim maiores 

bênçãos a Jó. 

III. O DESTINO DE SATANAZ 

A noção comum que Satanás está agora no inferno não é correta. O mesmo é 

verdade da idéia de Satanás ficar sempre no inferno como o que inflige 

tormento sobre outros. Ele habita agora nos ares (Efésios 6.11,12), tem acesso 

a Deus (Jó 1.6) e é ativo sobre a terra (Jó 1.7; 1 Pedro 5.8). Mas, finalmente, 

Satanás será lançado no inferno. 

Já notamos que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Na 

passagem seguinte temos a relação de como ele será lançado no inferno: 

"E o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde 

também estão a besta e o falso profeta; e serão atormentados dia e noite para 

todo o sempre" (Apocalipse 20.10). 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

As doutrinas bíblicas é à base de todo o ensino da igreja local, o 

conhecimento teológico passa por todas as doutrinas bíblicas, formando 

assim o fundamento da prática cristã regida por uma mente guiada pelo 

Espírito Santo. 

Esperamos que o estudo apresentado sirva de guia para outras consultas, que 

por sua vez possibilitará um crescimento ainda maior das Escrituras Sagradas. 

A análise de todo o material é fundamental para uma compreensão ampla do 

assunto hora apresentado, continuemos a nossa busca por um fundamento 

doutrinário-bíblico e espiritual.  
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CETEB 

CENTRO DE ENSINO TEOLÓGICO DO BRASIL 
Teologia na Prática Cristã 

 
Fortaleza, 07 de Setembro de 2000 

Prezados Ministros, Professores e Líderes  

A Paz do Senhor Jesus seja convosco. 

Estamos vivendo tempos de fome espiritual, onde heresias têm procurado se 

instalar no seio da Igreja; Deus levantou o ministério de ensino para um 

grande avivamento espiritual. Não basta apenas termos talentos naturais ou 

compreensão das conseqüências das crises que o mundo atravessa. 

Precisamos,exercer influências com nosso testemunho perante os que 

dispomos a ensinar a Palavra de Deus. é muito importante porque nos dará 

ampla visão da teologia Divina, atrairá futuros líderes ao aprendizado e criará 

um ambiente mais espiritual na nossa Igreja. Aprendizados errados geram 

desastres e resistência à Obra de Deus. Somente o correto de forma correta 

leva ao sucesso, na consciência e submissão ao Espírito Santo que rege a 

igreja.  

Temos que combinar estratégias de ensino com o nosso caráter revelado em 

nossas vidas; devemos incentivar a confiança da igreja na Escritura, com 

coerência e potencial. Temos capacidade, em Deus, de mudarmos o mundo, 

começando do mundo interior das consciências humanas de cada cristão, que 

se tornarão futuros evangelizadores capacitados na Bíblia. Tome esta certa 

decisão: estude, pesquise, divulgue a doutrina, em conjunto, como facilitador 

do processo educacional, tranqüilize e encoraje os outros a fazerem parte de 

novas turmas. Não preguemos a verdade para ferirmos os outros ou para 

destruir, mas para ajudar e corrigir as almas, com amor, esperando que Deus 

lhes conceda o entendimento do Reino dos Céus. 

Agradecemos a Deus, aos amados Líderes e aos alunos por seu interesse. Deus 

vos abençoe. 

SINCERAMENTE, 

Prof.: H. Kennedy Passos 

Diretor Executivo do CETEB / ESTEL  

 

 

http://espiritosanto.olx.com.br/
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Th.M. Prof. Humberto Kennedy Passos 

O CETEB – Centro de Ensino Teológico do Brasil foi Criado no dia 07 de 

Julho de 2000, pelo atual Diretor Executivo Humberto Kennedy Passos, 

nascido na ciadade de Fortaleza-Ce, em 06/06/1969. Formado em teologia 

pelo Instituto Bíblico das Assembléias de Deus (IBAD), em 

Pindamonhangaba-São Paulo, no ano de 1998, pertencente a 40ª Turma, que 

levava o nome do fundador do IBAD, Rev. João Kolenda Lemos. 

Retornando a Fortaleza-Ce, estabeleceu as primeiras formas do projeto 

teológico e realizando atividades na área da pregação e estudos bíblicos em 

diversas igrejas e ministérios . Professor em diversos seminários: Seminário 

Teológico Pentecostal do Ceará (STPC), Seminário Teológico das 

Assembléias de Deus do Ceará, (STADEC), Seminário Batista Peniel (SPB), 

Faculdade de Teologia do Ceará (FATECE), Seminário Batista Vale de 

Bênção (SBVB), Seminário Batista Nova Aliança (SBNA),  Seminário da 

Igreja de Deus no Brasil (SIDB), e outros. 
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CURSOS TEOLÓGICOS  
Material Didático: 
 

O CETEB utiliza, além das apostilas elaboradas por seus Professores e 

Diretores altamente qualificados, várias formas de pesquisa no intuito de 

enriquecer seus arquivos de matérias selecionadas para aplicar aos seus alunos 

que estão adquirindo conhecimento cristão e missionário. 

A finalidade de formar o caráter e a consciência dos que se dispõem à prática 

da evangelização, portanto, com a intenção de oferecer sempre os melhores 

estudos aos irmãos de ambos os sexos e de diversas denominações 

eclesiásticas, aqui está mais um material didático de qualidade, composta por 

estudos extraídos de pesquisas profundas realizadas através da Internet, 

Livros, Seminários, Enciclopédias, Bíblias de Estudo e fontes de estudos 

pessoais e etc.  

 

O CETEB em conjunto com as cristãs tem como objetivo preparar através do 

estudo teórico e prático pessoas para o serviço cristão, não removendo os 

ensinos oferecidos por suas igrejas ou instituições, mas surge como uma 

ferramenta para a formação de um cristão atuante na obra de Deus.  Todo o 

material didático foi elaborado com o intuito maior de fornecer a todos os 

alunos subsídios bíblicos e teológicos para uma compreensão maior das 

principais doutrinas bíblicas, não dendo em mente a pretensão de atribuir os 

escritos a diretoria ou fundador do CETEB, mas favorecer a comunidade cristã 

um material de auto nível e de fácil compreensão.  

 

Os professores do CETEB poderão utilizar material didático próprio 

para complementar as matérias apresentadas neste Curso. 

 

• Cursos e Seminários: 

Básico em Teologia  

Médio em Teologia  

Bacharelado em Teologia  

Pregador Eficaz (Livro) 

Manual de Capelania Cristã (Livro) 
 

 

 

 

 

 



 Escola Teológica de Líderes - CETEB 
 

CETEB / ESTEL  245 

ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES 
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Curso Autorizado 

Autorização e validade dos Cursos Livres 

O Decreto-Lei N.º 1051/69 autoriza a validação dos estudos "aos portadores 

de diploma de cursos realizados em Seminários Maiores, Faculdades 

Teológicas ou instituições equivalentes de qualquer confissão religiosa” (Art. 

1º). "Como o ensino militar o ensino religioso foge as limitações dos sistemas 

vigentes" (Par. 286/81). Tais cursos são ditos "livres", não necessitando de 

prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do 

Conselho de Educação Competente. A jurisprudência do Conselho Federal de 

Educação tem sido no sentido de declarar-lhes a equivalência, de acordo com 

regras amplas e flexíveis, é o que se depreende da leitura da Lei de 1821/53, 

do Decreto 34.330/53, dos pareceres do CFE, nº 279-64 (doc. 31,p.69) e n.º 

884/65 (doc.92, p. 60 ) e n.º 3174/77 (doc. 204, p.17) entre outros. 

Leis Internacionais e Portarias relacionadas ao pastoreado e suas funções 

determinantes de atuação Religiosa no mundo: 

1. Princípio da Paz e Segurança aferida na Carta da ONU art. 1, parágrafo 1, 

Capítulo 1 de 26 de Junho de 1945; 

2. Da Cooperação Internacional do mesmo ano de 1945 na Carta da ONU art. 

1, Capítulo 1, parágrafo 3 de 26 de Junho e Art. 5° da Constituição Federal, 

XIII e art.7° a 9° e Artigo 5° - VI, VII e XVI; 205 e 215 da Constituição 

Federal do Brasil e Artigo 24 da Lei Federal n° 7,210, de 11 de Junho de 1984.  

Mais do que um diploma e uma educação de qualidade, os Cursos do CETEB 

oferece ao aluno uma experiência de vida e prática teológica.  
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Desde 2000 

 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 

Rua Monte Claro, 139. Bairro: Jóquei Clube, Fortaleza – CE. CEP. 60.720-220 

Fones: (85) 3055 5187 / 99907 5454 – CNPJ 14.252.062-0001.03 

www.teologiadobrasil.com.br 

faculdadesdobrasil@gmail.com 

 

 
Nota Importante: A emissão de qualquer documentação junto ao CETEB só 

poderá ser emitida através da matricula do aluno via Internet ou no escritório 

(www.cursosceteb.com.br), caso ocorra a aquisição do material didático (Cópia-

Xerox) por terceiros do curso bacharel em teologia sem a devida inscrição, o 

mesmo terá o seu valor didático e não acadêmico junto ao CETEB, a 

reprodução do material sem a devida autorização escrita ou documentada pela  

diretoria do CETEB é crime prescrita por LEI Nº 9.610, DE 19 DE 

FEVEREIRO DE 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cursosceteb.com.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.610-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.610-1998?OpenDocument
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PROIBIDO A VENDA DO LIVRO 
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