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INTRODUÇÃO 
Antes de tudo quero estabelecer a bíblia como autoridade universal em questões 

religiosas. 

1- Acima de revelação extra bíblica (fabulas e tradições). 
2- Acima de experiência pessoal ou relatos de terceiros. 
3- Acima de desejos pessoais. 

A criação dá testemunho de que um CRIADOR existe, mas, ela não consegue 
explicar este CRIADOR nem a vontade Dele.  Para compreender o CRIADOR e a vontade 
Dele é necessária uma REVELAÇÃO. Como seria tal revelação? 

1- Entendível ou não seria revelação. 
2- Auto coerente e não autocontraditória. 
3-  Coerente com os fatos conhecidos nas várias disciplinas. 

(ciência, arqueologia história, geografia etc...). 
4- Coerente com a alegação de ser uma revelação divina por dar 

sinais reais de sua origem divina. 
5- Teria que atender as necessidades morais e espirituais do 

homem. 
6- Teria que sobreviver ataques fortes dos seus inimigos. 
7- Teria que promover uma ética elevada. 
8- Atenderia a uma posição suprema entre produções literárias. 
9- Alegaria autoridade universal. 

Estabelecendo a bíblia como autoridade universal em 
Questões religiosas. 

 
A bíblia é ENTENDIVEL, nem tudo na bíblia é de fácil entendimento, mas sim, ela 
é entendível (II Pe 315-16). 

1- A bíblia é auto coerente. Existe uma maneira lógica de harmonizar as dificuldades 
(Jo 1913-14; Mc 1525), tempo judaico e tempo romano. (Mc 1046; Mt 2029) Marcos 
está interessado na resposta de um deles, ele não negou que eram dois. 

2- A bíblia é coerente com fatos conhecidos de geografia, história e ciência. A maioria 
dos conflitos é entre a bíblia e as teorias cientificas, mas não há contradição entre a 
bíblia e fatos científicos. 

3- A bíblia se mostra através de profecias que ela é DIVINA (Ex.: Gn121-3,7; Dn 21-46; 
Mq 52; diante, Zc 66-12; Sl 1101-4). Há 62 profecias em detalhes sobre o Messias e 
todas se cumpriram em Jesus de Nazaré. 

4- A bíblia fala as necessidades profundas do homem, a capacidade religiosa e o senso 
de justiça. Por que do sofrimento? A experiência de morte, o sentimento de culpa, a 
necessidade de ajuda e progresso em pensamento e conduta, e o propósito da vida. 
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5- A bíblia tem sobrevivido a ataques fortes de seus inimigos. 
Uma revelação de Deus, do qual tem o propósito de abraçar todas as nações, teria 
pouco valor se fosse aniquilada da face da terra. Os inimigos da bíblia são muitos e 
inclui: 

x Tempo 
x Negligencia 
x Estudiosos (grandes) 
x Falta de cuidado em transmissão. 

 
6- A bíblia promove uma ética elevada. Não é possível que um livro que alega ser uma 
revelação de Deus a encorajar o homem a fazer o mau. 
É impossível mentalmente ou socialmente escravizar um povo que leia a bíblia, os 
princípios da bíblia são os fundamentos da liberdade humana. 
 
7- A bíblia está acima de qualquer produção literária. Quais as chances de o 
CRIADOR escrever um livro em que Ele se revela e este livro acaba sendo um 
fracasso? 

x Tudo que Homero disse foi traduzido em 20 línguas. 
x Tudo que Shakespeare disse foi traduzido em 40 línguas. 
x Tudo que Liev Tolstói disse foi traduzido em 60 línguas. 
x Tudo que Jonh Bunyan disse foi traduzido em 118 línguas. 

A bíblia tem sido traduzida em mais de 1000 línguas. O primeiro livro impresso foi a 
bíblia!    Bíblia de Gutenberg (vulgata) 

O livro mais caro do mundo é uma bíblia! 

A vulgata em latim. 

Um dos manuscritos mais caros do mundo é o manuscrito Códex Sinaiticus da bíblia. 

 A maior primeira edição de qualquer livro da história era da bíblia! A versão 
revisada 1.000.000 de copias. Quando falamos das grandes produções literárias do 
mundo, a bíblia está em uma categoria sozinha. Ela não tem igual! 

8- Alega autoridade universal.  
 

Uma revelação de Deus exigiria que toda a humanidade a exaltasse (Mt 2818-20; Mc 
1615; at 18; Rm 15;  Rm 1626; Cl 16-23). 

Você pode pegar qualquer profecia moderna, livro que alega autoridade divina ou 
pessoa, que não passa por esses nove princípios ou nove pontos. 

Por exemplo: Alcorão dos mulçumanos, os vedas dos hindus são 10 livros (vedas ± 
conhecimento), o evangelho segundo o espiritismo (Alan Kardec), o novo evangelho de 
Jesus Cristo (mormos) etc. 

Por tanto a bíblia é o único livro divino para a humanidade, a voz de 
Deus para o homem. 
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1) A BUSCA DE UM PRINCÍPIO DE INTERPRETAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

A exegese é a interpretação de um texto da bíblia. 

A hermenêutica estuda os princípios de interpretação para entender o que o texto: 

- Significava NAQUELA ÉPOCA. 

- Significa PARA NOSSA ÉPOCA 

No decorrer dos séculos foram apresentados vários princípios de interpretação. 
Examinaremos alguns destes princípios. Princípios falsos que não ajudam a entender o que 
o Senhor nos diz em sua palavra. 

1.  Moralista ± ³2�DVVXQWR�PDLV�LPSRUWDQWH�QD�EtEOLD�p�D�PRUDO´��7XGR�GHYH�VHU��2EHGLHQWH��
ordeiro, generoso, trabalhador. 
E em torno do que ele deve fazer: Amar aos outros e praticar boas obras. 
O moralista afirma também que a verdade básica na bíblia, é que Deus recompensa os 
homens bons, mas castiga os homens maus. Portanto para o moralista é: 

Ser bom ou não. 

Neste sistema de interpretação Jesus é o exemplo de bondade. Não resta dúvida que 
Jesus é o exemplo para nossas vidas, e que a bíblia fala sobre o que devemos ser e fazer. E 
não o que Deus fez por nós, por isso esse princípio é insuficiente. 

 
2. Individualista - Por individualista não entendemos como egoísta, mas alguém que 

somente pensa na significação da bíblia para indivíduos. Ele não leva em conta a 
significação da mensagem bíblica para a sociedade, para o nosso mundo, para as nações. 
Tudo na bíblia gira em torno desta pergunta: 
 

³-i�DFHLWRX�-HVXV�FRPR�VHX�6HQKRU�H�VDOYDGRU"´ 

O assunto mais importante da bíblia é a salvação individual. 

Salvação pessoal é tema principal da bíblia. Sem fé em Jesus Cristo nós não conhecemos 
nem a verdade, nem o caminho, nem a vida. Mas não é o único tema da bíblia. Por isso ele 
é insuficiente. 
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3. Modernista - Diz o modernista:  
 

³$�EtEOLD�p�XP�OLYUR�DQWLJR��SDUD�QyV�TXH�SHUWHQFHPRV�D�HVWH�PXQR�PRGHUQR´� 
 

Encaram as histórias da bíblia como mitos e lendas. A bíblia está cheia de milagres 
e outras narrativas inacreditáveis. Agora, para saber o que aconteceu de fato, devemos 
examina-la cientificamente. Aceitaremos como verdadeiro o que pode ser provado. 

Por exemplo, da vida de Jesus ele não considera como acontecimentos históricos os 
milagres, sua ressurreição etc. Pois tais acontecimentos não podem ser provados 
cientificamente. Mas mesmo assim, dizem: Estas histórias extraordinárias e sobrenaturais 
tem uma significação. Foi uma maneira que a primeira igreja expressou sua fé em Jesus 
Cristo. Cada fato narrado, mesmo que não tenha acontecido contém uma mensagem. Mas 
se a mensagem não se baseia em fatos diz o apostolo Paulo, vã é nossa fé (I Co 1514). Eles 
fazem uma separação entre os fatos e a mensagem dos fatos, o que a bíblia não faz. Por 
negar a historicidade dos fatos esse princípio se prova ineficiente. 

 
4. Política ± Nesse princípio dá-se uma atenção muito grande a situação político social do 

homem: Às injustiças sócias, às diferenças entre classes, ricas e pobres, à opressão por 
parte dos governos totalitaristas, à exploração econômica do terceiro mundo e outros 
assuntos semelhantes. Para esta teologia o assunto mais importante da bíblia é a revolução 
das estruturas. 
 

5. Doutrinaria ± É a interpretação em que a doutrina da igreja determina a interpretação do 
texto. 

Um exemplo em que a doutrina determina a interpretação do texto é a exegese 
tradicional de Mt 1618-19. A igreja católica usa este texto para provar a posição do papa na 
hierarquia da igreja. A doutrina da igreja não pode determinar o que a bíblia diz (Gl 16-9). 
 Todos esses princípios: O MORALISTA, INDIVIDUALISTA e o 
DOUTRINARIO, tem em comum que, iniciando a leitura da bíblia, o leitor já sabe o que a 
bíblia irá dizer. A mensagem da bíblia é determinada pelo princípio. Nestes casos eles nos 
impede de ouvir o que a bíblia tem a dizer. 
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2)  A INTERPRETAÇÃO SEM PRINCÍPIOS 
 

 

 

 

A interpretação literalista. 

+i�PXLWRV�TXH�GL]HP��³3DUD�OHU�D�EtEOLD�QmR�SUHFLVDPRV�GH�XP�princípio de 
interpretação. Para nós a bíblia é a Palavra de Deus, de capa a capa; cada capitulo e cada 
verso aceitamos e explicamos simplesmente como está escrito. Nós queremos apenas ser 
ILHLV�D�3DODYUD�GH�'HXV´��(VWá tomada de posição é sem dúvida bastante atrativa. O que é 
PHOKRU�GR�TXH�VLPSOHVPHQWH�OHU�H�VHJXLU�R�TXH�R�6HQKRU�QRV�GL]�HP�VXD�SDODYUD��³DR�Sp�GD�
OHWUD´" 
Não é esta maneira a única em que somos fieis a palavra de Deus? 

Sem dúvida alguma, também nós queremos ser fieis a Palavra do Senhor. Mas é 
fato que sempre aparecem alguns perigos graves com este tipo de interpretação 

 
³FRPR�HVWi�HVFULWR´��³DR�Sp�GD�OHWUD´� 

 
Vejamos por exemplo como a interpretação ao pé da letra explica e aplica certos 

mandamentos na bíblia. Em Dt 225 OHPRV�³$�PXOKHU�QmR�XVDUi�URXSD�GH�KRPHP��QHP�R�
homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao 
Senhor teu Deus´��$�LQWHUSUHWDomR�DR�Sp�GD�OHWUD�GL]�TXH�QHVWH�YHUVR�'HXV�SURtEH�D�
mulheres o uso de roupas masculinas e que, portanto, hoje as irmãs não podem vestir 
calças cumpridas. 

Assim são interpretados outros textos como At 1520 (a abstinência de animal 
estrangulado e de sangue). I Co 1113 (o uso de véu para mulheres). Jo 2021 (a saudação 
com a paz do Senhor) ou em II Co 13 12 (a saudação com osculo santo), I Tm 29; I Pe 33 
(proibição de brincos, esmaltes, etc, para mulheres). 

Conforme a interpretação LITERALISTA estes mandamentos estão valendo hoje. 
Mas todos os mandamentos? O que fazer com o Dt 2118-21 (levar um filho rebelde aos 
anciões para ser apedrejado), Dt 228 (construir um parapeito no telhado), DT 512 (guardar o 
sábado). Dificilmente alguém cumpre todos estes mandamentos ao pé da letra. Nesta 
interpretação alguns mandamentos são observados e outros não. 

Os quatro problemas da interpretação sem princípios 

O primeiro perigo desta interpretação é: NINGUEM SABE O QUE DEVE SER 
ENTENDIDO AO PÉ DA LETRA. 
 
O segundo perigo desta interpretação é que muitas vezes os textos são citados sem levar 
em conta a situação histórica da época. A orientação da bíblia também não são sempre as 
mesmas, para todos os homens em todas as circunstancias. Esdras diante do casamento 
misto: Ele ordenou os homens se divorciarem de suas esposas pagãs (Ed 102-3). Mas o 
apostolo Paulo aconselha aos que estão casados com cônjuges incrédulos a não se apartar 
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um do outro (I Co 712-13). Para sabermos qual a vontade de Deus para nós devemos 
analisar cuidadosamente a situação histórica de cada texto e depois analisar a nossa 
situação e aplica-lo. 
 
O terceiro perigo que sempre aparece com a interpretação literalista é a apresentação de 
textos isolados, para provar certas doutrinas ou praticas. 
Atos 1631 GL]��³&Ur�QR�VHQKRU�-HVXV�&ULVWR�H�VHUiV�VDOYR��WX�H�WXD�FDVD´��2V�TXH�SHJDP�
WH[WRV�LVRODGRV�GL]HP��³%DVWD�WHU�Ip�SDUD�VHU�VDOYR´��,JQRUDQGR�FRPSOHWDPHQWH�R�UHVWDQWH�GD�
passagem e de outros textos bíblicos que ensinam a necessidade do arrependimento, 
batismo e fidelidade. Leia toda a passagem (Atos 1627-40). 
 
O quarto perigo é usar o texto da bíblia visando alvos completamente diferentes do alvo 
do texto. 
 Veja como o diabo citou a bíblia: 
 Leia MT 46. Ele citou o Salmo 9111-12 de forma literal, sem modificar o texto. Este 
salmo foi escrito para consolar e o diabo usou em Mt 46, para tentar Jesus. O alvo foi 
completamente diferente. E isto é muito perigoso. 
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3) O ALVO DA BÍBLIA 
 
 
 
 
 

 
Para usar, ler e explicar corretamente a bíblia é importante saber porque a bíblia nos 

foi dada. Os escritores bíblicos explicam claramente o alvo dos seus livros. Que chamamos 
de contexto teológico. 

Veja por exemplo, João 2030-31. O alvo de João no seu evangelho é levar a igreja a 
manter a fé em Cristo. 
Conhecer o alvo do autor ao escrever o livro é indispensável. Em Jo 539, disse Jesus 
referindo-VH�DV�HVFULWXUDV��R�TXH�p�R�DQWLJR�WHVWDPHQWR��³([DPLQDL�DV�HVFULWXUDV��SRUTXH�
MXOJDLV�WHU�QHODV�D�YLGD�HWHUQD��H�VmR�HODV�TXH�WHVWLILFDP�GH�PLP´��&RQIRUPH�Jesus, o alvo 
SULQFLSDO�GDV�HVFULWXUDV��9�7��p�WHVWLILFDU�'¶HOH� 

As escrituras testificam de Cristo. Este é o seu alvo principal. Quando Jesus voltando 
GH�-HUXVDOpP�D�(PD~V��H[SOLFDYD�D�VHXV�GRLV�FRPSDQKHLURV�DV�HVFULWXUDV��³([SXQKD-lhes o 
que a seu respeiWR�FRQVWDYD�HP�WRGDV�DV�HVFULWXUDV´�(Lc 2427). 

O conteúdo do antigo testamento é bastante rico e variado ± mais tarde teremos a fala 
dos grandes feitos de Deus no antigo testamento. -  Mas o seu alvo principal é o que Deus 
fez em Cristo Jesus. Quando o evangelista Felipe explica o livro de Isaias ao etíope (At 
835), ele anuncia-lhe Jesus. Temos que usar, ler e explicar a bíblia conforme este alvo. 
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4) O CORAÇÃO DA BÍBLIA 
 
 
 
 
 
 
 

Abrindo a bíblia encontramos na primeira página, a história da criação. Ao 
fecharmos a bíblia ouvimos a promessa da nova criação, do novo céu e da nova terra. Entre 
estes dois momentos desenrola-se a história. 

A história na bíblia tem um início (Genesis 1) e um fim, o qual será realizado quando 
as promessas de Ap 21 e 22 se cumprirem. É nesta história que Deus age. A partir da 
criação, Deus está conosco. E Ele vai estar conosco até chegarmos no momento do 
cumprimento de todas as promessas. 

Ele tem um plano para a história do mundo e para a nossa história, e está executando 
este plano. A bíblia é a história dos grandes feitos de Deus. 
  

Os grandes feitos de Deus no velho testamento podem ser encontrados nos primeiros 
cinco livros, de Genesis a Deuteronômio. 
 
A saber: 

- A história da criação. 
- A história dos patriarcas. 
- A história da libertação do povo de Israel  
- A história da aliança de Deus com o povo. 

 
Estes JUDQGHV�IHLWRV�VmR�D�SDUWH�SULQFLSDO�SRU�DVVLP�GL]HU��³2�FRUDomR´�GR�YHOKR�

testamento. Nas outras partes da bíblia seus grandes feitos são lembrados e contados de 
novo. 
        Sl 1058-11 nos faz lembrar como o Senhor agiu, quando chamou Abraão, Isaque e Jacó 
e fez uma aliança com eles. (Os patriarcas). 
         Dt 266-9, é a história de libertação do povo da escravidão egípcia. 
 

A LIBERTAÇÃO DO EGITO é o maior evento da história de Israel. Como Deus 
salvou prodigiosamente. 

 
        Sl 1119 nos conta como Deus fez uma aliança com Israel. 

Estes grandes feitos constituem o coração do velho testamento. 

Também no novo testamento, ouvimos primeiramente o que Ele fez 
por nós, por nosso mundo, em nossa história por meio de Jesus Cristo. 
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É a história de Jesus Cristo, o amor de Deus, revelado na carne, entrando em nossa 
história, que os quatro evangelistas e o livro de Atos nos contam, os fatos mais importantes 
desta história são: 

¾  NASCIMENTO E VIDA DE JESUS CRISTO. 
¾  SUA MORTE NA CRUZ. 
¾  SUA RESSURREIÇÃO E ASCENSÃO. 
¾  DERRAMAMENTO DO ESPIRITO SANTO. 
¾  O INICIO DA IGREJA. 

 O evangelho (narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João) e o livro de Atos são, 
portanto, o coração novo testamento. É ali que ouvimos dos fatos registrados da vida de 
Jesus Cristo. Estes acontecimentos são lembrados, explicados, na sua segnificação e são 
motivo de grande jubilo nas cartas dos apóstolos. 

Gl 44, nos fala do nascimento de Cristo. 
Rm 58, Deus nos reconciliou quando Cristo morreu na cruz. Aqui Paulo nos fala da 
MORTE DE CRISTO. 
At 222-24, Pedro mostra a relevância da ressurreição de Cristo, em todo o novo testamento 
achamos referencias deste grande feito do Senhor. 
At 21-11, nos lembra do derramamento do Espirito Santo e no resto do capitulo 2 o início da 
igreja. 

Esses fatos poderosos do altíssimo constituem o coração do novo testamento. 
Fazendo parte do coração está o livro de Atos, contando-nos o que aconteceu depois da 
vida, morte e ressurreição de Cristo. O livro de atos é a continuação do evangelho de Jesus 
Cristo. 

A mensagem dos grandes feitos de Deus está sendo anunciada no mundo inteiro 
pelo poder do Espirito Santo. 

Examine por exemplo o discurso do apostolo Pedro em Atos 311-10. Ele anuncia o que Deus 
fez por intermédio de Jesus Cristo. 
 Os grandes feitos do Senhor formam o coração da bíblia. 

Velho testamento ± Nos cinco livros de Moises. 
x Criação 
x Patriarcas 
x Libertação 
x Aliança 

Novo testamento ± No evangelho narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João e em Atos. 
x Nascimento e vida de Cristo 
x Sua morte na cruz. 
x Ressurreição de Cristo. 
x Derramamento do Espirito Santo 

O coração da bíblia é formado pela história dos grandes feitos de Deus. Assim 
podemos caracterizar a bíblia, antes de tudo como um livro de HISTÓRIA DE 
SALVAÇÃO.  
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5) OS OUTROS LIVROS DA BIBLIA 
          
 
 
 
 
 
 
                       

O coração do velho testamento é formado pelos grandes eventos da criação dos 
patriarcas da libertação e da aliança, os quais achamos nos primeiros cinco livros do velho 
testamento. Em torno destes livros situam-se os livros proféticos e poéticos do velho 
testamento. 

Obs.: Há duas maneiras de considerar os livros de Josué, Juízes, Samuel e 
Reis, como livros históricos ou como livros proféticos, seguimos o costume dos judeus 
em considera-los proféticos. 

Os livros proféticos contam a história da aliança entre Deus e o seu povo. 

Na história da aliança destaca-se grande fidelidade do Senhor. Ele é o Senhor fiel, 
sempre disposto para continuar o que Ele iniciou quando criou o universo, chamou os 
patriarcas, libertou seu povo da escravidão e estabeleceu a aliança. 

Com Israel (Jz 21; Is 418-10; Mc 718-20). Ele mantem as suas promessas feitas a 
Abraão, Isaque e Jacó e ao seu povo em Israel. Mas o povo de Israel? Será Israel por sua 
vez fiel a seu Deus? Este é o critério principal segundo o qual os livros proféticos nos 
contam as histórias. 

A fidelidade ou a infidelidade do povo e a fidelidade do Senhor são o tema básico 
nos livros proféticos (Jz 2 6-12; I Rs 96-9; Is 57; Os 111-4). 

Além dos livros proféticos achamos no velho testamento os livros poéticos: Salmos, 
provérbios, Eclesiastes, Jó e outros. Nestes livros ouvimos a voz do povo de Deus durante 
a sua peregrinação. Eles conhecem e amam o Senhor da criação, da aliança, da libertação. 
Nos livros poéticos os cânticos e as orações do povo de Deus. É a voz do povo em macha 
que ouvimos. 

Sl 83-4                Criação. 
Sl 105 8-10              Aliança com Abraão, Isaque e Jacó. 
Sl 66 5-7             Libertação 
Sl 51 1-4; 77 8-9 Confessa por ter sido infiel para com o Senhor da aliança. 

  

 Nos livros poéticos o povo de Deus dá testemunho de sua fé. Por conhecer os 
grandes feitos do Senhor, o povo canta, ora, confessa e jubila nos livros poéticos. Esses e 
os proféticos se agrupam em torno do coração do velho testamento. 
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Os livros do novo testamento 

O coração do novo testamento é formado pela história do nascimento, da vida, da 
morte, da ressurreição de Jesus Cristo e do derramamento do Espirito Santo. O coração do 
novo testamento está no evangelho narrado por (Mateus, Marcos, Lucas e João) e no 
livro de Atos. Em torno deste coração achamos as cartas dos apóstolos e o apocalipse. 
Depois do livro de Atos encontramos as cartas dos apóstolos, essas cartas explicam e 
aplicam o evangelho de Jesus Cristo a cada situação, igreja pessoa, povo e cada grupo. Nas 
igrejas de Roma e Galácia havia muitas pessoas que confiavam nas obras da lei para sua 
justificação diante de Deus. 

Em Rm 3 23-24; 5 1; Gl 216, fala que Cristo é a nossa justificação. Em Colossos a 
situação era diferente, havia muitos em Colossos que criam que o mundo estava sob 
poderes sobrenaturais, que dominavam nossa vida (Cl 818). Nesta carta Paulo explica a 
vitória de Deus sobre esses poderes (Cl 115-17 e 214-15). Ele é o Senhor e cabeça é o tema 
desta carta. 

Também em torno do coração do novo testamento, encontramos o livro de 
Apocalipse, que nos fala de Cristo. A igreja angustiada, no meio das perseguições, o 
apostolo apresenta Jesus Cristo como o Senhor do passado, presente e futuro (Ap. 18; 2213) 
Ele é o Senhor da história. 
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6)   O VELHO E O NOVO TESTAMENTO 
 

 
 
 
 
 

Nessa lição queremos estudar a relação entre os dois testamentos e qual é a diferença 
entre os dois. E queremos também descobrir por que precisamos dos dois até os dias de 
hoje. 

A bíblia é o livro dos grandes feitos de Deus na história. Há uma palavra que 
caracteriza esta história: é a palavra ALIANÇA. A aliança é o tema da história de Deus 
com os homens no velho testamento. Leia por favor, Gn 1518, neste versículo como em 
muitos outros (Ex 224; 195; Jz 21) lemos que Deus estabeleceu uma aliança com os 
homens. 

ALIANÇA é da mesma forma uma palavra chave no novo testamento (Lc 2220; I Co 
1125; Hb 1015-16) ALIANÇA é a palavra-chave nos dois testamentos. A aliança é o tema 
que uni os dois testamentos. 

Deus e os homens, unidos em uma só ALIANÇA (Ex 258, 22; I Rs 611-13
; Zc 210; Jo 

114; Ap 213).  

Mas há também diferenças entre os dois testamentos. A primeira é uma diferença de 
época: o velho testamento se refere à história da aliança até a vinda de Cristo, o novo 
testamento se refere a aliança depois da vinda de Cristo. O que divide a bíblia em duas 
partes é a vinda de Cristo. 

No velho testamento encontramos a história da antiga aliança e no novo testamento a 
história da nova aliança. 

Além da diferença de época há também uma segunda diferença, intimamente ligada a 
primeira: é uma diferença de qualidade. Pois a primeira era imperfeita, dos dois aliados, 
somente Deus era fiel, pois o homem frequentemente era infiel. Por esse motivo ouvimos 
várias vezes no velho testamento de uma renovação da aliança. Depois de feita em Ex 24, é 
renovada em Dt 29; Is 24; II Co 29 e 30; II Co 34 e 35; Ne 8 e 9. A antiga aliança era 
imperfeita por causa da infidelidade dos homens. 

Enquanto o Senhor é fiel e o povo é infiel (Sl 785-8, 95 8 -11). Por esse motivo espera-
se numa outra aliança, melhor, superior, entre Deus e um povo que será fiel. 

Jr 3131-34, a renovação da aliança é a esperança no velho testamento. A nova aliança 
será perfeita. O aliado fiel é Jesus Cristo! (Jo 434; 530). Por isso, com a vinda de Cristo, 
inicia-se uma nova época. ( Is 1111-16; Is 11 1, 2; e 421-9). Ele veio para cumprir a lei Mt 517 
e por sua morte cancelar o escrito de dívida que constava de ordenança (Cl 2). Hb 86 ± 12.  
Dos sacrifícios mencionados no velho testamento, muito claramente se vê a diferença entre 
a antiga e a nova aliança. O povo de Deus tinha que oferecer sacrifícios a Deus para obter a 
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remissão dos seus pecados. Todos os dias pela manhã e ao pôr-do-sol Ex 2939-39 e todos os 
anos (Ex3010; Lv 16). 

Esses sacrifícios eram oferecidos muitas vezes! (Hb 726-28; 1011) Pois a infidelidade 
do povo era constante. Is 110-17, Mq 66-8! Estes sacrifícios apontam para um sacrifício 
perfeito, definitivo, que produz uma nova aliança o qual Cristo ofereceu II Co 52-11; Hb 
924-26. Por isso Jesus nos trouxe uma aliança superior (Hb 86). 

Na antiga aliança, um dos aliados, o homem, é infiel. Na nova aliança Jesus Cristo 
em lugar de todos é fiel e cumpre a lei. Os sacrifícios são insuficientes, mas, o sacrifício de 
Cristo é perfeito e superior. 

De fato, o velho testamento está cheio de promessas feitas por Deus aos homens. 
Com a vinda de Cristo cumprem-se as promessas Mt 1122. 

O novo testamento é o testamento do cumprimento Lc 416-21; Lc 2444. O 
cumprimento do velho testamento está registrado no novo testamento. 

Lc 418-19 ± Is 611-2 ± Jo 51-8; Mt 111-6, as promessas registradas em Is 355-6;611, 
estavam sendo cumpridas por Jesus. 

Veja Is 111, Jesus é o rebento do tronco de Jessé! O Filho de Davi, nascido em 
Belém. I Co 1554, (Is 258; Os 1314). E IIPe 313 (Is 6517). Portanto, para saber o que Deus já 
fez, o que está fazendo e o que ainda fará devemos ler os dois testamentos. Pois algumas 
promessas do velho testamento ainda não foram cumpridas, serão cumpridas na segunda 
vinda de Cristo. 

O novo testamento é o livro que nos fala do cumprimento das promessas e da 
validade das promessas que ainda devem ser cumpridas quando Cristo vier pela segunda 
vez. 
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Resumo das lições de 1 a 6 

1) Rejeitamos 5 princípios de interpretação: 
 

1. MORALISTA 
2. INDIVIDUALISTA 
3. MODERNISTA 
4. POLÍTICA 
5. DOUTRINÁRIA 

 

2) Indicamos 4 perigos de uma interpretação ao pé da letra. 
- Ninguém sabe exatamente quais são as partes que devem ser interpretadas 
literalmente e quais não. 
- Não leva em conta a situação histórica do texto. 
- Apresentam textos isolados. 
- Usam o texto para alvos diferentes do alvo do texto. 
 

3) Descobrimos qual é o alvo principal da bíblia: LEVAR-NOS A FÉ EM CRISTO! 
4) Descobrimos qual é o coração da bíblia: A HISTÓRIA DOS GRANDES FEITOS DO 

SENHOR. 
5)  

 

 
 
 
 
 
 

Descobrimos como os outros livros se agrupam em torno do coração do velho 
testamento e do novo testamento. 
 
No velho testamento os livros proféticos continuam a história da aliança com critério: 
FIDELIDADE. 
Os poéticos fazem ouvir a voz do povo de Deus, como testemunha da sua fé. 
 
No novo testamento, as cartas dos apóstolos explicam e aplicam Cristo para cada 
situação. 
No apocalipse descobrimos que Cristo é o Senhor de todas as épocas da história. 
 

6) Descobrimos que entre o velho e o novo testamento: 
 
- Há unidade, os dois nos falam da Aliança. 

- Há diferença: 
- De época: O velho testamento antes da vinda de Cristo. 
      O novo testamento depois da vinda de Cristo. 

Velho testamento Novo Testamento 
  

5 primeiros livros O Evangelho e Atos 
1 ± Criação Nascimento e vida de Cristo 
2 ± Patriarcas Morte de Cristo 
3 ± Libertação Ressurreição de Cristo 
4 - Aliança Derramamento do Espirito Santo 
 Crescimento e expansão do reino de Deus (a Igreja) 
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Diferença de qualidade:  
 
 A antiga aliança é caracterizada por um povo infiel e sacrifícios insuficientes. 

A nova aliança é determinada por Jesus o fiel aliado, e o sacrifício perfeito. 

O velho testamento é cheio de promessas; no novo testamento inicia-se o cumprimento, 
mas, há algumas promessas que só serão cumpridas na segunda vinda de Cristo. 
 

Para interpretar a bíblia devemos atentamente observar o que ela nos apresenta, como 
o mais importante: Ela pretende ser o livro dos grandes feitos do Senhor, dos quais Jesus 
Cristo é o centro. 
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7)      OLHOS, OUVIDOS E CORAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há problemas de interpretação que tem a sua causa não na bíblia, mas nos olhos, 
ouvidos e corações dos interpretes ou ouvintes. 

Mesmo que haja alguma coisa difícil de entender II Pe 316, cremos que a Palavra de 
Deus é clara e convincente veja Sl 119105. 

 A palavra é comparada com lâmpada e luz, veja Jo 319. Segundo esse verso o 
problema está nos homens. Encontramos vários exemplos na bíblia de pessoas que 
ouviram a Palavra, mas não quiseram entende-la. Em Jr 3620-26, o rei Joaquim ouviu as 
palavras do profeta Jeremias. A sua reação foi extremamente negativa. Ele queimou o rolo 
no braseiro! Por quê? Falta de disposição no coração do rei. 

Jesus em discussão com os judeus disse em Jo 539-40. Conforme Jesus, os seus 
ouvintes mesmo conhecendo, não queriam aceita-las, eles conheciam, mas não aceitaram o 
Senhor das escrituras! Examinavam-nas minuciosamente, mas não chegaram a um 
conhecimento verdadeiro. Até passaram a esconder a chave do conhecimento, disse Jesus 
em Lc 1132. Eles eram duros de coração. 

Zc 711-12, o povo não atendeu às Palavras dos profetas do Senhor dos exércitos 
versículos 9 e 10. Eram difíceis de entender. Zacarias diz que a causa está nos ouvidos e 
nos corações endurecidos. 

O povo não queria aceitar a palavra enviada pelo Espirito. Repetidas vezes ouvimos 
de pessoas ou de grupos que não aceitaram a palavra. Armados de preconceito e de 
mecanismos de defesa, não quiseram aceitar a mensagem. Esta cegueira e dureza espiritual 
podem ocorrer especialmente com aqueles que conhecem bem a palavra, eles estão sujeitos 
a este perigo: VENDO, NÃO ENXERGAM E OUVINDO, NÃO PERCEBEM At 2825 ± 

27; Por isso o constante apelo de Jesus: Quem tem ouvido que ouça Mt 1115. 
Os nossos ouvidos, olhos e coração tem que se abrir diante da palavra do Senhor. A 

bíblia indica-nos um caminho para tornamo-nos bom ouvinte da palavra: A ORÇÃO 
PELA ILUMINAÇÃO DO ESPIRITO SANTO. Leia I Co 211-16, é indispensável a 
atuação do Espirito Santo. Quando Jesus se despediu dos seus apóstolos, Ele prometeu o 
Espirito Santo. Conforme suas palavras em Jo 1426 e 1613, que os guiará à verdade. 

Ele ilumina os olhos Ef 118 e abre os corações, At 1614. Em Mt 1115, Ap 27 , 11 etc., 
lemos a advertência: ³�4XHP�WHP�RXYLGRV��RXoD�R�TXH�R�(VSLULWR�GL]�jV�LJUHMDV�´� 

O Espirito Santo nos guiará à verdade e nos fará entender as coisas espirituais. A 
iluminação do Espirito Santo é indispensável para todos nós, para que não fiquemos com 
os olhos vendados por preconceitos e os ouvidos tampados por opiniões pré-estabelecidas. 
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Mas como o Espirito Santo atua nos levando a verdade? De duas maneiras: 
A primeira é pela Palavra do Senhor, Jo 1426. Somente estudando e nos aprofundado na 
Palavra do Senhor é que recebemos a iluminação do Espirito Santo para entender a Palavra 
Is 5511 ± a Espada do Espirito Hb412-13��³A SAGRADA ESCRITURA É SEU PROPRIO 
,17(535(7(´� 

Quando Jesus caminhava com os dois discípulos voltando de Jerusalém a Emáus, Ele 
os ajudou Lc 2425-27, a crer no que as escrituras diziam. Na explicação das escrituras, 
FRPHoRX�D�³Arder o coração´��Lc 2432! Para assim poder entender e explicar a bíblia, é 
necessário que o conhecimento do interprete seja longo e profundo. Em Sl 12, a própria 
bíblia nos aconselha a meditar na Palavra de Deus, de dia e de noite, Sl 11997-148. Paulo 
escreveu a Timóteo em 2 Tm 314-15, permanece nas escrituras. 

Em segundo lugar, o Espirito Santo usa os nossos irmãos na fé, At 8 ouvimos o 
oficial de Candace, que, voltando para seus pais, está lendo um rolo do profeta Isaias. Mas 
ele não compreende. O evangelista aproxima-se do seu carro para ajuda-lo, enviado At 829 
pelo Espirito Santo. Apolo era um homem versado nas escrituras e um grande conhecedor 
da Palavra de Deus. Mas para compreender melhor as escrituras, ele precisava conforme 
At 1824-28 de Áquila e Priscila. O Espirito Santo usou esses dois para ajudar Apolo a 
entender melhor o evangelho. 

Leia Ef 318-19. Para compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões, 
precisamos de todos os santos (cristãos), eles são nossos companheiros de trabalho. Nós 
precisamos de todos os que amam ao Senhor. 

Ser ouvinte é uma condição muito importante para aprender dos outros (Tg 119). Nós 
aprendemos não somente na comunhão dos irmãos do presente, mas também do passado 
(da igreja do primeiro século) e ao longo de sua história. 

Há porem algo MUITO IMPORTANTE A SER OBSERVADO: A igreja do 
passado procurava interpretar a bíblia para aquela época e diante de problemas e perguntas 
que haviam naquele tempo. Hoje nós estamos diante dos mesmos desafios, mas também 
diante de novos problemas: 

 
x A destruição do meio ambiente. 
x A explosão demográfica. 
x A injustiça internacional. 
x A crescente onda de religiões sincretistas. 
x A ameaça constante de uma guerra nuclear ou bioquímica. 

Devemos aplicar o ensinamento bíblico para essas novas situações. 
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8)  AS FERRAMENTAS  
 
 
 
 
 
 

 
 A própria bíblia nos oferece uma ferramenta muito útil para o seu estudo. As 
REFERENCIAS. 

Um segundo auxilio de muito valor é uma chave bíblica. 

As referências 

Há várias versões da bíblia. As referências fornecidas não são as mesmas em todas as 
edições. Este estudo foi feito com a versão ³DWXDOL]DGD´� 

Abra sua bíblia em Mt 51-12, as bem-aventuranças. No versículo 4, atrás da palavra 
³&+25$0´��YRFr�DFKD�XPD�SHTXHQD�OHWUD�³D´��XP�SRXFR�DFLPD�GHVWD�SDODYUD��(VWD�
PHVPD�OHWUD�³D´�DFKDPRV�QR�URGDSp�GD�SiJLQD��DQWHV�GR�Q~PHUR�54��/RFDOL]H�HVVD�OHWUD�³D´�
no rodapé. Depois de (a54) é indicado um texto a saber, Is 612: Assim as pequenas letras a, 
b, c, d, etc. no texto se referem a outros textos a respeito do mesmo assunto, os quais são 
mencionados ao pé da página. Estas pequenas letras e os textos indicados chamam-se 
referência. 

 

Mt 51-12 Segue essas referências: 

Texto A palavra A letra O texto indicado 
Mt 54 Choram a Is 612 

Mt 55 Mansos b Sl 3711 

Mt 56 Sede c Is 551-2 

Mt 58 Limpos de coração d Sl 244 

Mt 510 Perseguidos e I Pe 314 

Mt 511 Bem-aventuradas t I Pe 414 

Mt 512 Profetas g II Co 3616, At 712 

 

As referências são muito importantes para o estudo da bíblia. Em primeiro lugar, elas 
nos fornecem bastantes informações a respeito do texto e o assunto ou as pessoas 
mencionadas no texto. 

 

 

 

http://www.institutoech.com.br/


 

Instituto Evangelístico Charley Huffman 
www.institutoech.com.br 

 21 

Exercícios (referências) 
 

Como as referências nos ajudam? 

Procure na sua bíblia Zc 11 as referências dos textos são: __________________________. 

Agora procure estes versículos na bíblia. Por meio deles sabemos que o profeta Zacarias 
era contemporâneo do profeta ________________________, que ele profetizava na cidade 
de __________________, durante a época da edificação da _______________________ou 
seja, do ______________________.  

Além destas informações as referências nos permitem aprofundar o nosso 
conhecimento de um texto, de um conceito ou de uma palavra. 

Vejamos através deste exemplo, como as referências nos ajudam a aprofundar o 
nosso conhecimento. Procure na sua bíblia Mt 54 e a referência deste versículo: 
_______________________________. Isaias profetiza que o ano aceitável do Senhor será 
anunciado a todos os que choram, e que eles serão consolados. Pela referência, sabemos 
que essas palavras de Jesus em Mt 54 eram profundamente relacionadas com as profecias 
de Isaias a respeito do servo ungido Is 611, quem que anunciariam consolação para todos 
os que choram. Em Is 611-2, achamos também uma referência, atrás da palavUD�³&KRUDP´��
Esta referência nos leva a procurar um texto no novo testamento, a 
saber,_____________________. 

Na sinagoga de Nazaré, Jesus citou Is 611-2, que anunciava o ano aceitável do Senhor 
era Jesus. Jesus é o cumprimento final da profecia de Is 611-2. As palavras de Mt 54 são 
portando as promessas de Isaias, agora cumpridas. Mesmo que Jesus não fale de si mesmo, 
como o Messias do Reino neste sermão do monte, sabemos através das referências, que 
nEle chegou o Reino mesmo, e que agora as promessas antigas estão se cumprindo. 

Esta referência a Is 611-2 QRV�HVFODUHFH�PDLV�DLQGD�R�WH[WR��3RLV�TXHP�VmR�³RV�TXH�
FKRUDP´�HP�Mt 54? Na profecia de Isaias, quando ele falou na sua época, os que choravam 
eram todos os que estavam exilados e esperavam na salvação de Deus. O EXILIO e a 
escravidão a tristeza e o choro, e o pecado foi a causa de tudo isto. Agora os que choram 
são esses que estão aguardando na salvação do exilio e do opróbrio. Mt 51-12, nos mostra 
que é a tristeza daqueles que estão aguardando se instalar a justiça, a misericórdia, e a paz, 
e que querem encontrar-se com Deus novamente. 
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A chave bíblica 
 

Em uma chave bíblica encontramos todas as palavras importantes da bíblia em 
ordem alfabética, é indicado muitos textos (ou até todos) onde essas palavras podem ser 
encontradas. Ela nos ajuda a encontrar o significado de uma palavra ou o conceito na bíblia 
toda. 

Informações a respeito de pessoas ou costumes. 

Exemplo: Jo 31-15: O encontro entre Jesus e Nicodemos. Procure na sua chave bíblica 
QRPH�³NICODEMOS´. Achou os três textos? Jo 31, Jo 750 e Jo 1939. Através de Jo 750-52, 
sabemos que Nicodemos defendia Jesus no meio de seus colegas. Através Jo 1939, 
sabemos que ele cuidou do corpo de Jesus. Gostaríamos de saber muito mais, mas estes 
dois fatos sabemos com certeza. 

  

Você pode pesquisar usando a chave bíblia os seguintes textos: Lc 951-56; quantos 
WH[WRV�YRFr�HQFRQWUD�QD�FKDYH�EtEOLFD�D�SDODYUD�³SAMARITANO´"�(�R�TXH�YRFr�DSUHQGH�
ao ler esses textos? 

Outro exemplo Lc 2219-20, você quer saber mais a UHVSHLWR�GD�H[SUHVVmR�³1RYD�
DOLDQoD�QR�PHX�VDQJXH´"�4XDLV�DV�SDODYUDV�YRFr�YDL�SURFXUDU�QD�FKDYH�EtEOLFD"�1RYD�± 
Aliança ± Sangue. Você vai encontrar uma serie de passagens que vão usar essas palavras, 
mas, quais as passagens tratam da nova aliança entre Deus e os homens, feita pelo seu 
sangue? 

Outros auxílios para estudo bíblico: 

1- As versões da bíblia. 
2- Atlas bíblico. 
3- Chaves e concordâncias. 
4- Dicionários bíblicos e enciclopédias. 
5- Comentários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutoech.com.br/


 

Instituto Evangelístico Charley Huffman 
www.institutoech.com.br 

 23 

9) TEXTO E CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 

A bíblia é o livro dos grandes feitos de Deus. Do que Ele fez na história de Israel. 
Do que Ele fez em Cristo, o Senhor. Do que Ele ainda fará. Deus agiu e falou em épocas e 
oportunidades bastante variadas e diferentes, muitas vezes e de muitas maneiras Hb 11-2.  

Para podermos interpretar um texto ou uma parte da bíblia é necessário analisar o texto 
fazendo cinco perguntas: Quando foi escrito? Por que foi escrito? Quem escreveu? Onde 
foi escrito e falado? Para quem foi escrito? E o que foi escrito? 

Nesta lição queremos estudar como ler o texto e seu contexto. Tanto o contexto 
imediato, como o contexto mais amplo. 

O Espirito Santo nos ilumina pela própria palavra. A SAGRADA ESCRITURA É 
SEU PROPRIO INTERPRETE. A própria bíblia nos oferece base para uma 
interpretação correta. Pois ela nos informa sobre a situação em que o texto foi escrito. Estas 
informações recebemos em primeiro lugar pelas partes que vem imediatamente antes ou depois do 
texto que estudamos. O CONTEXTO IMEDIATO. O parágrafo é, portanto, o contexto imediato, 
sendo as partes que vêm antes e os quem vêm imediatamente depois do parágrafo é o capitulo, o 
capitulo é, portanto, o contexto imediato do parágrafo. As partes que precedem o capitulo, é o livro. 
O livro é, portanto, o contexto imediato do capitulo. 

 

Ex: Is111 leia. Sem tomar conhecimento do contexto, a única conclusão que podemos 
tirar desde versículo é que Deus, a respeito de sacrifícios e holocaustos de animais, não se 
agrada. Mas isto está em contradição com toda legislação a este respeito no velho 
testamento. Foi o Senhor mesmo que os instruiu. Leiamos agora o texto no seu 
CONTEXTO IMEDIATO: Is110-17, agora descobrimos que Deus não aprecia holocausto 
e sacrifícios oferecidos por um povo injusto e impuro. Por este motivo o Senhor mostra-se 
aborrecido com as ofertas e os sacrifícios. 

Ex: Js 2415 leia. Lendo somente o texto podemos concluir que Josué e a sua família 
estavam firmes no seu propósito de servir ao Senhor. Leiamos agora o contexto imediato 
do texto Js 2414-25, notamos especialmente nos versículos 13, 23. Pelo contexto 
descobrimos que muitos apesar de serem conduzidos pelo Senhor desde o Egito até a terra 
da promessa, serviam ainda a outros deuses. O contexto esclarece o texto. 

Ex: Mt 2514-30, a bem conhecida parábola dos talentos. Inúmeros sermões já ouvimos 
baseados nesta parábola, nos exortando para colocar os nossos talentos (cantar, pregar, 
ensinar) do serviço do Senhor. Mas será que Jesus disse isto? O que significa talento em 
Mt 2514-30? Vejamos o contexto da parábola: Capítulos 24 e 251-13 e 31-46, as partes que 
vem antes e aquelas que vem depois da parábola, constituindo estas o contexto imediato. 
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O sermão profético sobre a vinda do filho do homem e sobre a vigilância; pelo 
capitulo 251-13, sobre vigilância e pelo capitulo 2526-31, sobre o grande julgamento. Este 
contexto ajuda-nos a compreender o texto, a parábola dos talentos. Pois o que é que o 
Senhor nos entregou antes de ausentar-se? O que Ele nos pedirá conta quando voltar? O 
que é este talento? O EVANGELHO! E o que estamos fazendo com ele? (Mt 2818-20). 

O texto possui além do seu contexto imediato, seu contexto mais amplo. Ele é 
formado por passagens que fazem referência ao assunto do texto, e ajuda-nos a esclarecer 
ou interpretar o texto. 

Veja por exemplo I Co 1212-31. O assunto é a unidade do corpo de Cristo. A 
passagem sobre os dons espirituais I Co 121-11, e a passagem sobre a importância do amor, 
sem o qual o exercício dos dons seria inútil, são o contexto imediato. Mas há também um 
contexto mais amplo, a saber: todas as passagens que falam sobre a união (ou a falta de 
união) na igreja. Veja agora a primeira carta aos coríntios: Descobrimos a falta de união no 
capitulo 3, em torno de vários líderes no capitulo 8 e 10, entre fortes e fracos, no capitulo 
11 em torno da ceia e no capitulo 14 em torno do uso errado do dom da língua. Em toda a 
carta descobrimos a falta de união na igreja de Corinto. O texto de I Co 1212-31, aborda o 
tema: A UNIDADE DO CORPO DE CRISTO, que o apostolo Paulo tratou não somente 
na carta aos coríntios. Usando a chave bíblica, achamos outras passagens em que Paulo 
IDORX�VREUH�HVWH�DVVXQWR��3URFXUDQGR�D�H[SUHVVmR�³FRUSR´�QR�VHQWLGR�HVSHFLILFR�GH�LQGLFDU�D�
Igreja como o corpo de Cristo, achamos os seguintes textos: Rm 125; I Co 1016-17; Ef 216; 
Ef 416. Não foi só em I Co 12 que tratou da unidade do corpo, mas, em várias outras 
oportunidades. Para interpretar I Co 12 podemos aproveitar das outras passagens sobre a 
unidade do corpo. 
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10) OS TRÊS PASSOS 
 

 

 

 

 

Primeiro passo: SABER O SIGNIFICADO DO TEXTO PARA AQUELA ÉPOCA. 

 Creio que para sermos fieis a bíblia devemos saber, em primeiro lugar, por quem, a 
quem, por que, onde e como Deus falou e agiu naquela época em que a bíblia foi escrita. 
Em segundo lugar devemos saber o que Deus tem a dizer a nós hoje. 

 Para descobrir isto cada interprete deve dar três passos: 

Tomar conhecimento da situação em que ressoou a palavra é o PRIMEIRO PASSO DO 
INTERPRETE. Lendo atentamente o texto e seu contexto imediato ele descobrira o que 
significa a palavra naquela época. Um método frutífero para ler o texto e o contexto, é o de 
fazer perguntas que o interprete dirige ao texto: 
 

9 QUEM? 
9 A QUEM? 
9 QUANDO E ONDE? 
9 POR QUE? 
9 COMO? 
9 O QUE? 

Façamos um exercício com At 18 ³..., mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espirito 
6DQWR´��/HQGR�R�WH[WR�H�R�contexto responda as seguintes perguntas: 

1) Quem falou estas palavras? ____________________________________________ 
 

2) A quem elas foram dirigidas? ___________________________________________ 
 

3) Quando? ___________________________________________________________ 
 

4) Onde? _____________________________________________________________ 
 

5) Por que o ele falou isto? _______________________________________________ 
 
 

6) O que ele prometeu? __________________________________________________ 
 

7) Para qual fim receberão os discípulos esse poder? ___________________________ 
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O segundo passo: ESTUDAR O TEXTO A LUZ DA BIBLIA INTEIRA. 

O segundo passo é estudar o texto e sua significação A LUZ DA BIBLIA INTEIRA. 
Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras (Hb 11-2). Para o estudo de um texto sobre 
um assunto ou história é preciso tomar conhecimento de outros textos sobre o mesmo 
assunto ou sobre textos relacionados com a mesma história, dando atenção ao contexto 
mais amplo. 

O terceiro passo é saber entender e aplicar o texto para os nossos dias. 

 Veja o que os apóstolos, profetas e evangelistas fazem com o antigo testamento. 
Paulo por exemplo, cita em Rm 836 o SL 4422��³325�$025�'(�7,��62026�(175(�$�
MORTE TODOS OS DIAS, FOMOS CONSIDERADOS OVELHAS PARA O 
0$7$'2852´��2�6DOPR�IRL�FRPSRVWR�SRr alguém que sofreu muito, embora fiel, nas 
mãos dos seus inimigos. Agora o apostolo Paulo cita o salmo e aplica a sua situação de 
aflições, perseguição, fome, nudes, perigo, espada. 
 Veja como Paulo considera a história de Israel I Co 101-13. Faz lembrar a igreja de 
Corinto o que aconteceu com o povo de Deus: Todos passaram pelo mar vermelho, mas 
nem todos chegaram à terra da promessa. Ouvindo o que Paulo disse em I Co 1011, os 
ouvintes de Corinto descobriram que: ESTÁ HISTÓRIA, ERA A HISTÓRIA DELES! 
Nós também estamos correndo perigo! A história também é nossa. 

O terceiro passo: INTERPRETAR O TEXTO PARA A NOSSA SITUAÇÃO. 

 Para acertar o terceiro passo, interpretar para hoje, é preciso conhecer bem a nossa 
situação, os nossos ouvintes, a situação em que vivem. Saber o que está acontecendo no 
Brasil e em nosso mundo. 
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11) EXERCÍCIOS PARA PRÁTICAR 
 
 

        
 
 
  

Exercício no antigo testamento. 

 Na lição 8 falamos sobre as ferramentas para o trabalho da interpretação. Na lição 9 
a respeito do texto e contexto, na lição 10, o assunto foi os três passos: 

1. Saber o que significa o texto naquela época. 
2. Estudar o texto à luz da bíblia inteira. 
3. Interpretar o texto para nossa situação. 

 O primeiro exercício é uma interpretação Sl 32 ± ³%HP-aventurado aquele cuja 
LQLTXLGDGH�p�SHUGRDGD��FXMR�SHFDGR�p�FREHUWR´� 

1º passo: Para saber o que significa o texto naquela época devemos analisar: O texto e seu 
contexto imediato. Leiamos, portanto, o Sl 321, o texto, e o seu contexto imediato, a saber: 
O salmo inteiro. 

Quem está falando? Davi. 
E quando? O contexto imediato nos sugere muito, e há também uma referência que nos 
ajuda a responder as perguntas. 
Quando e por que? A referência no versículo 5 (II Sm 1213). Em II Sm 1213, ouvimos 
como Davi confessou seu pecado diante do profeta Natã e perante Deus, depois do 
adultério com Bate-Seba. Está história em que Davi ocultou o pecado e, depois o 
confessou, encontramos nos capítulos 11 e 12 do livro de II Samuel. Sabemos agora 
quando e porque o salmo 32 foi composto. E para quem? Qual foi o alvo de Davi ao 
escrever o Sl 32? Lendo de novo os versículos 8 ± 11 é possível achar a resposta: Para 
ensinar outros! É um salmo didático veja os versículos 1,6,9 ± 11. 

2º passo: ESTUDAR O TEXTO Sl 32, À LUZ DA BIBLIA INTEIRA. Davi fala de temas 
centrais da bíblia. Usando as referências do texto. Há uma no versículo 2 que nos leva a 
procurar Rm 47-8, onde Paulo está citando Sl 321-2 em um discurso sobre a justificação pela 
fé em Cristo. Perdão deve ser relacionado com a justificação pela fé em Cristo. Além das 
referências podemos consultar uma chave bíblica ou uma concordância, procurando outros 
versículos bíblicos a respeito do mesmo tema. Uma dificuldade é que há inúmeros 
versículos que falam sobre: Pecado, iniquidade, perdoar. Procure, por exemplo, a palavra 
³LQLTXLGDGH´�QD�VXD�FKDYH�EtEOLFD��3RGHPRV�UHVWULQJLU�D�QRVVD�YHULILFDomR�DRV�WH[WRV�TXH�
falam a respeito de iniquidade e perdão. As vezes a ideia de perdão pode ser expressa por 
outras palavras: Eu anotei Sl 512,9, um salmo de Davi também relacionado com o mesmo 
acontecimento. Sl 1033; Is 5311; e Tt 214. 

3º passo: INTERPRETAR TENDO EM VISTA A NOSSA SITUAÇÃO. O que é pecado 
hoje? O que é pecar? Como pecamos? Devemos analisar o que acontece ao nosso redor. O 
texto leva cada um a interrogar-se a respeito do seu próprio pecado, de uma maneira 
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pessoal. O texto obriga-nos a olhar os pecados da nossa congregação. Também em nossa 
situação a palavra de Deus é eficaz e tem a sua mensagem especifica. O texto fala também 
do perdão de Deus, que pode cobrir os nossos pecados. O interprete, ao falar sobre o 
perdão de Deus em nossa situação, tem o dever de explicar como Deus concede o perdão 
hoje. Por meio de Jesus Cristo. 

O segundo exercício: I Sm 41-11. A história da arca apoderada pelos filisteus. 

Contexto imediato é formado pela história que antecedeu o texto, I Sm 315-21, a 
profecia sobre a casa de Eli e pela história que segue o texto, I Sm 5, o que aconteceu com 
D�DUFD�TXDQGR�HVWDYD�QDV�PmRV�GRV�ILOLVWHXV��-i�VDEHPRV�R�³4XDQGR´��H�FRQKHFHPRV�D�
situação histórica. Agora vamos definir o que de fato aconteceu em I Sm 41-11, lendo o 
nosso texto. O acontecimento mais importante é A BUSCA DA ARCA E MESMO 
ASSIM, A DERROTA DE ISRAEL��³9HUVtFXOR��������´� 

1. O que mais poderíamos pesquisar? 
2. Quais as perguntas nós poderíamos dirigir ao texto? 
3. Quem foi buscar a arca? 
4. Por que ele foi buscar a arca? 
5. O que o povo queria? 
6. O que era a arca exatamente? 
7. Por que foram derrotados? 

Mediante as perguntas, exploramos o texto e procuramos saber a significação dos 
acontecimentos naquele tempo. Lendo a história a luz da bíblia inteira, podemos 
aprofundar o nosso conhecimento e descobrir mais da sua significação. Uma das maneiras 
é procurar saber mais sobre a arca e da maneira que Deus queria estar presente, no meio do 
povo, mediante a arca.  

Procure a palavra arca em uma chave bíblica. A lista é grande, nós precisamos de 
textos a respeito: DA MANEIRA QUE DEUS ESTEVE PRESENTE OUTRAS VEZES 
POR MEIO DA ARCA. 

Eu anotei a respeito do alvo: Ex 403 e II Sm 62. Há mais. O alvo era ³6(5�6,1$/�
D$�35(6(1d$�'2�'(86�'$�$/,$1d$´� O nome era também ͞�Z�������>/�E��͘͟ 

Descobrimos pela chave bíblica outra história em que a arca foi levada por Israel. 
Js 611, quando atravessaram o Rio Jordão e na conquista de Jerico. Isto nos leva a 
comparar aquelas vezes com a história de I Sm 4. E nos leva a perguntar por que o povo 
em I Sm 4 foi derrotado? Uma vez que a arca da aliança é símbolo da presença de Deus. 
Por que eles foram derrotados? 
 Pela análise da história descobrimos que havia infidelidade por parte do povo (veja 
os portadores: Hofni e Fineias), e Deus não está automaticamente vinculado aos símbolos. 
O terceiro passo: O que significa o texto para a nossa situação. Analisando nossa situação 
à luz desta história. Será que existem pessoas que fazem como o povo de Israel naqueles 
dias? Recorrendo aos símbolos do Senhor, sem servi-lo, buscando a presença do Senhor, 
sem ser fiel? Há símbolos da presença de Deus, como a arca naquela época? Quais? A 
igreja. O culto, o batismo e a ceia, por exemplo. Deus está automaticamente vinculado a 
estes símbolos? Respondendo a este tipo de pergunta podemos concretiza a história de I 
Sm 4 para a nossa situação. 
 Agora é a sua vez, seguindo os três passos estude os seguintes textos: Mq 68; Gn 
315; Dt 1714-20. 
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Exercício no novo testamento. 

Para o primeiro exercício escolheremos algumas palavras de Jesus, muito conhecidas: Mt 
1128-30. 

1- Quem são os consolados e os sobrecarregados? 
2- Qual a causa da canseira e dá sobre carga? 
3- O que é o jugo e o fardo de Jesus? 
4- O que podemos aprender de Jesus? 

Há mais perguntas ainda, que poderíamos fazer ao texto! Cada texto é como uma 
mina de ouro. É pelas perguntas que dirigimos ao texto cavamos, até achar os tesouros. 
Jesus oferece o seu jugo, suave e o seu fardo, leve. Isto nos leva a pensar, que os cansados 
e sobrecarregados estão debaixo de um JUGO e um FARDO que são duros e pesados! O 
que é este julgo duro e este fardo pesado, que pesa nos ombros daqueles que Jesus dirige? 
Leiamos agora Mt 1125-27 e Mt 121-8. 

A primeira passagem é uma oração de Jesus. Agradecendo ao Pai por Ele ter 
revelado as coisas aos pequenos e humildes. Não aos entendedores e sábios. A segunda 
passagem que segue o texto, é Mt 128; Esta história nos informa sobre um conflito entre 
Jesus e os fariseus e escribas a respeito da lei. Estes queriam proibir os discípulos de colher 
espigas de trigo, de debulhando-as com as mãos, para comer. Jesus rejeita estas teorias dos 
fariseus, esta aplicação dura das leis. Ele defende Mt 127, os inocentes, que muitas vezes 
têm que se curvar debaL[R�GDV�OHLV�GRV�³HQWHQGLGRV´��VmR�GHIHQGLGRV�SRU�-HVXV��2�FRQWH[WR�
imediato nos ajudou a achar a pergunta: Quem são os consolados e sobrecarregados? Os 
que curvam debaixo do jugo e fardo dos fariseus. 

 O contexto mais amplo, nos ajuda a saber mais a respeito deste fardo e jugo. Vamos 
procurar na chave bíblica, as palavras mais indicadas para nosso estudo: Jugo e fardo. Eu 
achei as passagens de Mt 234 e Lc 1146, os dois textos nos falam de fardos e pesos atados 
nas costas do povo pelos fariseus como obrigações.  At 1510, Gl 51, nos falam do jugo da 
lei que impõe a lei como necessário caminho para a salvação. 

Descobrimos usando os recursos disponíveis a nós o contexto imediato e o mais 
amplo, que o jugo e o fardo, sob o qual o povo anda, cansado e sobrecarregado são: Leis e 
obrigações, impostos como meio de salvação. Jesus em Mt 1128-30, se dirige aos que estão 
debaixo deste jugo e oferece o seu jugo: Não duro, mas suave; não pesado, mas leve. 
Quem são em nossa situação hoje, os cansados e sobrecarregados a quem Jesus dirige seu 
convite? 

 Analisando bem a nossa situação: Os cansados e sobrecarregados de hoje, são os 
que cumprem leis e mandamentos para assim alcançarem a salvação. Pense em uma pessoa 
que se dobra debaixo de mil atividades na igreja, com esperança de que assim pode juntar 
mais créditos diante de Deus. Você pode pensar em outras situações? 

O nosso texto de Mt 1128-30, é grande. Analisei somente uma parte dele. Nosso 
objetivo é aplicar os três passos para aprendermos falar onde a bíblia fala e calar onde ela 
cala. E não falar o que o texto não fala. 

 Agora é a sua vez: Aborde os três passos nas seguintes passagens: I Co 1520; I Pe 
24-5; Lc 2422; Atos 1631; Gl 328. 
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Resumo das lições de 7 a 10 

Na lição 7, aprendemos que o Espirito Santo é indispensável no trabalho de interpretação. 

Na lição 8, aprendemos a usar as referencias e a chave bíblica. 

Na lição 9, descobrimos que cada texto tem o seu contexto imediato e seu contexto mais 
amplo. 

 Na lição 10, abordamos três passos no trabalho de interpretação. 

x Saber o que o texto significa para aquela época. 
x Estudar o texto a luz da bíblia inteira. 
x Interpretar o texto para a nossa situação. 
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12) A BÍBLIA E A CIÊNCIA 
 
 
 
 
 
 

 

Lemos em Is 422 TXH�³(OH�p�R�TXH�HVWi�VHQWDGR�VREUH�D�UHGRQGH]D�GD�WHUUD´��(QWmR�
podemos afirmar que a terra é redonda. Mas alguém poderia citar Is 1112, que fala dos 
³TXDWUR�FDQWRV�GD�WHUUD´��(VWH�FDVR�HVWD�SHVVRD�SRGHULD�GL]HU�TXH�D�WHUUD�p�TXDGUDGD��6HUi�
que a bíblia se contradiz? Ou estamos lendo de forma errada, fazendo perguntas que ela 
não pode, nem quer responder? 

Nesta lição procuramos um caminho por entre o conflito que aparentemente existe 
entre a bíblia e a ciência.  

Enfatizamos que a bíblia é a Palavra de Deus, porem escrita por homens, que, quanto 
a sua língua e suas concepções a respeito da estrutura do universo, estavam condicionados 
pela época em que viveram. O MOTIVO que os levou a escrever, entretanto é bem claro: 
Querem louvar ao Senhor criador do universo. Da mesma forma cremos que as histórias da 
criação, registradas na bíblia não tem o objetivo de servir-nos de fonte de pesquisa 
cientificas. Elas foram escritas com um alvo bem especifico: Levar-nos a reconhecer a 
Deus como o Senhor de tudo e aceitar nossa responsabilidade sobre sua criação. 

A bíblia é a Palavra de Deus (Sl 119105; I Tm 115; II Pe 121 etc.) Foi escrita por 
homens inspirada por Deus. Por isso ela também possui traços humanos.  

Esses traços são: 

1.  Língua (o hebraico, aramaico e o grego). 
2. Ideias e concepções que tinham sobre a geografia, medicina ou artes. 
Eles expressaram suas ideias em parte da mesma forma dos seus 
contemporâneos. Hoje também fazemos o mesmo, na linguagem do 
VLPSOHV�REVHUYDU��1yV�XVDPRV�H[SUHVV}HV�FRPR��³2�VRO�QDVFH�´�H�³2�VRO�VH�
S}H�´��VHP�SUHRFXSDomR�QHQKXPa se tal afirmação está cientificamente 
correta ou errada. 

Em 1632 a igreja condenou o cientista Galileu que defendeu a tese naquela época de 
que a terra não era o centro do universo, não é o sol que gira, mas sim a terra. A igreja 
condenou-o baseando-se em Js 1012-14, afirmando que a bíblia dava as provas convincentes 
GH�TXH�QmR�D�WHUUD��PDV�R�VRO�TXH�JLUDYD��1mR�IDORX�-RVXp��³6RO��GHWpP-WH¶"�/HQGR�R�WH[WR�
acima vemos que o alvo do autor era contar como o Senhor ouviu a oração de Josué e deu-
lhe grande vitória. A igreja do século 17 contudo, usando este texto para condenar Galileu, 
usou o texto para um ALVO DIFERENTE. Mas o autor não queria falar sobre a estrutura 
do universo e nem se preocupava com isto e usou a linguagem de um simples observador. 
Mais tarde a igreja descobriu seu erro e retratou o assunto. 
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 Além de linguagem de um simples observador, os escritores bíblicos, usam 
também a linguagem do poeta��([SUHVV}HV�FRPR�³UHGRQGH]D�GD�WHUUD´�(Is 4022) RX�³RV�
TXDWUR�FRQILQV�GD�WHUUD´�(Is 1112) ou ³2�VRO�SHUFRUUH�seu caminho como um noivo ou um 
herói (Sl 195�´� 

Usando figuras, o poeta expressa a gloria do Senhor, seu poder na obra da criação. 

 Ouvindo e lendo o testemunho dos autores bíblicos, descobrimos também certos 
indícios de concepções que eles tinham a respeito da estrutura de nosso mundo. Gn 16-8,  
711, 82, Ex 204. Através destes versículos temos a impressão de que eles tinham a ideia de 
que a terra era como um prato achatado, totalmente cercado por águas. Essas concepções 
nem sempre são as mesmas. Jó 96; Jo 2611, mostra a ideia de que a terra descansava em 
pilares ou que os céus eram sustentados por pilares. Não há uniformidade nas concepções 
dos autores. 

As nossas ideias cientificas são diferentes das ideias dos autores da bíblia. Nós 
sabemos que não é a terra o centro do nosso sistema solar, mas sim o sol que é o centro do 
sistema solar; que a terra não é como um prato achatado, mas uma esfera; que ela não é 
cercada por água, mas pela atmosfera. 

Será que essas diferenças geram problemas ao interprete? No trabalho da 
interpretação devemos continuamente lembrar que o ALVO dos autores não é o de 
fornecer informações a respeito da estrutura da terra. Foi este o erro que a igreja cometeu, 
usando o texto bíblico para condenar Galileu. 

 Sabemos que o primeiro passo na interpretação é SABER O QUE O TEXTO 
SIGNIFICA NAQUELA ÉPOCA. 

1- Ex 204, O segundo mandamento foi dado naquela época para: Proibir 
ao povo de fazer imagens, em cima dos céus, embaixo da terra e nas águas 
debaixo da terra (o autor cita todas as possibilidades de imagens, de todas 
os seres viventes que havia no universo, como se pensava naqueles dias). 
2- Gn 16-8, o autor diz que Deus fez o firmamento, separando as águas 
debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. Na concepção 
dele havia água embaixo e acima do firmamento. O autor anunciou que 
Deus fez separação entre águas. Foi Ele quem estabeleceu limites, por 
tanto não precisamos ter medo dos elementos pois eles estão sujeitos a 
Deus. A mensagem de Gn 16-8, é que: Tudo que foi criado está nas mãos e 
no poder de Deus. 

 

A MENSAGEM TEM AUTORIDADE, A LINGUAGEM. 
E A CONSEPÇÃO NÃO. 

 
O alvo é NORMATIVO. O alvo da bíblia é anunciar Jesus Cristo, para que tenham 

vida Jo 2031. E mais ainda: Fazer-nos sábios, para a aplicação da Palavra, II Tm 315, leva-
nos a ser praticantes da Palavra Tg 122. Ela foi dada para que conhecêssemos a vontade de 
Deus e aceitássemos Jesus Cristo como Senhor e fizéssemos sua vontade. 

Vamos abordar agora as histórias da criação em Gn 11-24, e 24-25(Existem outras 
passagens que falam da criação como: (Sl 104; 7412; 898-13; e outras)). Por toda a bíblia é 
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contada de várias maneiras. Em Gn 11-2,4, nos mostram que o mundo foi criado em seis 
dias. Cada dia Deus criou uma determinada parte de sua gigantesca obra. Todos os lugares 
do mundo, todas as espécies de plantas e animais. No ultimo dia foram criados homem e 
PXOKHU��(VWHV�³GDGRV´�GD�EtEOLD�VmR��GLIHUHQWHV�GRV�GDGRV�GD�FLrQFLD��$�FLrQFLD�HQVLQD-nos 
que nossa terra já existe a milhões de anos, que organismos mais simples se desenvolveram 
gradativamente e se transformaram em organismos mais complexos durante um longo 
processo de evolução. 

Normalmente as pessoas tomam um desses caminhos: 
 

1. Negam todos os fatos da ciência. 
2. Afirmam que a bíblia está errada. 
3. Tentam conciliar os fatos da ciência com os fatos da bíblia. 

 

 Os que tomam o primeiro caminho esquecem que Deus nos mandou dominar, 
explorar e examinar tudo o que foi criado. E criam uma forte barreira entre a bíblia e a 
ciência. 

 Alguns como Darwin, que inicialmente estudava teologia, negou a fé. A luz dos 
dados da ciência, concluiu que a bíblia estava errada. 

 Muitos outros cristãos sinceros não querendo chegar a essa conclusão, tentam 
conciliar os dados da bíblia com os dados da ciência: Lendo Gn 1, que o mundo foi criado 
em seis dia, eles dizem: Estes dias podem ter sido períodos longos, pois para Deus um dia 
é como mil anos, e mil anos como um dia! Mas chegam a apresentar interpretações 
duvidosas e forçadas! 

Tomemos como exemplo os dias de Gn 1, o autor diz: houve tarde, houve manhã, o 
segundo, o terceiro, o quarto dia. Na concepção do autor de Gn 1 ³GLD´�p�XP�GLD��FRP�XPD�
manhã e uma tarde, como nosso dia. Conciliar os dados da ciência com os dados da bíblia 
leva ao perigo de interpretar a bíblia conforme os resultados da ciência. 

 Nenhuma dessas três opções está sem problema. 

Creio que existe uma quarta opção. 

 Saber o que o texto significa naquela época. Os autores bíblicos viviam em um 
PXQGR�RQGH�DQLPDLV��DYHV��SHL[HV��ULRV��VRO��OXD�H�HVWUHODV�HUDP�³GHXVHV´��7RGRV�RV�SRYRV�
vizinhos à Israel conheciam o culto ao sol, lua e estrelas. A estes deuses, adoravam e 
ofereciam seus sacrifícios. Tinham medo deles, e chegaram até a oferecer seus filhos aos 
deuses sol e lua para obterem favores. Isto era uma tentação constante para Israel, veja: Dt 
419; II Rs235. Inicia-se agora a bíblia, em Gn 1 de uma maneira majestosa. 

´12�35,1&Ë3,2�&5,28�'(86�26�&e86�(�$�7(55$�´ E depois de tudo, numa 
ordem perfeita: O sol, a lua, as estrelas e todos os animais. Todas essas coisas são: Só 
criação! Não é preciso tHU�PHGR�RX�DJUDGDU�HVWHV�³GHXVHV´��7XGR�LVWR�p�FULDGR�SHOR�
SENHOR, SOBERANO, o nosso Deus. E mais ainda: Gn 1 termina nos versículos 26-30 
com algo igualmente impressionante e libertador, DEUS SUBORDINOU AS COISAS 
CRIADAS AO HOMEM. A mensagem de Gn 11-2,4 é: Deus é o Senhor de tudo! Tudo o 
que foi criado é só criação e foi entregue ao homem para ser, para ele, um mundo 

http://www.institutoech.com.br/


 

Instituto Evangelístico Charley Huffman 
www.institutoech.com.br 

 34 

habitável. Esse é o alvo de Gn 11 ± Gn 24. A soberania graciosa de Deus e a 
responsabilidade do homem sobre tudo o que foi criado e o que Gn 1 nos anuncia! É 
esta a mensagem que fica. Mas se alguém quer saber mais da estrutura da terra, a 
idade da terra, tem que procurar em livros científicos.  

 Aparentemente existe um conflito entre os dados da bíblia e os dados da ciência em 
nossos dias. Há varias soluções; qual é a mais certa? 

x Concluir que a ciência está errada. 
x Concluir que a bíblia está errada. 
x Tentar conciliar os dados da bíblia e os dados da ciência. 
x Observar o alvo especifico da bíblia. 
 

Creio eu que observar o alvo especifico da bíblia é a mais plausível delas. 
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13) A BÍBLIA E A VIDA CRISTÃ 
 

 

 

 

 Nesta lição queremos descobrir como interpretar a bíblia, para conhecermos a 
vontade de Deus em nossa vida diária. Para sabermos como devemos ser fieis à Palavra do 
Senhor. 

II Tm 315-17. Ela é inspirada e útil para nos orientar como conselhos e mandamentos para 
nossa vida diária. O mais importante, o primeiro dos mandamentos, confirma Jesus em Mt 
2237-38. O amor a Deus. E por Ele ter nos amado tanto, devemos nós também amar uns aos 
outros (I Jo 411), o segundo grande mandamento. Por isso, toda a lei é cumprida pelo amor 
(Rm 1310). Dt 610-12; 3015-20; e Rm 612-14. Deus orienta nossa vida através dos 
mandamentos e conselhos que podemos encontrar em sua Palavra, para que não pecamos 
no caminho. 

 Em primeiro lugar e pela primeira vez a lei foi dada a Israel. Naquela época, cada 
vez visando situações especificas. Veja por exemplo OS DEZ MANDAMENTOS em Ex 
20. Estes foram dados quando Israel estava no deserto ainda. Entrando na terra prometida 
recebe-os pela segunda vez Dt 56-21. Além das coisas mencionadas em Ex 2017, em Dt 521 é 
adicionado, como coisa que não pode ser cobiçada: o campo do seu próximo. Deus orienta 
seu povo em geral e em cada situação especifica. 

 Há inúmeros mandamentos no antigo testamento que são vinculados a determinadas 
situações. Por exemplo, a respeito:  

x DA HIGIENE NO ACAMPAMENTO (Dt 2313). 
x DE PROPRIEDADES EXTRAVIADAS ou EMPRESTADAS (Ex 22). 
x DA SEGURANÇA EM CASA (Dt 228).  
x DAS PRIMICIAS DA COLHEITA (Dt 26).  
x DE DIREITOS DE VIÚVAS, ÓFÃOS e ESTRANGEIROS (Dt 2417-22). 

 Também no novo testamento lemos orientações e conselhos quanto ao 
comportamento da vida cristã daqueles dias, para a vida no lar, por exemplo:  

x A RESPEITO DA RELAÇÃO ENTRE ESCRAVOS e SEUS     
SENHORES (Ef 6). 
x ACERCA DE ATITUDES PARA COM AS AUTORIDADES (Rm 13). 
x A RESPEITO DE PARTES DA LEI JUDAICA A SEREM 
OBSERVADAS AINDA (At 1529). 
x ACERCA DE ADORNOS PARA SENHORAS (I Pe 33). 
x ACERCA DE COMER CARNES SACRIFICADAS AOS IDOLOS 
(ICo 8). 
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 Esses mandamentos foram dados originalmente aos contemporâneos de Jesus e seus 
apóstolos. Visando dar forma mais concreta ao mandamento principal do Senhor, isto é: 
AMAR SE GUARDAR NO CAMINHO DA SALVAÇÃO. 

 Os mandamentos podem variar com a situação também na bíblia. Por exemplo:  

O mandamento é, NÃO MATARÁS! Por isso o profeta Obede mandou o rei de Israel 
beneficiar os seus inimigos (II Co 289-11), mas o profeta Samuel criticou Saul, por ele ter 
poupado a vida de seus inimigos (I Sm 159-11). Isaias exortou o povo, quando a cidade de 
Jerusalém estava sitiada, para confiar no Senhor e resistir (II Rs 1932).  

 Mas Jeremias, numa situação específica exortou o povo a se render (Jr 218,9). 
Esdras proibiu o casamento misto (Ed 101-3), mas Boaz e Rute se casaram! Isto prova que 
os mandamentos do Senhor devem ser estudados em cada situação em que foram dados. 
No novo testamento encontramos o mesmo. Jesus mandou os discípulos saírem sem bolsa 
ou alforje (Lc 104), mais tarde disse que deviam levar essas coisas (Lc 2236). 

  João Batista não bebia vinho, mas Jesus bebia (Lc 733-37). Paulo concordou em 
circuncidar Timoteo (At 163), mas no caso de Tito, opinou de forma diferente (Gl 23). 
Paulo não estava casado por causa do reino (I Co 77). mas Pedro estava casado (I Co 95). 
Paulo disse que em Cristo, homens e mulheres são iguais (Gl 328), mas ordenou também 
que as irmãs ficassem caladas na igreja (I Tm 212). Tudo isso nos leva a pensar que 
DEVEMOS ANALISAR CADA MANDAMENTO E A SUA SIGNIFICAÇÃO 
NAQUELA SITUAÇÃO EM QUE FOI DADO. 

 Alguns mandamentos são específicos para situações especificas daquela época. Mas 
há mandamentos dados em situações especiais, que tem validade para todas as épocas e 
para todos os povos (Rm 138; Mt 2237-39; Jo 1334-35; Gl 5 13-26; I Ts 512). 

Jesus ensinou aos discípulos:  

x A humildade (Jo 1312-17). 
x O perdão (Mt 1823-35). 
x O cuidado em julgar aos outros (Mt 71-5). 
x A misericórdia e o amor para com todos (Mt 543-48). 
 

 Mandamentos validos para todas as épocas (Ef 424; II Pe 313). Outros mandamentos 
estritamente vinculados a uma situação histórica que é diferente da nossa situação. 
Vejamos por exemplo, as leis em Israel para o ano de Jubileu em Lv 25. Neste ano, cada 
um voltaria à sua propriedade (Vs 10,13); pessoas que chegaram a empobrecer e se 
venderam como escravos, ficariam livres naquele ano V.54. Terras não podiam ser 
vendidas para sempre.   

 No ano do jubileu havia possibilidade de resgate (23,24). O que fazer agora com 
essas leis? Não podem ser aplicadas ao pé da letra. Mas há algo que é valido ate os nossos 
dias: O CUIDADO E A PROTEÇÃO AOS MAIS FRACOS. 

 Veja por exemplo, Dt 228; a ordem de fazer um parapeito no terraço da casa para 
que ninguém caia. O que fazer com este mandamento agora? Aprender sobre o cuidado 
que devemos ter com a vida de outras pessoas. 
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 No novo testamento o apostolo Paulo orienta a igreja de Corinto na questão de 
comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos I Co 8 e 1023-33. Como tal carne poderia 
escandalizar um irmão. É uma situação especifica. O que fazer com essas orientações? O 
que devemos fazer o que ajuda ao nosso irmão mais fraco (I Co 811-13 e 1031-33) tem valor 
permanente, lendo e explicando estes mandamentos, condicionados pela situação histórica, 
o interprete deve:  

DISTINGUIR ENTRE AQUILO CONDICIONADO PELA SITUAÇÃO 
HISTÓRICA E AQUILO DE VALOR PERMANENTE. 

 Há também situações hoje, em nossos dias, para as quais não existem orientações 
ou mandamentos específicos na bíblia. Nestes casos devemos procurar novos caminhos, 
guiados pela orientação geral da bíblia. Na história da igreja há exemplos disso. Vejamos, por 
exemplo, o que aconteceu com a questão quanto à escravidão.  

No mundo do velho testamento, aceitava-se a escravidão (Ex 211-11; Dt 1512-18). Também 
no novo testamento a escravidão foi aceita (Ef 65-9; Cl 322 ± 41). Agora Paulo disse em Gl 
328, que em Cristo não havia diferença entre escravos e libertos, mas devolveu Onésimo a 
seu mestre Filemon. Ele aceitou o sistema de escravidão daquela época. Séculos depois do 
movimento abolicionista, iniciado na Inglaterra, alcançou o Brasil e levou à abolição da 
escravidão em 1888, quando a princesa Isabel assinou a lei Aurea. No meio dos 
abolicionistas havia também cristãos. Eles quanto a escravidão abriu novos caminhos, 
partindo do principio que para com Deus em Cristo todos são iguais. 
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14)  HISTÓRIAS DO ANTIGO TESTAMENTO 
  

 

 

 

 

 

 Uma das maneiras mais antigas de interpretar as histórias do antigo testamento, é a 
maneira ALEGÓRICA, o pai da interpretação alegórica foi o judeu Filo de Alexandria, 
que viveu no primeiro século d.C. Muitos pais da igreja, como Origines, Clemente de 
Alexandria, eram mestres neste sistema de interpretação. Esta interpretação supõe que, 
atrás do significado simples do texto, está escondido um sentido mais profundo, o 
ESPIRITUAL��$�SDODYUD�³ALEGORIA´�WUDGX]LGD�OLWHUDOPHQWH��VLJQLILFD��³'L]HU�RXWUDV�
FRLVDV´��2ULJLQHV��SDL�GD�LJUHMD�QRV�DQRV������GLVFHUQLD�HQWUH�R�VHQWLGR�OLWHUDO��PRUDO�H�
espiritual de um texto. 

 Vejamos alguns exemplos: 

 Em Js 2115,18, a prostituta Raabe faz os espios descerem por corda de escarlata; a 
mesma corda mais tarde, é a marca que salva a casa de Raabe da destruição. Para os 
interpretes alegóricos, a corda é o sangue de Cristo, pois o sangue de Cristo salva da 
perdição. Eles julgam que a corda tem um sentido espiritual. 

 Em Gn 24, Rebeca tira água para o servo de Abraão e os seus camelos. Segundo a 
interpretação alegórica, a IGREJA tem que ir a fonte da água viva que é Cristo. 

 Mas existe de fato este sentido espiritual? Uma interpretação de acordo com o 
sentido original das palavras do autor deve explicar o que o autor diz nas histórias do 
antigo testamento, os outros simplesmente está contando o que aconteceu na história de 
Deus e seu povo. Na história de Raabe, a corda é uma corda. A água da Rebeca é água. O 
amor entre noivos é amor. Nas histórias, como os autores contam, as palavras têm sentido 
simples. 

 Ele não escondeu, atrás do sentido simples, ideias e pensamentos mais profundos, 
espirituais. O alegórico atribui ao texto ideias que são do interprete. E isto é um grave erro 
de interpretação. 
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 Além da interpretação alegórica, há outra maneira de ler o antigo testamento.: é a 
interpretação exemplaria. Neste caso a bíblia é um conjunto de histórias com lições para a 
vida.  

x A lição de Caim e Abel é que devemos amar nossos irmãos.  
x A lição da história de Abraão e Ló, na hora de repartir a terra, é que 
não devemos cobiçar a melhor parte.  
x A mensagem de Ló é que convém fugir das grandes cidades sem olhar 
para tras. 
x  A lição do julgamento de Balaão e que não devemos surrar os nossos 
animais.  
x A lição da história de Saul é que não permitamos que a amargura tome 
conta de nossa vida.  
x A lição de Acabe é Nabote é que devemos respeitar a propriedade do 
nosso próximo. 

 Neste sistema de interpretação cada história é apenas uma coleção de exemplos 
com lições para nossas vidas. Não resta dúvida que a bíblia nos dá exemplos para nossa 
vida. A insuficiência porem, dá interpretação exemplaria está no fato de que ³DV histórias 
do antigo testamento servem somente como exemplos para nós. 

 Agora queremos traçar princípios básicos para uma interpretação que chamamos de 
histórico salvífica.  Cremos que as historias do antigo testamento, foram contados em 
primeiro lugar com o ALVO de proclamar os grandes feitos de Deus na história, pelos 
quais Ele salvou o seu povo. Dt 620-23 mostra o dever de cada pai em Israel de contar ao seu 
filho como Deus salvou o seu povo na história. Em Js 2416-17, Sl 78; 104;105 e 135 conta-
se de novo a história de como Deus salvou o seu povo do Egito. E serve para inspiração. É 
fonte para renovar a confiança. 

 Os judeus tinham costume de chamar os livros de Juízes, Josué, I e II Samuel e I e 
II Reis de livros proféticos. Isso indica que os autores queriam profetizar, proclamar 
como Deus salvou seu povo. 

 O Senhor fez e falou é o tema principal dos livros do antigo testamento. No 
caminho que o Senhor anda com o povo, ouvimos também como o povo reage e responde 
ao seu Senhor. É uma reação cheia de altos e baixos. É uma história de vitorias e derrotas, 
de felicidades e tristezas. Veja por exemplo o livro de Juízes. A temática principal é 
indicada no segundo capitulo. O tema é: ³$�,1),'(/,'$'(�'2�3292�(�$6�
/,%(57$d®(6�'2�6(1+25´� Somente dentro dessa temática podemos entender 
capítulos esquisitos e cruéis como os capítulos 17-21! 

 Em I e II Samuel e I e II Reis, o historiador conta como Deus estabeleceu a casa 
de Davi, mas, também nos proporciona exemplos de como os reis e o povo responderam ao 
Senhor. 

A atitude para com Deus e o caminho em que fez andar o povo é a medida para avaliar o 
que o homem faz nesta história entre Deus e o seu povo. E neste sentido que as pessoas do 
velho testamento podem dar exemplos para nós. Veja Hb 11, nos convida a imitar a fé que 
esses homens e mulheres tiveram. 
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 No novo testamento, achamos muitas referências a pessoas, acontecimentos e ritos, 
que se passaram no velho testamento e que prefiguraram aquilo que aconteceria na época 
do novo testamento de uma maneira mais completa. Assim o sacrifício do antigo 
testamento é um tipo de sacrifico de Cristo; Moises como mediador é um tipo de mediador 
Jesus Cristo; a elevação da serpente de bronze é um tipo de elevação de Cristo na cruz. O 
maná é um tipo de mediador de Jesus Cristo (Jo 631-35, 48-51). O cordeiro imolado na noite 
da pascoa, cujo o sangue era sinal nas portas para salvar (Ex 123 -13), prefigura um tipo de 
&RUGHLUR�GH�'HXV�TXH�WLUD�R�SHFDGR�GR�PXQGR��³-HVXV�&ULVWR´� 

 Os sacrifícios do antigo testamento, são um tipo de sacrifício de Cristo. Conforme a 
carta aos hebreus. 

I Co 10, Israel é o tipo de igreja, o deserto de Israel é o tipo de deserto para a igreja, o 
descanso de Israel em Canaã é tipo o descanso eterno Hb 4. O rei é tipo do rei messiânico 
II Sm 11 e o futuro de Israel é tipo o novo céu e da nova terra Is 65; Ap 21. Por serem 
tipos, devemos nesta interpretação destas partes do antigo testamento. Contar com sua 
significação: 

A HISTÓRIA TANTO COMO A TIPOLÓGICA. A regra na interpretação tipológica é 
o novo testamento, pois ele estabelece normas da interpretação tipológica de determinadas 
partes do antigo testamento. 
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15) AS PROFECIAS DO ANTIGO TESTAMENTO 
 

 

 Para interpretar as profecias, devemos observar basicamente as mesmas regras que 
já aprendemos: 

x Saber o que significava as profecias na época que foi dada. 
x Entende-la à luz da bíblia inteira. 
x Interpreta-la para a nossa situação. 

 Os profetas do antigo testamento foram enviados ao povo de Deus, para falar em 
nome do Senhor. Respeitando o contexto histórico saberemos: A QUEM, QUANDO e 
POR QUAL motivo os profetas dirigem suas mensagens (Os 11; Am 11; Mq 11).  

A bíblia, quanto ao tempo em que estes profetas falaram informa exatamente em situações 
históricas determinadas. Is 11; 61; 71, nos informa que Isaias profetizou na época de Uzias 
e Acas Is 71 nos informa até mesmo dados pormenorizados sobre a situação politica 
daqueles dias: São guerras e ameaças de guerras, cerca de 700 a.C. entre Judá, Israel e 
Siria. Para entender o que Isaias disse devemos tomar conhecimento da situação em que 
ele falou. 

 Alguns profetas anunciaram a Palavra do Senhor ANTES, outros DURANTE e 
ainda outros DEPOIS, quando o povo já tinha voltado a Jerusalém. (Is11; Os 11; Ez 11; Dn 
71; Ag 11-4; Zc 48-10). Cada vez a Palavra do Senhor soa em épocas determinadas pelas 
circunstancias históricas. 

Não somente a situação histórica é diferente, mas, também os ouvintes são diferentes. As 
vezes é o povo de Israel, outras vezes o povo de Judá. (Am 31; Jr 71; Jn 11-2). Também em 
situações diferentes. As vezes o profeta anuncia a Palavra do Senhor em uma situação 
politicamente bastante perturbada, cheia de ameaças e angustias. Outras vezes ele fala 
quando reina uma despreocupação geral, em que cada um está gozando a vida alegremente. 
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 Entender o que significou a profecia é o primeiro passo. Infelizmente para alguns 
interpretes, as profecias, são um tipo de manual que nos orienta a respeito do futuro. Não 
resta duvida que os profetas falaram sobre o futuro; tanto o futuro mais próximo do seu 
tempo, como o futuro mais distante. Examinando cuidadosamente a mensagem dos 
profetas, constatamos que eles faziam muito mais do que predizer acontecimentos. 

1- Jr 71-15, quais são os assuntos da mensagem: 
¾ A destruição do santuário em Silo, no passado. 
¾ A injustiça social em Jerusalém no presente. 
¾ A falsa religiosidade praticada no templo, no presente. 
¾ A destruição da cidade, no futuro. 
¾ A salvação se houver conversão, no futuro.  
 

 Suas palavras referiam-se ao presente, passado e futuro. Veja Amos 41-13, a maior 
parte desta profecia é dedicada ao passado: A RESPEITO DE TODOS OS AVISOS 
QUE O SENHOR DEU E QUE NÃO FORAM OUVIDOS. Is 110-17, a presente situação 
é o assunto dessa profecia. Ela condena o culto hipócrita, oferecido a Deus por um povo 
que pratica injustiças gritantes e escandalosas. 

Is 21-5; 42-5, fala de um futuro próximo ao profeta, quando Deus e o templo serão exaltados. 
Para isto Deus tinha que tirar os orgulhosos, os lideres corruptos e as mulheres imorais do 
meio do seu povo (Is 26 ± 41). Veja Is 53. Essa profecia fala de um futuro distante do 
profeta, quando o messias viria. 

 As mensagens proféticas não são manuais de adivinho, mas PROCLAMAM A 
VONTADE DO SENHOR E SUA PRESENÇA ATUANTE NO PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO PROXIMO E DISTANTE. 

Resumo das lições 12 a 15 
 

 Na lição doze falamos sobre a bíblia e a ciência. Descobrimos que os autores da 
bíblia, ao falarem a respeito do nosso mundo e da sua estrutura usam a linguagem do 
simples observador, a linguagem poética e certas concepções daquela época, diferente das 
nossas. O alvo do autor bíblico não é nos dar informações sobre a geografia, mas anunciar 
a salvação do Senhor. 

Falando da criação o alvo é o mesmo: Anunciar a soberania graciosa do Senhor criador 
sobre tudo a que foi criado. Observando este alvo, temos um caminho no conflito que 
aparentemente, existe entre a bíblia e a ciência. 

Na lição treze, falamos sobre a bíblia e a vida cristã. Constatamos que: 

1. Todos os mandamentos foram dados visando situações especificas. 
2. Alguns tem validade para todos os tempos. 
3. Outros são vinculados à uma situação histórica; estes não podem ser 
aplicados ao pé da letra, mas o interprete deve descobrir o valor 
permanente que ele possui. 
4. Há situações não previstas em que devemos descobrir novos caminhos. 
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Na lição quatorze, o assunto é a interpretação das histórias no antigo testamento. 

1. Rejeitamos a interpretação alegórica e a interpretação exemplaria. 
2. Apresentamos a interpretação histórica salvítica, que considera as 
histórias como em primeiro lugar, histórias que nos contam como Deus 
salvou o seu povo e como o povo reagiu. 
3. Há no antigo testamento, acontecimentos, pessoas e tipos, que sendo 
tipos, prefiguram o que mais tarde, aconteceria no novo testamento em 
Jesus Cristo. 

Na lição quinze, descobrimos que para a interpretação das profecias do velho 
testamento é necessário saber: 

1. O que significa a profecia naquela época em que ela foi dada. 
2. Que os profetas se referiam ao passado, presente, futuro próximo e 
futuro distante do seu tempo. 
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16) OS SINAIS DO NOVO TESTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

O novo testamento usa várias palavras ao falar sobre as maravilhas de Jesus.  

As mais usadas são: 

9 Milagres (18 vezes). 
9 Prodígio (16 vezes). 
9 Sinal (77 vezes). 

 O primeiro milagre, o de transformação da água em vinho nas bodas de Canaã, é 
chamado em Jo 211, um sinal. A cura de um oficial em Jo 434. Ou outras curas em Jo 62 
também são chamadas de SINAL.  Eles são o cumprimento das promessas do Reino e 
amostra do que virá na segunda vinda de Cristo. Mas nem todos entenderam a história a 
significação dos sinais. Leia Mt 1222-28, a história da cura de um endemoninhado. Os 
fariseus (v. 24) diziam: ³3(/2�32'(5�'(�%(/=(%8��(/(�(;3(/(�'(0Ð1,26´� 
Mas Jesus disse: ³����6(�(8�(;38/62�3(/2�(63Ë5,72�'(�'(86�e�&+(*$'2�$�
9Ï6�2�5(,12�'(�'(86´�����(V 28).  

 Em Jo 6, ouvimos da multiplicação dos pães. Muita gente seguia Jesus, à busca de 
mais sinais. Veja Jo 615 e 26��-HVXV�PHVPR�GLVVH��³���QmR�SRUTXH�YLVWH�VLQDLV�����PDV�SRUTXH�
FRPHVWH�GRV�SmHV´�����Jo 1237, este verso nos diz que muitos viram os sinais, mas não 
CRERAM em Jesus Cristo e que Nele o reino já chegou. Qual é a mensagem dos sinais? 
Mt 1222-28, Jesus explica o sinal da cura no v. 28. A cura é sinal do que o Reino do Messias 
anunciado no antigo testamento chegou. Por esse motivo a pregação do Reino anda junto 
com os sinais do Reino. 

 Veja Mt 423 ����³(�SHUFRUULD�-HVXV�WRGD�D�*DOLOHLD��HQVLQDQGR�QDV suas sinagogas, e 
pregando o evangelho o reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o 
SRYR´���� 

 Quando João Batista, na prisão, está em dúvida e quer saber se Jesus é de fato o 
Messias que havia de vir (Mt 112-6), seus  discípulos tem que contar o que viram e ouviram 
�9�����³�2V�FHJRV�YHHP��RV�FR[RV�ANDAM, os leprosos são curados, surdos ouvem, os 
mortos são ressuscitados, e AOS POBRES ESTÁ SENDO PREGADO O 
(9$1*(/+2���´ 

 Jesus como Senhor do Reino manifesta seu poder. Considere a história do paralitico 
de Mc 21-12 Jesus perdoou-lhe os pecados. Em vista da dúvida dos fariseus, Jesus cura o 
paralítico para mostrar que Ele tem poder para PERDOAR PECADOS. E que em seu 
Reino TODO É RESTAURADO (corpo, alma) conforme as profecias do antigo 
testamento. tudo que ameaça a vida: fome, doença tristeza, pecado, corrupção, desonra, 
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fraqueza e morte, hão de desaparecer. Disto os sinais nos convencem: eles dizem que o 
Reino chegou e que Jesus é o Senhor. Mas há algo que deve ser observado: Jesus não 
curou todos os doentes; nem saciou todos os famintos.  

 Ele transformou água em vinho só uma vez e multiplicou os pães só duas vezes, 
apenas alguns mortos foram ressuscitados e estes, mais tarde, faleceram. Tudo isto nos diz 
que o reino na sua plenitude é anunciada pelos sinais (Is 256-9) (6517-25) e (Ap 716) 
profetiza-se que no reino vindouro não haverá fome, quando ele multiplica o pão, ele dá 
uma amostra que no reino que virá não haverá: fome, doenças, nem morte. (Is 6520; 355-6 e 
Ap 24). Na ressurreição da filha de Jairo, do jovem, da viúva de Naim e de Lázaro vemos 
uma amostra da ressurreição final e que não haverá morte (Ap215) diz que: Deus fará nova 
todas as coisas.  

 O Reino chegou e virá na sua plenitude dizem os sinais. E eles nos convidam a crer 
no Senhor do Reino: Jesus Cristo. Este é o objetivo final dos sinais (Jo 2030-31) os sinais 
foram dados para que CREIAMOS. 

 4XHP�³SDUDU´�QR milagre, só se beneficiando não entende o sinal. Dos dez leprosos 
(Lc 1711-19), nove pararam no sinal; um somente entendeu-o e se salvou! No meio do povo, 
muitos aproveitaram-se do pão, mas poucos creram (Jo 1237). Exatamente por este motivo, 
Jesus se recusa em alguns casos, realizar sinais: Diante de Herodes (Lc 238-9) e diante dos 
fariseus (Mt 1238-40). 

 O ultimo sinal que Jesus da aos fariseus é o sinal de Jonas: O da sua própria morte e 
ressureição! 

 Como interpretar hoje, para os nossos dias as histórias dos sinais de Jesus? Nesta 
parte queremos considerar a interpretação destas histórias diante de dois tipos de pessoas: 

1- Aqueles que negam a realidade dos milagres de Jesus. 
2- Aqueles que os aceitam e querem repetir os milagres hoje. 

 Os que negam, somente creem naquilo que pode ser provado cientificamente. 
Suponhamos que você está em frente de um grupo onde tem este tipo de pessoas. Você tem 
que explicar a história da cura da sogra do apostolo Pedro (Mt 814-15). O que você dirá? 

a) ³1mR�p�WmR�GLItFLO�FRPR�SDUHFH��FUHU�QHVWH�PLODJUH��Ki�fatores 
psicológicos que influenciam o estado do corpo. Na hora que aquela 
senhora se encontrou com &ULVWR�HOD�VH�VHQWLX�PXLWR�PHOKRU´� 
b) ³1mR�p�IRUD�GR�FRPXP�HQFRQWUDU�SHVVRDV�FRP�SRGHUHV�H[FHSFLRQDLV��
como hoje em dia há muitas curas inexplicáveis para os médicos, havia 
naquela época, mais destas curas ainda. Jesus era homem assim possui 
dons fora do coPXP´� 
c) O alvo desta história, não é tanto a cura desta senhora, ao pé da letra, 
devemos entender o sentido mais profundo desta história: Jesus quer 
FXUDU�WRGRV�RV�TXH�HVSLULWXDOPHQWH�HVWmR�GRHQWHV´� 

 1mR�VHL�R�TXH�HVFUHYHX��$V�LQWHUSUHWDo}HV�³D�H�E´�SURFXUDm esclarecer o milagre de 
uma maneira cientifica. Quem procede assim, depende na sua explicação, de teorias 
FLHQWLILFDV��TXH�³SRVVLELOLWDP´�R�PLODJUH��1HVWH�FDVR�DV�FRQFHSo}HV�FLHQWLILFDV�GHWHUPLQDP�
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o que é considerado milagre e o que não é! Mas já descobrimos na parte anterior desta 
lição, que milagre é um sinal do Reino que se opõe ao pecado e seus efeitos. 

 A cura não deve ser entendida cientificamente, mas deve ser entendida como sinal 
de que o reino chegou. 

 $�WHUFHLUD�SRVVLELOLGDGH�³c´�RIHUHFH�XP�RXWUo caminho de interpretação 
³(63,5,78$/,=$5�2�0,/$*5(´: A FEBRE torna-se símbolo da EFERMIDADE 
ESPIRITUAL. Levando a interpretação para a esfera espiritual, esvazia-se o FATO. 

 A história nos conta que a sogra de Pedro estava com febre de verdade! Esta 
interpretação não corresponde à história. Nós podemos interpretar corretamente esta 
história, quando levamos em conta que a cura é um SINAL de que o Reino de Deus 
chegou. A sogra de Pedro teve o privilégio de presenciar isto na sua própria casa.  

 Nem todos tiveram este privilégio naquela época, nem hoje desta forma tão real! 
Mas sabemos que o Reino, onde não haverá doenças, foi erguido. Isto significa para nós 
hoje, que devemos combater doenças, orando e buscando os meios que Deus nos concede 
(Tg 513-20). 

 Um segundo grupo de pessoas é formado pelos ouvintes que aceitam a realidade 
dos milagres e querem repetir os milagres hoje. Inevitavelmente fazem esse grupo uma 
DILUPDomR�³-HVXV�p�R�PHVPR�RQWHP��KRMH�H�SDUD�VHPSUH´�H�DILUPDP�³(OH�IH]�RQWHP��ID]�R�
mesmo hoje´. 

Citando um texto das escrituras fora do contexto (Hb 138). Suponhamos que você tem que 
pregar sobre a história do cego Bartimeu (Mc 1046-52). 

O que você diria diante de tal auditório? 

a) ³-HVXV�FXUD�KRMH�WRGRV�RV�TXH�HVSLULWXDOPHQWH�VmR�FHJRV´� 
b) ³-HVXV�FXURX naquela época e vai curar hoje de novo, hoje anoite, em 
QRVVD�LJUHMD´� 
c) ³-HVXV�FXUDYD�H�RV�GLVFtSXORV�WDPEpP��PDV�QmR�H[LVWH�PDLV�HVWH�WLSR�GH�
cura maravilhosa em nossos dias. 

Não sei o que você marcou.  

x 6REUH�³E´�YRFr�QmR�WHP�QHQKXPD�FHUWH]D�� 
x PossibilidaGH�³F´�VHULD�QHJDU�R�SRGHU�GH�&ULVWR�KRMH� 
x ,QWHUSUHWDomR�³D´�HP�VL�p�YHUGDGHLUD��-HVXV�DWp�IDORX�DVVLP�HP�-R��39, 
mas é uma interpretação que foge do texto, onde Bartimeu foi curado da 
cegueira física!  

 Nós podemos evitar estas respostas erradas, quando entendemos a cura de Bartimeu 
como um SINAL do Reino, onde os cegos verão e os surdos ouvirão (Is 355). Por 
conhecermos essa profecia e entendermos o sinal, podemos na interpretação desta história, 
destacar: 

 A ESPERANÇA QUE TEMOS NA VINDA DO MESSIAS DO REINO EM 
SUA PLENITUDE. NÃO HAVERÁ MAIS MAL QUE AFLINGE NOSSOS 
CORPOS E NOSSA ALMA. MARANATA VEM SENHOR. 
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A igreja, por ter visto estes sinais de RESTAURAÇÂO E RENOVAÇÂO: 

a) Anuncia a mensagem dos sinais do Reino. 
b) Limita-se à restauração da vida espiritual somente. 
c) Empenha-se por um mundo melhor. 
d) Está apenas esperando mais milagres. 
e) Está esperando a vinda do Reino na sua gloria. 

$�DOWHUQDWLYD�³E´�p�DQWLELEOLFD� 

$�DOWHUQDWLYD�³G´�p�XPD�DWLWXGH�GH�LQFUHGXOLGDGH��RV�VLQDLV�OHYDP-nos a interessar-nos por 
nosso próximo e nosso mundo, como Jesus também fez, enquanto aguardamos a sua vinda. 
Os milagres do novo testamento são chamados de sinais; revelando-nos que o Reino 
chegou e apontando para o dia quando não haverá mais: FOME, DOENÇAS, MORTE e 
PECADO. São amostras do que há de vir. 

 O objetivo final dos sinais é levar a crer que Jesus é o Cristo, o Senhor. Na 
aplicação para nós hoje, eles nos são um estimulo para ação e motivo de grande esperança. 
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17) AS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO 
 
 
 
 
 
 

O que é uma parábola? É uma comparação, coisas, acontecimentos da vida diária. São 
usadas para esclarecer alguma coisa.   

 O Reino de Deus é o assunto principal das parábolas. Veja Mt 430; Mt 1324,31,33; 
Mt 222; Mt 251. 

O Reino de Deus e sua maneira de crescer, são explicados nas parábolas: 

1- Do semeador Mt 1319. 
2- Do joio e do trigo Mt 1324-30. 
3- Da semente Mc 426-29. 

Do imenso valor do Reino: 

1- Do tesouro escondido Mt 1344. 
2- Perola de grande valor Mt 1345-46. 

Mas esse valor não aparece, fica escondido com o fermento (Mt 1333), e é pequeno, como o 
grão de mostarda (Mt 133-32). 
 Que haverá uma demora para a vinda de Jesus na plenitude do seu Reino, isso nos 
dizem as parábolas das virgens, que tem que esperar o noivo (Mt 2514-30) e a dos servos 
que durante a ausência do senhor tem que trabalhar (Mt 2514-30). 

 E quando Ele vier, tudo terminará em festa, diz-nos a parábola das bodas (Lc 1415-

24). E que é convidado para a festa? Quem pode participar do Reino? 

 As parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho prodigo, (Lc 15). 

 Há também algumas parábolas sobre o Reino de Deus e Israel, como a dos 
trabalhadores maus que mataram o filho (Mt 2123-41) e a dos convidados que não quiseram 
participar da festa do filho (Mt 221-14). 

 O Rei e o seu Reino são o assunto principal das parábolas. Elas são sinais do Reino 
(Jo 1237; Mt 1120-21). Todos viram, mas não entenderam (Mt 1310-17). Há muitos que não 
percebem que o Reino chegou! Nem o seu Rei Jesus Cristo. Por isso são acrescentadas as 
palavras: ³48(0�7(0�289,'26�3$5$�289,5��28d$´� Estas palavras nos 
mostram que mesmo ouvindo, muitos correm o perigo de NÃO OUVIR, NEM VER, 
NEM ENTENDER, pois para isto, temos que obedecer ao Espirito Santo; que é dado a 
todos que obedecem ao Rei no novo nascimento (At 532; Jo 3; At 238). 

 +DYLDP�³�ViELRV�H�HQWHQGLGRV´�(Mt 1125) e gente  que julgava que já tinha muita 
coisa (Lc 818), eles achavam que não precisavam do Reino (Lc 818), outras justos demais 
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(Lc 18), eles achavam que não precisavam do Reino, nem do Rei, e por isso não entendia 
nem os sinais do Reino, nem as parábolas do Reino.  

 Pois para entender e receber o Reino, devemos ser como crianças (Lc 1817). Só se 
nós nos tornarmos humildes, como as crianças, podemos receber o Rei e o Reino. Jesus é a 
chave para entender as parábolas, mas para quem o rejeitar as parábolas escondem a 
verdade do Reino (Mc 412). 
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A interpretação das parábolas 
 

Existe uma diferença entre uma alegoria e uma parábola. Uma alegoria é uma 
COMPARAÇÃO em que cada elemento, cada DETALHE tem seu significado. 

Exemplo Jo 151-6: A videira = Jesus; o agricultor = Deus; os ramos = os discípulos, nós, os 
frutos = as boas obras (novos discípulos, fruto do Espirito Santo); o fogo = a condenação. 

Exemplo Ef 613-17: O trecho sobre a armadura de Deus é uma ALEGORIA, pois todos os 
elementos recebem uma significação especial. Uma parábola, porem é diferente: O 
conjunto como um todo tem seu significado. A parábola é contada com um objetivo só 
³HOXFLGDU�XPD�YHUGDGH�FHQWUDO´� 

Exemplo Lc 1030-37: A parábola do bom samaritano, Jesus queria ensinar uma coisa só: 
³9i�H�SURFHGH�GH�LJXDO�PRGR´��$�LQWHUSUHWDomR�DOHJyULFD�GH�XPD�SDUiEROD�QmR�p�FRUUHWD��
que dá sentido a cada elemento. 

Outro exemplo Lc 158-10: A parábola da mulher que achou a dracma perdida. O objetivo 
está expresso no verso 10. A alegria por alguém que foi achado (Lc 157; 1532). Sabemos 
agora o que é uma ALEGORIA e o que é uma PARÁBOLA. 

 Há alguns exemplos onde uma parábola transmite uma verdade só, mas em que 
também os vários elementos recebem uma significação. 

Por exemplo: 

x Mt 1324-30, a parábola do joio e do trigo.  
x Mt 2133-46, a parábola dos lavradores maus.  
x  

Mas em geral as parábolas têm no conjunto, como um todo, uma verdade central. 

 NA INTERPRETAÇÃO DESTA PARÁBOLA, DEVEMOS PROCURAR 
ESTA VERDADE CENTRAL. 

Exemplos: 

I Ts 51-3��OHPRV�³TXH�R�GLD�GR�6HQKRU�YHP�FRPR�XP�ODGUmR�GH�QRLWH´��(VWD�
frase nos diz que; o dia virá inesperadamente. 
 Mt 18 23-37, a parábola do credor incompassivo. O que Jesus nos ensina? 
Que devemos perdoar nossos devedores. 
Mt 181-8, parábola do juiz iniquo. Se aquele juiz fez justiça, muito mais 
Deus. 
Lc 161-9, parábola do administrador infiel. O que Jesus quer dizer? É 
somente que gente do mundo às vezes é mais esperta é hábil para agir 
antes que seja tarde demais. 
Prepare para o acerto de contas. 
Mt 201-16, os trabalhadores na vinda. No Reino o que vale e a GRAÇA. 

  

 PRESTAR ATENÇÃO AS FRASES FINAIS SÃO IMPORTATES PARA 
DESCOBRIR A VERDADE CENTRAL QUE A PARÁBOLA NOS TRANSMITE. 

http://www.institutoech.com.br/


 

Instituto Evangelístico Charley Huffman 
www.institutoech.com.br 

 51 

Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? A quem? Foi a um fariseu, que queria 
justificar-se fugindo da exigência da lei. 

 E as parábolas da dracma, da ovelha e do filho perdido, em Lc 15. Diante das 
murmurações dos fariseus, que não aceitaram que Jesus recebesse os pecadores perdidos! 
É INDISPENSAVEL prestar atenção a SITUAÇÃO em que cada parábola foi narrada. 

 Parecem histórias simples e claras, mas sempre acontece algo fora do comum, 
EXTRAORDINARIO: é raro ver um pastor que deixa 99 ovelhas para achar a perdida; 
dificilmente um pai aguarda, com tanta paciência um filho que botou fora toda a herança; 
onde um administrador recompensa o trabalhador de uma hora. Quem fica semeando 
enquanto ଷ

ସ
 das sementes se perdem. Estas coisas extraordinárias que acontecem nas 

parábolas, nos levam a descobrir o que Jesus quer dizer. 

 Veja por exemplo a parábola dos trabalhadores da vinha (Mt 201-16) ± o 
extraordinário é que os que trabalharam apenas uma hora, recebem o mesmo salário dos 
demais. Ninguém procede assim! Exatamente isso que Jesus quer dizer: Deus age de uma 
maneira diferente. 

 NO REINO É A GRAÇA QUE VALE! Lc 1415-24, a parábola dos convidados, 
que não quiseram ir à festa. 

 Apesar de tantos recusarem o convite, a festa não foi cancelada. Algo semelhante 
dificilmente aconteceria. 

Mas no Reino as coisas são diferentes: 

Deus quer que a igreja fique cheia 
 

Na interpretação de uma parábola, a tarefa principal é DESCOBRIR a VERDADE 
PRINCIPAL. Para isso devemos: 

1- Prestar atenção às frases finais. 
2- À situação em que cada parábola foi falada. 
3- Ao extraordinário que acontece em cada situação. 
4- E não esquecer que o assunto das parábolas é o REINO DE DEUS. 

 As parábolas foram anotadas vários anos depois que Jesus as proferiu. Os 
evangelistas escreveram entre os anos 60 e 70 d.C. Há de vez em quando, pequenas 
diferenças entre as mesmas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. 

 Veja por exemplo, a parábola dá ovelha perdida em Mt 1810-14 e em Lc 153-7. 

Observe a situação em que a parábola foi contada em Lucas e a de Mateus. Qual a 
diferença? A quem Jesus se dirige em Mateus, e a quem Ele se dirige em Lucas? 

Em quase todas as parábolas usam-se figuras que tem uma significação constante na bíblia 
inteira. Como o pastor de ovelhas, para indicar o Senhor e seu povo ou a parábola da vinha, 
para indicar Israel. 

Falaremos destas figuras na próxima lição. 

http://www.institutoech.com.br/


 

Instituto Evangelístico Charley Huffman 
www.institutoech.com.br 

 52 

18) LINGUAGEM FIGURADA 
 

 

 

 

 

 

É aquela em que se diz uma coisa sob a forma ou a figura de outra coisa. É uma 
linguagem, mais viva, mais atrativa. Reforça a expressão do que dizemos é mais profunda. 
Também nos possibilita dizer aquilo que não podemos expressar em palavras comuns: 
Sentimentos mais profundos e emoções quase que indizíveis. 

 Quem entende a linguagem figurada como se fosse literal, comete erros grandes e 
até cômicos. Na bíblia, usa-se frequentemente esse tipo de linguagem. Por exemplo, o 
salmista em Sl 423 diz��³$6�0,1+$6�/È*5,0$6�7(0�6,'2�2�0(8�$/,0(172 
',$�$�',$´� O salmista fala de uma coisa (Sua profunda e constante tristeza), sob a 
figura de outra coisa (De alguém que constantemente se alimenta de outra coisa). 

 Mais um exemplo Sl 114 ³2�6HQKRU�HVWi�QR�VHX�VDQWR�WHPSOR��QRV�FpXV�WHP�R�
6HQKRU�R�VHX�WURQR´��2�TXH�SRGHPRV�FRQFOXLU�GHVWD�IUDVH�p�TXH��'HXV�p�R�VREHUDQR�UHL�GH�
todas as coisas. Usando essa figura, do rei e do trono, ele fala de algo que existe de 
verdade. 

 Veja Mc 943-48, como entender estas palavras de Jesus sobre cortar a mão, o pé, e 
arrancar o olho? Se fosse para seguir ao literal, muitos de nós já não teríamos pés, nem 
mãos! Por ser linguagem figurada podemos concluir de Jesus uma necessidade verdadeira 
e urgente. É um imperativo necessário e urgente, agir contra aquilo que nos faz tropeçar 
em nossa vida. Na segunda parte desta passagem, Jesus fala a respeito da condenação 
HWHUQD��³�2�IRJR�LQH[WLQJXtYHO´��RQGH�R�³ELFKR�QmR�PRUUH�H�R�IRJR�QmR�VH�DSDJD´��,VWR�p�
uma linguagem figurada. 

A SEPARAÇÃO ETERNA DE DEUS E DA SUA GLORIA. A bíblia nos fala dessa 
UHDOLGDGH�VRE�D�ILJXUD�GR�³IRJR´�GR�³ELFKR�TXH�QXQFD�PRUUH´�H�GR�UDQJHU�GRV�GHQWHV´�(P�
comparação com a linguagem simples e objetiva, esta linguagem figurada é igualmente 
verdadeira. 

 É usada com preferência para expressar coisas, sentimentos. Quando as palavras 
comuns são insuficientes, os poetas e profetas usavam LINGUAGEM FIGURADA. 

Figuras constantemente usadas 
 

 Por exemplo, a do pastor e suas ovelhas Jo 10; Sl 23; Is 4011; Jr 231-4; Ez 34; Zc 
114-17. Vejamos mais de perto Ez 341-10. Usando a figura do pastor, Ezequiel fala a respeito 
dos líderes de Israel que não cuidavam do rebanho, mas, ao contrário procuram aproveitar-
se do mesmo.  
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 Em Ez 341-12, 15, 16, Deus promete que Ele mesmo será o pastor de suas ovelhas. 
Quando Jesus em Jo 10 apresentou-se como o bom pastor, Ele usou uma figura muito 
conhecida. Todo mundo conhecia a figura do pastor através das profecias de Ezequiel, 
Zacarias e Jeremias. Foi por isso que os lideres ficaram zangados e queriam apedrejar 
Jesus, depois do seu discurso do bom pastor. 

 8P�RXWUR�H[HPSOR�p�D�ILJXUD�GD�³YLQKD´��0XLWR�FRQKHFLGD�p�D�SDUiEROD�GRV�
lavradores maus, que não queriam entregar a renda e mataram o filho do dono da terra, Mt 
2133-46. A vinha era uma figura bastante conhecida (Dt 3232; Is 51-7; 272-3; Mt 2128-33). Em 
Is 57, Israel é indicado pela figura da vinha. Em Mt 2133-46, a vinha é a figura do povo de 
Israel pela qual Deus esforçou-se tanto, mas, da qual só colheu ingratidão. Os líderes de 
Israel entenderam o que Jesus disse. 

 Um último exemplo: Mc 219, Jesus fala do noivo. A figura do noivo era bem 
conhecida (Is 625; Mt251-13). Em Isaias o noivo que se alegrará pela noiva é Deus. Em Mt 
25, o noivo que logo buscaria a noiva era Jesus. Em Mc 219, Ele mesmo está presente, no 
meio dos seus discípulos. Por isso o tempo é de festa e não de jejum. 

Linguagem figurada em profecias, especialmente no apocalipse 
 

 Usamos também linguagem figurada para dizer aquilo que ultrapassa a nossa 
experiência, e para qual as nossas palavras comuns no parecem insuficientes. 

 Os profetas usaram muitas vezes linguagem figurada para dizer o indizível, para 
falar das grandes coisas que Deus fará no futuro. As vezes calamidades muito grandes, que 
aconteceram no passado, são usadas como figuras para dizer que Deus fará no futuro. Sl 21-

11. É uma profecia, conforme os versículos 1, 11 a respeito do DIA DO SENHOR. Este 
dia é anunciado, mediante figuras de calamidade, pela qual Deus visitou o seu povo: uma 
praga de gafanhotos e uma grande seca, que devastou Israel. O dia do Senhor virá com 
tanta certeza e com tanto poder, como Deus agiu no passado pela praga e pela seca. 

 As figuras de terremoto, do sol que escurece, da lua vermelha como sangue, e 
outras semelhantes encontradas muitas vezes (Is 1310; Ez 327; Jl 231; Mt 2429; Ap 612). 
Estas figuras são usadas para descrever o juízo de Deus sobre, Babilônia, Egito, Israel e 
WRGD�D�WHUUD��8PD�H[SUHVVmR��³2�GLD�GR�6HQKRU´��e�WRGR�H�TXDOTXHU�GLD�TXH�(OH�XVD�GRV�VHXs 
atributos para impor juízo. Figuras do passado apontam para o futuro. Ap 16, descreve os 
sete flagelos. A libertação do povo de Deus, o Êxodo, e as dez pragas, pelas quais Deus 
feriu os egípcios, servem agora de figuras para dizer que Deus libertara de novo. Assim Ele 
libertará sua igreja novamente da perseguição. Usando figuras do passado, o apostolo João 
fala a respeito da libertação que viria sobre a igreja, que estava sendo perseguida 
(assassinada pelo império romano). 

 Veja agora Mq 41-2. Esta profecia diz que os povos subirão ao monte e à casa do 
Senhor, o templo, para adorar o Senhor! Mas nós sabemos que o templo, os seus sacrifícios 
e holocaustos, não precisam ser reorganizados, desde que Jesus ofereceu-se como 
sacrifício perfeito (Hebreus). Como ler e entender agora a profecia de Miqueias? Seu 
significado para nós hoje? É que muitos povos servirão ao Senhor, pois a terra toda se 
encherá do conhecimento do Senhor (Is 119). 
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 Ez 40-48. Falando do templo, das suas medidas e do seu altar, Ezequiel anuncia 
alguma cois. No capitulo 47, sobre as águas que estão saindo do templo para purificar a 
terra. Anuncia como gloria de Deus estará no meio de todos nós no futuro (Jo 737-39; Ap 
221-5). 

 Como exatamente? Ninguém sabe, nós conhecemos só em parte e vemos como 
espelho obscuramente (I Co 1312). É por isso que os profetas falavam em figuras do que 
eles conheciam, é a melhor linguagem para dizer o indizível. 

 Considere as figuras usadas em Ap 2011-15, o apostolo João fala a respeito do ultimo 
juízo. Lendo esta passagem, há três maneiras de interpreta-las. 

1- É impossível imaginar um livro ou alguns livros nos quais está anotado 
tudo o que todos os homens de todos os séculos fizeram; Ap 2012 é só um 
simbolismo, que não será cumprido. 
2- Um livro deste tamanho... É difícil. Quer saber, é mediantes fitas 
gravadas e microfilmes. 
3- Nós devemos comparecer diante do Senhor e Ele nos pedirá conta do 
que fizemos (Rm 1410; II Co 510; Mt 1627). 

A terceira me parece a única maneira de entender corretamente o que a profecia diz. 

 A primeira e a segunda entendem a profecia de forma literal, o que se devia 
entender figuradamente. Esta linguagem nos fala de coisas que existem e que serão 
realizadas: A VINDA DO SENHOR, O DIA DO SENHOR, O JULGAMENTO DO 
SENHOR e A GLÓRIA DO SENHOR, anunciadas através de figuras. 

A linguagem apocalíptica segue este padrão: 

1- Todos os livros apocalípticos refletem épocas sombrias da história humana. 
2- O apocalipse personifica o bem e o mal, em uma situação de conflito. Animais são 

usados para representar homens e nações. 
3- São feitas predições sobre o resultado dos conflitos descritos e destino das 

personagens perversos no drama. 
4- A mensagem é transmitida através de visões. 
5- Um simbolismo comum é empregado. Os números são importantes: 

o Um - Unidade 
o Dois - Algo fortalecendo. 
o Três ± O numero divino (Pai, filho, Espirito Santo). 
o Quatro ± O mundo habitado pelos homens. 
o Cinco ± Numero do homem. 
o Seis ± Imperfeição ou mal. 
o Sete ± Perfeição. 
o Dez ± E seus múltiplos, inteireza humana 
o Doze ± Religião organizada. 
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As cores também possuem significados especiais: 
 

o Branco ± Pureza. 
o Vermelho ± Sangue. 
o Preto ± Morte. 

 
6- É impossível determinar a autoria do apocalipse. 
7- E dito que foram seladas (i.e fechado o seu conteúdo oculto para serem abertos 

pelas futuras gerações). O livro de apocalipse de João participa dessas cinco 
primeiras características comuns e difere nas duas últimas. 

Sete chaves para compreender o apocalipse de João 
 

Primeira chave ± O apocalipse foi escrito em símbolos. (56; 68; 93; 123; 131; 1613; 173). 

Segunda chave ± Descreve principalmente eventos que em BREVE DEVEM 
ACONTECER (11; 13; 311; 226,7; 2210, (comparar com Daniel 826) 2212; 2220) 

Terceira chave ± Foi dado para confortar os cristãos perseguidos (19, 2 ± 3), das 7 cartas, 
6 fazem menção de perseguição aos cristãos e ainda pior está por vir. (69; 714; 11), a morte 
de duas testemunhas (12- conta de satanás e sua perseguição ao povo de Deus) 1315; 
1413; 176; 1824. 

Quarta chave ± Identifica o dragão e as duas bestas (representam poderes maus). 

a) O dragão 123,4,6,13. Foi derrotado e expulso do céu 128,9. Dá poder as duas bestas 
131,11. Ap 129, diz que a ANTIGA SERPENTE, chama diabo e satanás, o sedutor 
do mundo1614,16, foi preso 202, solto por pouco tempo 203 lançado dentro do lago 
de fogo 2010. 

b) A primeira besta - Ap 131-10 a descreve. Semelhante ao dragão em muitos aspectos, 
indicando que estão ao lado de satanás. É composta de quatro animais separados tal 
como Dn 7 (leopardo, urso, leão, e um animal sem nome com 10 chifres). Desde 
que eles representam poderes políticos, isto é, quatro impérios mundiais: Babilônia, 
Medo Persa, Macedônio e Romano. João está sugerindo aqui um grande poder 
político. 
- Ap 179-12 ± 7 cabeças são 7 cabeças de reis e ao mesmo tempo 7 montes. 
- Ap 137 ± identifica-a como perseguidora dos santos e como tendo autoridade 
sobre todas as nações. São características que se encontram no IMPERIO 
ROMANO. 
 
C) Segunda besta ± Ap 1311-17, a descreve em Ap 1920, ela é chamada de FALSO 
PROFETA. Sua missão é promover culto a primeira besta, existiu ao mesmo 
tempo que a primeira besta, fez uma imagem da primeira e forçava o povo a adora-
la. A primeira besta representa o império Romano através de suas cabeças os 
imperadores, então a segunda era a concília romana, que promovia culto ao 
imperador. Esta descrição engloba facilmente aqueles que foram designados por 
Roma, especialmente sob o imperador Domiciano (81 ± 96 a.C) com função de 
impor adoração ao imperador como se ele fosse deus. 
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Quinta chave ± O apocalipse identifica a meretriz e a Babilônia. 

Ap 17 ± A descreve como uma cidade poderosa que reina sobre reis, anda em cima 
do império e guia os outros para o mal. Uma cidade cheia de luxo que perseguia os 
cristãos? A meretriz é a cidade de Roma. Em Ap 18 encontramos o quinto símbolo 
das forças do mal. Babilônia que também se identifica com Roma. 

Sexta chave ± O apocalipse identifica o período de 1260 dias. 

 112. ± 42 meses calçaram aos pés da cidade santa. 

 113,7 - 1260 dias as duas testemunhas profetizam. 

 126 ± 1260 dias a mulher alimentada profetiza. 

 1214 ± Tempo, tempo e ଵ
ଶ
 tempo, a mulher é sustentada.··. 

 135-7 ± 42 meses. A besta agindo.  

Enquanto a besta está agindo, a igreja está pregando e sendo protegida. No 
final do período a besta mata as testemunhas e o povo se alegra Ap 1111-12, 
depois de 3 ଵ

ଶ
 dias, as 2 testemunhas voltam à vida e sobem para o céu. 

Ap 1113 - ଵ
ଵ

 da cidade é destruída, 7000 pessoas são mortas. Os 1260 dias por 
tanto, representam:  

 - Um tempo de perseguição, sua duração será relativamente curta, não será o fim 
do mundo, sendo associado com a besta, então será durante o domínio do império 
Romano. 

Sétima chave ± O apocalipse conta sobre o reino espiritual, não físico. Ap 16-9 ; Jo 
1836. 

Quando o livro de apocalipse fala sobre o reino de Cristo, fala de um reino 
espiritual já existente. 
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19)  PALAVRAS E CONCEITOS 
 

 

 

 

 

 

Palavras com vários sentidos. Vejamos, como por exemplo, a palavra ou nome 
³,VUDHO´� 

x Ex 422 ± Todo o povo de Israel no Egito. 
x Gn 3510 ± Jacó, filho de Isaque. 
x II Reis 176 ± O reino do norte, das dez tribos que foram exiladas.  

 Este exemplo foi muito fácil. Mas há coisas onde o interprete tem que estudar, com 
muita seriedade, para descobrir o sentido especifico de uma palavra. A palavra MUNDO 
Jo 316 e MUNDO I Jo 215. 

 A palavra mundo nestes textos tem um sentido diferente em cada frase. É somente 
pelo contexto de cada texto que podemos descobrir o significado especifico da palavra.  

x Jo 316-19; Mundo significa ± Algo como todos os homens, a humanidade, 
como alvo do amor de Deus. 
x I Jo 215 -17; Mundo significa ± a humanidade corrompida, alienada de 
Deus e todo o seu sistema, da qual um discipulo de Cristo não deve 
participar. 

É um mundo que jaz no poder do maligno (I Jo 519). Em I Jo 110 a palavra 
³MUNDO´�WHP�QRYDPHQWH��outro sentido, a saber: O mundo criado por Deus. Leia 
os seguintes versículos e os seus contextos, procure definir o sentido da palavra 
³PXQGR´�HP�FDGD�WH[WR� 

1. Jo 2125 _________________________________________________________. 
 

2. I Jo 22 __________________________________________________________. 
 

3. Jo 1714 __________________________________________________________. 
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 Outro H[HPSOR�GH�SDODYUDV�XVDGDV�HP�YiULRV�VHQWLGRV�p�D�SDODYUD�³&$51(´��
³&$51$/´� 

x II Co 127 ± Refere-se corpo humano  . 
x Jl 228 ± A todos os homens. 
x Mt 1617 ± Sentido religioso: é o homem sem transformação. 
x Gl 33 ± 'L]�R�DSRVWROR�3DXOR�DRV�JiODWDV�TXH�HOHV�HVWmR�VH�³DSHUIHLoRDQGR�
QD�FDUQH´��2X�VHMD��FRQILDU�QD�OHL�MXGDLFD�H�HVSHUDU�TXH�R�KRPHP�VH�
justifique pelas obras da lei. Isto é aperfeiçoar na carne. 
x Gl 516-25 ± Onde obras da carne são os opostos da obra do Espirito.  

Até agora descobrimos 5 sentidos diferentes em que a palavra carne é usada na bíblia. Veja 
o sentido da palavra carne nos versículos abaixo. 

1. Sl 451 ___________________________________________________________. 
 

2. Lc 2439 __________________________________________________________. 
 

4. I Co 1550 ________________________________________________________. 
 

5. Rm 86-7__________________________________________________________. 
 

6. Fp 33____________________________________________________________. 

 

9HMD�DJRUD�FRPR�D�EtEOLD�XVD�D�SDODYUD�³FDUQDO´�� 

 

I Co 126, podemos concluir que é a sabedoria contraria à sabedoria de Deus. Um sábio 
segundo a carne é um filosofo, com teorias até impressionantes e uma vida bem 
organizada, mas que não dá valor à CRUZ DE CRISTO. 

Somente pela análise do contexto, o interprete poderá definir a significação de uma 
palavra ou conceito. Leia novamente Gl 516-26. O que você considera  obra da carne? Creio 
que é tudo que se opõe a atuação do Espirito Santo em nossa vida. 

Redescobrindo o sentido original 

Muitas vezes é preciso redescobrir o significado de uma palavra. Há palavras que 
no decorrer dos anos perdem o seu significado original. Elas se gastam pelo uso. Por 
exemplo, D�SDODYUD�³SANTO´��1RV�GLDV�DWXDLV�D�SHVVRD�SHQVD�QR�Sadroeiro da cidade ou 
em um santo de sua preferência. Outros pensam em uma pessoa muito piedosa e devota. 
Mas o que significa santo na bíblia? A bíblia fala de um santo lugar Ex 2033, de um 
acampamento santo Dt 2314, de um dizimo santo Lv 2732 e de companhia de cavalos, que 
são santos Zc 1420��6$172��HP�WRGRV�HVVHV�FDVRV��TXHU�GL]HU�³VHSDUDGRV�SDUD�R�VHUYLoR�GR�
6HQKRU´��3RU�VHU�HVFROKLGR��VHSDUDGR�SDUD�VHUYLU�D�'HXV��,VUDHO�GHYH�YLYHU�FRQIRUPH�HVWD�
eleição. Ouvimos a exortação para ser perfeito, como o Senhor é perfeito: Lv 192. A 
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santificação é um dever constante. No novo testamento achamos este mesmo sentido. 
)UHTXHQWHPHQWH�3DXOR�FKDPD�DTXHOHV�TXH�SHUWHQFHP�j�LJUHMD�GH�³VDQWRV´�(I Co 161; II Co 
11; Fp 421). A santidade é segundo I Co 611, uma qualidade que eles ganharam, pelo sangue 
de Cristo. (Hb 1214; I Pe 115; Ap 2211), os santos na bíblia são os santificados por Cristo 
que devem continuar crescendo nesta graça. 

A santidade foi dada a todos: tanto como dadiva como, depois, como objetivo na 
vida. O sentido original de uma palavra é frequentemente muito mais rico do que o sentido 
TXH�QyV��DJRUD��DWULEXtPRV�j�WDO�SDODYUD��9HMD�FRPR�D�EtEOLD�XVD�D�SDODYUD�³VDOYDU´� 

(Dt 204; Sl 10713; Zc 87; Mt 121; Mt 1430; Lc 850; At 240; Rm 52)  

 Deus salva de inimigos, tribulações, do exilio, de pecados, de afogamento no mar, 
da morte, da geração perversa, da ira vindoura. Os textos nos provam que a salvação que 
Deus nos dá se refere, tanto a vida espiritual, quando a vida física. A salvação abrange a 
vida toda, em todos os aspectos. 

Redescobrindo e explicando o sentido original, ele nos ajuda para que ouçamos novamente 
o que Senhor está dizendo. Muitas vezes ouvimos apenas o sentido que nós, no decorrer 
dos anos, atribuímos a tais palavras e conceitos. 

³'(69(1'$�26�0(86�2/+OS, PARA QUE EU TE CONTEMPLE AS 
MARAVILHAS DA TUA LEI (Sl  11918)´. 
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Resumo das lições 18-19 
 

Na lição 18: Ouvimos que os milagres de Jesus sempre são chamados de sinais. 

1- Os sinais são amostra do Reino; eles dizem que o Reino chegou e que o 
Reino virá. 
2- O objetivo dos sinais é que creiamos no Senhor do Reino. Na 
interpretação não devemos buscar a repetição dos milagres, nem tentar 
explica-los cientificamente, mas entende-los como sinais do Reino. 

Na lição 18: Estudamos as parábolas, como parábolas do Reino, fáceis de entender por 
aqueles que aceitam o Senhor do Reino. 

Em uma alegoria cada detalhe tem sua significação. 

Em uma parábola o conjunto total tem sua significação. 

Devemos prestar atenção: 

1- As frases finais. 
2- A situação em foi pronunciada. 
3- Ao extraordinário que acontece na parábola. 

Na lição 19: Falamos sobre a linguagem figurada, em que se diz uma coisa, sob a 
figura de outra coisa. Tal linguagem é igualmente verdadeira. Encontramos este tipo de 
linguagem especialmente nos livros poéticos e proféticos. 

É preciso prestar atenção às figuras que a bíblia usa constantemente. 

 Nos livros proféticos e no apocalipse os autores usam figuras da natureza, do 
passado e da dispensação mosaica para anunciar o que acontecerá no futuro. Muitas 
vezes este futuro é próximo do autor, pouquíssimas são às vezes que o profeta fala de 
um futuro distante do seu tempo. 

Na lição 19: Falamos sobre palavras e conceitos. 

Existem palavras com vários sentidos, devemos descobrir cada sentido estudando a 
palavra no seu contexto. 

 Outras palavras se gastam pelo uso, é tarefa do interprete redescobrir o sentido 
original na bíblia. 

Um modelo de interpretação 

I Co 22. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. 

O primeiro passo - A análise do texto em seu contexto para saber o que significava 
naquela época. 

 O texto, vs 2, faz parte do primeiro paragrafo de I Co 2, ou seja, o seu contexto 
imediato. O apostolo Paulo explica aos coríntios como pregou em seu meio: Sem 
ostentação de linguagem ou de sabedoria (v 1), em fraqueza, em temor e tremor (v 4). 
Estas palavras sugerem que houve da parte dos coríntios, uma expectativa de que Paulo 
pregasse com palavras eloquentes e requintadas de sabedoria. A palavra sabedoria é 
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mencionada duas vezes no contexto. Consultando uma chave bíblica descobrimos que é 
um assunto chave nos primeiros capítulos da primeira carta aos coríntios. Encontramos ali 
11 vezes a palavra sabedoria e 7 vezes a palavra sábio. 

 Dava-se muito valor a certa sabedoria, apresentada através de palavras eloquentes e 
persuasivas. Não é fácil definir mais exatamente o conteúdo desta sabedoria. Paulo fala da 
sabedoria do mundo 120, ou da sabedoria humana 213, ou da sabedoria deste século 26, uma 
sabedoria sempre oposta à sabedoria de Deus 27-8 ou a sabedoria ensinada pelo Espirito 
Santo 213-14. A sabedoria deste mundo tão importante para os coríntios, era um conjunto de 
ideias, pensamentos e conceitos, com os quais eles puderam construir uma filosofia de 
vida.  

 Uma característica era que esta sabedoria sempre era representada com muito brilho 
de eloquência e através de palavras persuasivas. Temos a impressão que os coríntios 
estavam dispostos a aceitar a pregação de Paulo caso ele apresentasse o evangelho de Jesus 
Cristo da mesma forma. Paulo, porém, não correspondeu a esta expectativa. 

 Paulo agiu de forma diferente, não pregando com ostentação de linguagem 
persuasiva ou requintes de oratórias, mas apresentando só e exclusivamente o evangelho de 
Jesus Cristo e este crucificado. 

Segundo passo - Estudar o texto a luz da bíblia inteira. 

É claro que o apostolo Paulo com estas palavras não pretende dizer que ele apresenta um 
Vy�DVVXQWR�³-HVXV�&ULVWR�H�HVWH�FUXFLILFDGR´��$R�DQDOLVDUPRV�D�FDUWD�DRV�FRUtQWLRV�
encontramos uma grande variedade de assuntos, questões de disciplina, a maneira de 
resolver problemas entre irmãos, o casamento, a carne sacrificada aos ídolos, o direito dos 
apóstolos, a idolatria, costumes na igreja, a celebração da ceia, os dons espirituais, a 
ressurreição e outros. As ocorrências da SDODYUD�³FUX]´�QDV�GHPDLV�FDUWDV�GH�3DXOR�QRV�
levam a uma serie de pistas interessantes, por exemplo: A exclusividade da cruz para a fé e 
a pregação (Gl 511; Fp 25-11), o significado da cruz sempre é interpretado conforme as 
circunstancias dos leitores, por exemplo: a cruz é um meio de reconciliação (Ef 216; Cl 
120), é ela ( e não algum ascetismo Cl 216-19) que nos traz perdão, como também significa 
a derrota das forças espirituais do maligno (Cl 213-15). 

 Convém procurar também palavras usadas com o sinôniPR�GH�³FUX]´��0RUWH��
sangue, madeiro (consulte a sua chave bíblica). 

A pregação de Paulo não foi monótona ou unilateral. Ele não repetiu todos os dias e todas 
as vezes o mesmo sermão! Porem, diante do desejo dos ouvintes de ouvir mais uma teoria 
ou uma filosofia de sábio, ele se recusa terminantemente a apresentar Cristo assim (o 
apostolo visitou corinto depois de enfrentar os filósofos de Atenas ± At 1716 ± 1817). A 
mensagem de Jesus é inteiramente diferente. Não é mais um sistema, também válido ou 
interessante, não é mais uma corrente no meio de tantas outras. Ao contrário, é uma 
mensagem oposta à sabedoria humana. 

 Deus aniquilou os nossos sistemas e conceitos, nos quais confiávamos, e nos 
mostrou não algumas verdades eternas abstratas, teóricas, e sim, Seu servo, Jesus Cristo, 
que faz parte da nossa história humana, que era rico e que se fez pobre e se entregou para 
ser crucificado. Uma mensagem que é uma loucura para os gentios. Mas foi a única 
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mensagem que Paulo pode anunciar. Para não igualar sua mensagem a outros pensamentos, 
ideias ou conceitos, nas quais ela poderia ser encaixada e assim ser aceita, ele a propôs 
com palavras claras e simples, sem recursos retóricos e sem enfeita-la com a costumeira 
eloquência dos outros pregadores, pois se ele agisse conforme o padrão dos coríntios, a fé 
destes se apoiaria novamente em sabedoria humana e não no poder de Deus, demonstrando 
em Jesus Cristo crucificado. Paulo nos adverte seriamente contra aqueles que trariam 
qualquer outro evangelho (Gl 16-9), que não é o evangelho de Cristo. 

 Veja os falsos profetas em Israel (Jr 612-14). 

O terceiro passo ± Interpretar o texto para a nossa situação. 

 Há no nosso país muita sabedoria: Sistemas religiosos como espiritismo, 
pentecostalismo, ou o seicho-noie, que se apresentam com sistemas e conceitos validos 
para uma vida espiritual. Muitas vezes os seus adeptos apreciam também a pregação de 
Jesus Cristo e acolhem o evangelho no seu sistema como uma contribuição valida às suas 
ideias religiosas. 

 Somos um povo sincretista por excelência, onde muitos procuram reunir os valores 
espirituais de todas as religiões para viverem felizes e alcançarem a eternidade. Creio que 
Paulo, nesta situação, pregaria a mensagem de Jesus Cristo, e este crucificado. A 
mensagem não se encaixava na religiosidade reinante.  

 Jesus Cristo é diferente, o seu evangelho não é mais uma religião que a gente pode 
curtir também!  

 É preciso que todos reconheçam a Jesus Cristo como aquele que não conheceu o 
pecado, mas foi feito pecador por nós (I Co 221). Que foi crucificado para reconciliar-nos 
com Deus, para que nele fossemos nova criatura.   

É uma mensagem que contraria aos nossos desejos naturais. Mas somente através desta 
mensagem descobrimos o caminho que leva à nova vida e ao Reino do Senhor. Esta 
mensagem por tanto é essencial no meio de tanta religiosidade! É diante da eloquência tão 
elogiada e da costumeira verborreia com as quais as ideias e os sistemas são apresentados, 
prefere-se a palavra simples do ministro do evangelho, que procura esmerar-se, não em 
linguagem ostentativa, mas na simplicidade das palavras do Senhor Jesus Cristo este 
crucificado. 
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