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“Porque a Palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até 

ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e propósitos do coração” (Hb 4:12). 
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A declaração protestante “somente as Escrituras” (sola Scriptura) elevou a 

Bíblia como o único padrão e fonte decisiva para a teologia. 

Os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-

gramatical da Bíblia, que levava a sério o significado gramatical e literal do texto 

bíblico. 

A Bíblia é a fonte primária da teologia. 

 

1 AS ESCRITURAS COMO A NORMA DOMINANTE 

 

A fim de confirmar o princípio escriturístico da sola Scriptura (somente pelas 

Escrituras), reconhecemos a autoridade singular da Bíblia. Essa é a norma 

dominante para nossa teologia e a autoridade suprema para a vida e a doutrina. 

Outras fontes, como a experiência religiosa, a razão humana ou a tradição, são 

subservientes à Bíblia. 

Não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de 

estudo, como a arqueologia bíblica ou a história. Também não exclui o auxílio de 

outros recursos na tarefa da interpretação, como léxicos, dicionários, 

concordâncias e outros livros e comentários. 

No entanto, na interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem 

prioridade sobre todos os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. 

Outros pontos de vista devem ser avaliados cuidadosamente da perspectiva das 

Escrituras como um todo. 

Somente as Escrituras são o verdadeiro senhor e mestre de todos os escritos e 

doutrinas da Terra” (Martin Luther) 

 

2 A UNIDADE DAS ESCRITURAS 

 

A própria Bíblia afirma que “toda a Escritura é inspirada por Deus” (2Tm 

3:16) e que “nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação”, e 

que “homens [santos] falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo” (2Pe 

1:20, 21).  

Somente com base em sua unidade interna, derivada de sua inspiração divina, 

as Escrituras podem funcionar como seu próprio intérprete. 
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Os escritores da Bíblia consideravam as Escrituras um todo coerente, 

inseparável, no qual os principais temas são desenvolvidos. Não há discordância 

entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento não 

contém um novo evangelho nem uma nova religião. O Antigo Testamento é 

expandido no Novo, que se fundamenta no Antigo. Sendo assim, os dois 

Testamentos têm uma relação recíproca na qual ambos esclarecem um ao outro. 

O que devemos fazer quando nos deparamos com textos ou conceitos bíblicos 

que parecem contraditórios entre si? 

 

3 A CLAREZA DAS ESCRITURAS 

 

A Bíblia é tão clara que pode ser entendida tanto por crianças quanto por 

adultos, especialmente em seus ensinamentos mais básicos.  

Portanto, a própria Bíblia nos encoraja a estudá-la por nós mesmos, pois 

somos capazes de entender a mensagem de Deus para nós. 

Tem sido apropriadamente apontado que “o exemplo uniforme dos escritores 

da Bíblia mostra que as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a 

menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada [...]. Não é preciso 

retirar a ‘casca’ para alcançar o ‘miolo’ de um significado místico, secreto ou 

alegórico, que somente iniciados podem descobrir” (Tratado de Teologia Adventista 

do Sétimo Dia, Casa Publicadora Brasileira, 2011, p. 75). 

Você já teve dificuldade para compreender alguns textos, mas conseguiu 

esclarecê-los posteriormente? 

 

4 AS ESCRITURAS INTERPRETAM AS ESCRITURAS 

 

Unicamente porque existe uma unidade fundamental na Bíblia, ela pode 

funcionar como sua própria intérprete.  

Além do contexto imediato antes e após uma passagem sob investigação, 

devemos considerar o contexto do livro no qual a passagem se encontra. O ideal 

seria estudar a Palavra fielmente em suas línguas originais e em espírito de 

oração, com atitude de humildade e submissão, certamente ainda renderá 

grandes frutos. 
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A Bíblia se autoexplica. 

 

5 SOLA SCRIPTURA E ELLEN G. WHITE 

 

Mesmo uma leitura superficial dos escritos de Ellen G. White mostra 

claramente que, para ela, a Bíblia era fundamental e central em todo o seu 

pensamento e teologia. 

Na visão de Ellen G. White, seus escritos, quando comparados com as 

Escrituras, são uma “luz menor para levar homens e mulheres à luz maior”, 

a Bíblia (The Advent Review and Sabbath Herald, 20 de janeiro de 1903). Seus 

escritos nunca são um atalho nem substituto para um estudo sério da Bíblia. 

O estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se dela com um espírito 

de aprendiz. Devemos pesquisar suas páginas, não em busca de provas para 

manter nossas opiniões, mas com o objetivo de saber o que Deus diz. 

Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, norma e 

padrão supremos para toda doutrina, fé e prática (veja O Grande Conflito, p. 595). 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

(____) A Bíblia deu força e autoridade decisivas à Reforma Protestante e à sua 

revolta contra Roma e os erros que esta vinha ensinando durante séculos. 

(____) Não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos 

de estudo, como a arqueologia bíblica ou a história. 

(____) Somente com base em sua unidade interna, derivada de sua inspiração 

divina, as Escrituras podem funcionar como seu próprio intérprete. 

(____) O testemunho bíblico é inequívoco: a Bíblia é suficientemente clara no 

que ensina. 

(____) Ao compararmos as Escrituras com elas mesmas, é importante estuda-

las completamente. Se possível, devemos fazê-lo em suas línguas originais, ou pelo 

menos com uma tradução bíblica apropriada, fiel ao significado contido nos 

originais hebraico e grego. 
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(____) Os escritos de Ellen G. White nunca são um atalho nem substituto para 

um estudo sério da Bíblia.  

(____) O estudo da Bíblia não exige nosso mais dedicado esforço e perseverante 

meditação. Com o mesmo empenho e persistência com que o mineiro cava para 

obter o dourado tesouro da terra, devemos procurar o tesouro da Palavra de Deus. 

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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