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“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto 

é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 

Ele existe e que Se torna galardoador 

dos que O buscam” (Hb 11:6). 
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Às vezes, algumas pessoas usam a Bíblia como um oráculo divino: 

simplesmente abrindo-a aleatoriamente para procurar um verso bíblico que elas 
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esperam que lhes conceda orientação. Mas, relacionar aleatoriamente as 

passagens da Bíblia à medida que as encontramos pode levar a conclusões muito 

estranhas e equivocadas. 

Qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para 

nossos próprios interesses e ideias. Portanto, há uma grande necessidade de não 

apenas lermos a Bíblia, mas de interpretá-la corretamente. 

Como lidamos com os diferentes tipos de escrita encontrados na Bíblia? 

 

1 PRESSUPOSIÇÕES 

 

Ninguém chega ao texto das Escrituras com a mente vazia. Todo leitor e 

estudante da Bíblia chega a ela com uma história específica e experiência que 

inevitavelmente impactam o processo de interpretação. Até mesmo os discípulos 

tinham suas ideias particulares de quem era o Messias e o que Ele devia fazer, com 

base nas expectativas daquele tempo. Suas fortes convicções impediram uma 

compreensão mais clara do texto bíblico, o que explica por que tantas vezes eles 

compreenderam de maneira equivocada Jesus e os eventos que envolviam Sua 

vida, morte e ressurreição. 

O estudo da Bíblia e a reflexão teológica sempre ocorrem no contexto de 

pressuposições acerca da natureza do mundo e da natureza de Deus. Mas a boa 

notícia é que o Espírito Santo pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e 

pressuposições limitadas ao lermos as palavras das Escrituras com mente aberta 

e coração sincero. 

Quais são seus pressupostos em relação ao mundo? 

 

2 TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

A Bíblia foi escrita em línguas muito antigas: o Antigo Testamento foi 

escrito, em sua maior parte, em hebraico, com algumas passagens em aramaico, 

enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. 

Mas toda tradução sempre envolve algum tipo de interpretação. Algumas 

palavras em um idioma não têm um equivalente exato em outro. A arte e a 
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habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos é chamada de 

“hermenêutica”. 

Não precisamos conhecer a língua original para compreender verdades 

cruciais reveladas nas Escrituras, ainda que esse conhecimento linguístico seja 

benéfico. 

O propósito da hermenêutica: transmitir com precisão o significado dos textos e 

nos ajudar a aplicar corretamente o ensino do texto à nossa vida. 

 

3 A BÍBLIA E A CULTURA 

 

Paulo declarou que Deus fez todos nós a partir de um só. Embora sejamos 

culturalmente muito diferentes, de acordo com a Bíblia, há um elo comum 

que une todas as pessoas, apesar de suas diferenças culturais, e isso porque Deus 

é o Criador de toda a humanidade. Nossa pecaminosidade e necessidade de 

salvação não se limitam a uma cultura. Todos precisamos da salvação oferecida a 

nós pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

Paralelamente, pense na álgebra, que foi inventada no século IX d.C., em 

Bagdá. Isso significaria, então, que as verdades e princípios desse ramo da 

matemática estão limitados apenas àquele tempo e lugar? Evidentemente que não! 

O que acontece se nossa experiência cultural se torna o fundamento e a prova 

decisiva para nossa interpretação das Escrituras? 

 

4 NOSSA NATUREZA PECAMINOSA E CAÍDA 

 

É evidente que o pecado mudou radicalmente e rompeu nosso 

relacionamento com Deus. O pecado afeta toda a nossa existência. Ele também 

afeta nossa capacidade de interpretar as Escrituras. Não apenas nossos 

processos de raciocínio são facilmente empregados para fins pecaminosos, mas 

nossa mente e pensamentos se corromperam pelo pecado e, portanto, fecharam-se 

à verdade de Deus. As seguintes características dessa corrupção podem ser 

detectadas em nosso pensamento: orgulho, engano próprio, dúvida, afastamento e 

desobediência. 
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Uma pessoa orgulhosa se exalta acima de Deus e de Sua Palavra. Isso 

ocorre porque o orgulho leva o intérprete a enfatizar excessivamente a razão 

humana como o árbitro final da verdade, mesmo as verdades encontradas na 

Bíblia. Essa atitude rebaixa a autoridade divina das Escrituras. 

Devemos abordar a Bíblia com fé e submissão, e não com uma atitude de crítica 

e dúvida. 

 

5 POR QUE A INTERPRETAÇÃO É IMPORTANTE? 

 

O assunto mais importante da Bíblia é a salvação e a maneira pela qual 

somos salvos. 

A interpretação das Escrituras é um assunto vital à saúde teológica e 

missiológica da igreja. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver 

unidade na doutrina e no ensino e, portanto, nenhuma unidade na igreja e em 

nossa missão. Uma teologia precária e distorcida inevitavelmente leva a uma 

missão deficiente e distorcida. 

No estudo da Palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias 

herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras 

para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, 

ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. 

Deixe a mente receptiva às maravilhas da Lei. Descubra o que está escrito, e 

então firme os pés na Rocha eterna 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

(____) Qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para 

nossos próprios interesses e ideias. 

(____) Os intérpretes da Bíblia não podem se despojar completamente de seu 

passado, de suas experiências, ideias, noções e opiniões preconcebidas. 

(____) A palavra grega hermeneuo, da qual temos a palavra “hermenêutica” 

(interpretação bíblica), é derivada do deus grego Hermes, que era considerado 
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emissário e mensageiro dos deuses e, como tal, responsável, entre outras coisas, 

pela tradução de mensagens divinas para o povo. 

(____) Ele declarou que Deus fez todos nós a partir de um só. Embora sejamos 

culturalmente muito diferentes, de acordo com a Bíblia, há um elo comum que une 

todas as pessoas, apesar de suas diferenças culturais, e isso porque Deus é o 

Criador de toda a humanidade. 

(____) Uma pessoa orgulhosa se exalta acima de Deus e de Sua Palavra. Isso 

ocorre porque o orgulho leva o intérprete a enfatizar excessivamente a razão 

humana como o árbitro final da verdade, mesmo as verdades encontradas na 

Bíblia. 

(____) A interpretação das Escrituras não é um assunto vital à saúde teológica 

e missiológica da igreja. 

(____) Você sempre alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender 

suas próprias ideias. 

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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