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“E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como 

igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a 

sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, 

como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais 

há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, 

como também deturpam as demais Escrituras,  

para a própria destruição deles” 

(2Pe 3:15, 16). 
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Ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas e em 

algumas outras partes das Escrituras existem “certas coisas difíceis de 

entender” (2Pe 3:16). Essas palavras são deturpadas ou modificadas por pessoas 

“ignorantes e instáveis [...] para a própria destruição” (2Pe 3:16). Pedro não disse 

que todas as coisas são difíceis de entender, mas que apenas algumas são. 

A maioria dos textos da Bíblia não apresenta dificuldade, e não devemos 

permitir que um pequeno número de textos difíceis enfraqueça nossa confiança na 

fidedignidade e autoridade da Palavra de Deus como um todo. 

 

1 POSSÍVEIS RAZÕES PARA APARENTES CONTRADIÇÕES 

 

Nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato de que existem na 

Bíblia assuntos difíceis de entender. Isso não deve nos perturbar. De certa 

maneira, essas dificuldades devem ser esperadas. Afinal, somos seres imperfeitos 

e finitos, e não temos um conhecimento abrangente de todas as áreas do 

aprendizado, muito menos das verdades divinas. Portanto, quando o ser humano 

finito tenta entender a sabedoria infinita das Escrituras, haverá algum 

impedimento. Essa dificuldade, contudo, não prova de maneira nenhuma que as 

declarações da Bíblia sejam falsas. 

Algumas discrepâncias nas Escrituras podem se dar devido a pequenos 

erros de copistas ou tradutores. Ellen G. White afirmou: “Alguns nos olham 

seriamente e dizem: ‘Não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da 

parte dos tradutores?’ 

Por que é tão importante nos aproximarmos da Bíblia com humildade e 

submissão? 

 

2 ABORDAGEM SINCERA E CUIDADOSA 

 

Somente quando somos sinceros podemos enfrentar as dificuldades de 

maneira adequada. A sinceridade nos resguarda de fugir de quaisquer 
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dificuldades ou de tentar ocultá-las. A honestidade também nos impede de dar 

respostas superficiais, que realmente não suportam a um exame minucioso.  

Deus Se agrada da sinceridade e da integridade. Portanto, devemos imitar Seu 

caráter em tudo o que fazemos, mesmo no estudo da Bíblia. É muito melhor 

aguardar uma resposta sustentável para uma dificuldade do que tentar 

apresentar uma solução evasiva ou insatisfatória. 

Pessoas cuidadosas desejam sinceramente conhecer a verdade da Palavra de 

Deus e, portanto, constantemente se certificam de que não chegaram a 

conclusões precipitadas com base em conhecimento limitado ou evidência 

frágil. Pessoas atenciosas decidem não negligenciar nenhum aspecto ou detalhe 

importante. Elas não são apressadas em seu raciocínio, mas meticulosas e 

diligentes em seu estudo da Palavra de Deus e de todas as informações 

relacionadas. 

Você já encontrou um texto ou conjunto de textos que achou difíceis de serem 

harmonizados com outros textos ou com a realidade em geral? 

 

3 ABORDAGEM HUMILDE 

 

Os benefícios dessa humildade de pensamento são múltiplos: o hábito da 

investigação humilde é a base de todo crescimento no conhecimento, pois gera uma 

liberdade que naturalmente produz um espírito ensinável. 

A pessoa intelectual, arrogante e orgulhosa não é capaz de expandir e de 

aumentar sua compreensão da Palavra de Deus. 

“Precisamos humilhar nosso coração e, com sinceridade e reverência, buscar a 

Palavra da vida; pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz” (Ellen G. 

White, The Advent Review and Sabbath Herald, 22 de agosto de 1907). 

 

4 DETERMINAÇÃO E PACIÊNCIA 

 

As dificuldades na Bíblia nos dão a oportunidade de colocar nosso cérebro 

para funcionar, e a determinação e persistência com que buscamos uma 

solução revela quanto aquela questão é importante para nós. É bem gasto todo o 
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tempo que passamos estudando a Bíblia para descobrir mais sobre o seu 

significado e sua mensagem. 

A demora para resolver uma dificuldade não prova que ela não possa ser 

solucionada. O que pensaríamos de um iniciante em álgebra que, tendo tentado 

em vão por meia hora resolver um problema difícil, declara que não há solução 

possível para o problema, por que ele não a encontrou? A mesma coisa vale para 

nós no estudo da Bíblia. 

Quando algumas dificuldades desafiam até mesmo seus mais fortes esforços 

para resolvê-las, deixe-as de lado por algum tempo e, enquanto isso, pratique o 

que Deus lhe mostrou claramente.  

Seja persistente e paciente em seu estudo da Bíblia. Afinal, a paciência é uma 

virtude dos cristãos 

 

5 ABORDAGEM BÍBLICA E COM ESPÍRITO DE ORAÇÃO 

 

A melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na 

própria Bíblia. 

Se você não entende uma passagem das Escrituras, tente reunir algum 

conhecimento de outras passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Sempre 

busque encontrar declarações claras das Escrituras para esclarecer as passagens 

que são menos claras. Também é muito importante nunca obscurecer declarações 

inequívocas das Escrituras, trazendo a elas passagens difíceis de entender. Em vez 

de usar fontes extrabíblicas, a filosofia ou a ciência para explicar o significado da 

Bíblia, devemos permitir que o próprio texto das Escrituras nos revele seu 

significado. 

A fidelidade às Escrituras respeitará o texto em vez de alterá-lo, como 

alguns fazem, ou evitar seu verdadeiro significado. 

Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm 

conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para dúvida e 

descrença em coisas que são realmente claras e simples” (Ellen G. White, Caminho 

a Cristo, p. 111). 

 Como a oração ajuda você a ter a atitude correta para compreender mais e 

obedecer à Palavra? 

 



LIDANDO COM PASSAGENS BÍBLICAS DIFÍCEIS                                                                                                   5 de 6 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

(____) Por isso, examinaremos nesta semana, não tanto textos fáceis em si, 

mas quais podem ser as razões para esses desafios e de que maneira, como fiéis 

investigadores da verdade da Palavra de Deus, podemos solucioná-los. 

(____) Os que rejeitam o ensinamento bíblico da revelação e da inspiração 

divinas muitas vezes declaram que essas dificuldades são contradições e erros. 

(____) As pessoas sinceras lidam com as dificuldades da Bíblia de tal maneira 

que são cuidadosas em não apresentar informações fora do contexto, distorcer a 

verdade com linguagem tendenciosa nem enganar os outros por meio da 

manipulação de evidências. 

(____) Os benefícios dessa humildade de pensamento são múltiplos: o hábito 

da investigação humilde é a base de todo crescimento no conhecimento, pois gera 

uma liberdade que naturalmente produz um espírito ensinável. 

(____) É bem gasto todo o tempo que passamos estudando a Bíblia para 

descobrir mais sobre o seu significado e sua mensagem. Talvez a experiência de 

pesquisar diligentemente as Escrituras em busca de uma resposta, mesmo que por 

um longo tempo, seja uma bênção maior do que a própria solução para o problema, 

se, por fim, a encontrarmos. 

(____) Em oração, nossos motivos são revelados e podemos dizer a Deus por 

que desejamos entender o que lemos. Em oração, pedimos ao Senhor que abra 

nossos olhos para a Sua Palavra e nos dê um espírito disposto a seguir e praticar 

a Sua verdade (isso é fundamental!). 

(____) Na Bíblia, há muitos mistérios que o ser humano finito julga difíceis de 

compreender e que são muito profundos para explicarmos plenamente. Por isso, 

precisamos de humildade e disposição para aprender das Escrituras em espírito 

de oração. A fidelidade às Escrituras permite ao texto bíblico, mesmo que seu 

significado vá contra nossa natureza, dizer o que realmente diz. A fidelidade às 

Escrituras respeitará o texto em vez de alterá-lo, como alguns fazem, ou evitar seu 

verdadeiro significado. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

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


LIDANDO COM PASSAGENS BÍBLICAS DIFÍCEIS                                                                                                   6 de 6 

 

 

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! 

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

