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“Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar 

graças a Deus: é que, tendo vós recebido a palavra que de nós 

ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e 

sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está 

operando eficazmente em vós, os que credes” (1Ts 2:13). 
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Nossa interpretação da Bíblia é significativamente moldada e influenciada 

pela compreensão do processo de revelação e inspiração. Se desejamos 

entender as Escrituras, precisamos, antes de tudo, permitir que elas determinem 

os parâmetros fundamentais de como devem ser tratadas. Não podemos estudar 

matemática com os métodos empíricos empregados em biologia ou sociologia. Não 

podemos estudar física com as mesmas ferramentas usadas para estudar história. 

Semelhantemente, as verdades espirituais da Bíblia não serão conhecidas nem 

entendidas por métodos ateístas, que abordam a Bíblia como se Deus não 

existisse. Em vez disso, a interpretação das Escrituras precisa levar a sério a 

dimensão divino-humana da Palavra de Deus. Portanto, para compreender as 

Escrituras, é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com ceticismo 

metodológico, muito menos com dúvida. 

Você entendeu como devemos estudar a Bíblia? 

 

1 A REVELAÇÃO DIVINA DA BÍBLIA 

 

A Bíblia não é como qualquer livro. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas 

foram movidos pelo Espírito Santo de tal maneira que o conteúdo de sua 

mensagem veio de Deus. A comunicação verbal direta entre Deus e seres 

humanos específicos é um fato incontestável das Escrituras. Por isso, a Bíblia tem 

autoridade divina especial, e precisamos considerar o elemento divino ao 

interpretá-la. 

Tendo Deus como seu Autor final, os livros bíblicos são apropriadamente 

chamados de “Sagradas Escrituras” (Rm 1:2; 2Tm 3:15). 

Elas também foram concedidas para fins práticos. São úteis “para o ensino, 

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

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2Tm 

3:16, 17).  

Precisamos da própria Bíblia e do Espírito Santo para entender 

corretamente o significado do texto sagrado. As Escrituras também declaram: 

“Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o Seu 

segredo aos Seus servos, os profetas” (Am 3:7). 

A Bíblia tem como autor principal Deus. 
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2 O PROCESSO DE INSPIRAÇÃO 

 

A Bíblia possui unidade fundamental observada em todas as Escrituras, de 

Gênesis a Apocalipse. 

Toda a Escritura é inspirada, mesmo que nem todas as partes sejam 

empolgantes a alguns leitores. Ao entender a relação de todas as partes das 

Escrituras com Jesus, amamos toda a Bíblia e temos interesse em todo o texto 

bíblico. 

A Bíblia aponta para Deus como seu Autor; contudo foi escrita por mãos 

humanas e, no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as 

características dos diversos escritores. 

Você confia na Bíblia? 

 

3 A PALAVRA ESCRITA DE DEUS 

 

Por que Deus ordenou que Sua revelação e mensagens inspiradas fossem 

escritas? A resposta evidente é: para que não as esqueçamos tão facilmente. Um 

documento escrito geralmente pode ser mais bem preservado e ser muito mais 

confiável do que mensagens orais, que devem ser comunicadas repetidas vezes. O 

que consta escrito pode ser lido por inúmeros leitores em muitas localidades e 

em diferentes continentes, em diversos contextos, sendo uma bênção a várias 

gerações. 

Deus revelou a nós a mensagem do passado, do presente e do futuro. 

 

4 O PARALELO ENTRE CRISTO E AS ESCRITURAS 

 

Existe um paralelo entre o Verbo de Deus, que Se tornou carne (isto é, Jesus 

Cristo) e a Palavra escrita de Deus (isto é, as Escrituras). Assim como Jesus foi 

concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, embora nascido de 

uma mulher, as Sagradas Escrituras também são de origem sobrenatural, porém 

transmitidas mediante seres humanos. 
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Cristo Se tornou homem no tempo e no espaço. Ele viveu em um tempo e 

lugar específicos. No entanto, esse fato não anulou Sua divindade nem O tornou 

historicamente relativo. 

Por que as Escrituras são fundamentais para nossa fé? 

 

5 COMPREENDENDO A BÍBLIA PELA FÉ 

 

É um relacionamento de confiança que orienta a criança a aprender os 

aspectos básicos e fundamentais da vida e do amor. Portanto, o conhecimento e a 

compreensão surgem de um relacionamento de amor e de confiança. 

Não entendemos a Bíblia corretamente quando a abordamos com uma 

atitude de ceticismo ou dúvida metodológica; é preciso estudá-la em espírito de 

amor e fé. O apóstolo Paulo escreveu: “Sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb 

11:6). 

Por que a fé não é cega? 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1. (____) Em vez disso, a interpretação das Escrituras precisa levar a sério a 

dimensão divino-humana da Palavra de Deus. Portanto, para compreender 

as Escrituras, é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com 

ceticismo metodológico, muito menos com dúvida. 

2. (____) Também precisamos da ajuda do Espírito Santo para aplicar em nossa 

vida o que O Senhor revelou em Sua Palavra. 

3. (____) Além disso, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou 

sobrenatural. Deus usou escritores bíblicos que investigaram 

cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes (veja Js 10:13; 

Lc 1:1-3) para comunicar Sua mensagem. 

4. (____) O Deus que fala e que criou a linguagem humana habilita pessoas 

escolhidas para comunicar as verdades e os pensamentos divinamente 

revelados e inspirados de maneira confiável e fidedigna. 
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5. (____) Evidentemente, toda comparação tem seus limites. Jesus Cristo e as 

Sagradas Escrituras não são idênticos. A Bíblia não é uma encarnação de 

Deus. Deus não é um livro. Deus Se tornou humano em Jesus Cristo. 

Amamos a Bíblia porque adoramos o Salvador proclamado em suas páginas. 

6. (____) Na mesma linha, um bom músico toca bem uma música quando ele 

não apenas domina as habilidades técnicas que o ajudam a tocar um 

instrumento, mas quando ele demonstra amor pela música, pelo compositor 

e pelo instrumento. 

7. (____) Por mais essencial que a Bíblia seja para nossa fé, ela sozinha não teria 

valor espiritual real para nós, se não fosse pela influência do Espírito Santo 

em nosso coração e mente quando a lemos e estudamos. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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