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“À Lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta 

maneira, jamais verão a alva” (Is 8:20). 
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As fontes desempenham uma função significativa em todas as teologias e 

igrejas. Todos fazemos parte de diversas tradições e culturas que nos 

influenciam. Todos temos experiências que moldam nosso pensamento e 
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influenciam nossa compreensão. Todos temos uma mente para pensar e avaliar 

as coisas. Todos lemos a Bíblia e a usamos para entender Deus e Sua vontade. 

Qual dessas fontes, ou combinações delas, tem autoridade final sobre a nossa 

maneira de interpretar a Bíblia? 

 

1 TRADIÇÃO 

 

A tradição não é ruim. Ela dá às ações recorrentes na vida certa rotina e 

estrutura. Ela nos ajuda a permanecer conectados com nossas raízes.  

Nos dias de Jesus, ela havia assumido um lugar ao lado das Escrituras. 

Contudo, a tradição tem uma tendência de se desenvolver durante longos 

períodos, acumulando assim mais e mais detalhes e aspectos que originalmente 

não faziam parte da Palavra de Deus nem de Seu plano. Embora as tradições 

fossem promovidas por “anciãos” (Mc 7:3, 5), isto é, pelos líderes religiosos da 

comunidade judaica, não são iguais aos mandamentos de Deus (Mc 7:8, 9). 

O que fazemos como igreja que pode ser rotulado como “tradição”? 

 

2 EXPERIÊNCIA 

 

A experiência faz parte da existência humana. Ela influencia nossos 

sentimentos e pensamentos de uma forma poderosa. 

Nossa religião e fé são mais do que apenas doutrina e decisões racionais. O 

que experimentamos molda significativamente nossa visão de Deus e até mesmo 

nossa compreensão da Sua Palavra. 

Biblicamente, a experiência precisa ter sua esfera apropriada. Deve ser 

influenciada, moldada e interpretada pelas Escrituras. Às vezes desejamos 

experimentar algo que não está em harmonia com a Palavra e a vontade de Deus. 

Nessas ocasiões, precisamos confiar na Bíblia acima de nossa experiência e de 

nossos desejos. 

A experiência deve estar em harmonia com a Palavra de Deus. 
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3 CULTURA 

 

Todos nós pertencemos a culturas específicas. Também somos influenciados 

e moldados pela cultura. Nenhum de nós escapa dela. 

A Bíblia ultrapassa qualquer cultura humana e é até capaz de transformar 

e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. 

A cultura, como qualquer outra faceta da criação de Deus, é afetada pelo 

pecado. Alguns aspectos da nossa cultura podem se alinhar muito bem com nossa 

fé, mas devemos sempre ter o cuidado de distinguir entre as duas. 

Como podemos viver no mundo e ainda assim não ter uma mentalidade 

mundana? 

 

4 RAZÃO 

 

Deus nos deu a capacidade de pensar e raciocinar. Toda atividade humana 

e todo argumento teológico supõem nossa capacidade de pensar e tirar conclusões. 

Não apoiamos uma fé irracional. 

A razão se tornou a nova autoridade diante da qual tudo mais tinha que se 

curvar, inclusive a autoridade da igreja e, mais dramaticamente, até mesmo a 

autoridade da Bíblia como a Palavra de Deus. Tudo o que não era evidente para 

a razão foi descartado e teve sua legitimidade questionada. Essa atitude afetou 

muitas partes das Escrituras. Todos os milagres e as ações sobrenaturais de Deus, 

como a ressurreição de Jesus, o nascimento virginal ou a criação em seis dias, para 

citar apenas alguns, não foram mais considerados verdadeiros e confiáveis. 

Somente quando aceitamos a revelação de Deus, corporificada em Sua 

Palavra escrita, como suprema em nossa vida, e estamos dispostos a seguir o que 

está escrito na Bíblia, podemos raciocinar corretamente. 

Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? 

 

5 A BÍBLIA 

 

O Espírito Santo, que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia, nunca nos 

conduzirá contrariamente à Palavra de Deus nem para longe dela. 
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Para os Adventistas do Sétimo Dia, a Bíblia tem uma autoridade superior à 

tradição, à experiência, à razão ou às culturas humanas. Somente a Bíblia é a 

norma pela qual todo o restante precisa ser provado. 

A Bíblia é nossa única salvaguarda espiritual. Somente ela é a norma confiável 

para toda matéria de fé e prática. 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

(____) Na verdade, a função das Escrituras pode variar muito de igreja para 

igreja. 

(____) A tradição que Jesus confrontou era cuidadosamente transmitida na 

comunidade judaica de mestre para discípulo. Nos dias de Jesus, ela havia 

assumido um lugar ao lado das Escrituras. 

(____) É o desejo de Deus que experimentemos a beleza dos relacionamentos, 

da arte, da música e das maravilhas da criação, bem como a alegria de Sua 

salvação e o poder das promessas de Sua Palavra. 

(____) A Palavra de Deus também foi dada em uma cultura específica, embora 

não seja limitada a essa única cultura. 

(____) Em contraste com a ideia de que a base do nosso conhecimento é a 

experiência sensorial, outra visão considera a razão a principal fonte de 

conhecimento. 

(____) Algumas pessoas alegam ter recebido “revelações” e instruções especiais 

do Espírito Santo, mas essas instruções vão contra a clara mensagem da Bíblia. 

(____) Em Sua Palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário 

para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizativa e 

infalível revelação de Sua vontade. 

 

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. 

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
https://mais.cpb.com.br/licao-adultos/
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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! 

http://www.cpb.com.br/

