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O QUE É A BÍBLIA? 

A Bíblia é um livro que conta a história da salvação (cf. 2Timóteo 3:14-17). A 

Bíblia não é um livro de teologia sistemática, ou tão somente um livro de moral e regras 

que nos dizem como devemos viver. Acima de tudo, a Bíblia é um livro, ou melhor, uma 

biblioteca de livros que conta uma história. A Bíblia possui uma narrativa e também, se 

analisada como um todo, uma sequência lógica de fatos e acontecimentos. 

O período de escrita da Bíblia levou 1500 anos para se completar, mais de 40 

autores diferentes escreveram em suas páginas, de fazendeiros a reis, em duas línguas 

principais, em muitos países diferentes, abordando centena de assuntos diferentes, 

contudo, apresenta uma unidade que só seria possível se um único escritor fosse 

responsável por todo seu conteúdo. O autor de Bíblia é Deus. 

  

A HISTÓRIA QUE A BÍBLIA CONTA 

 

É fundamental enxergarmos essa narrativa na medida em que a estudamos para 

ganharmos uma perspectiva do propósito de Deus ao nos dar a Sua Palavra.  

Podemos resumir esta narrativa no ponto a seguir: 

 

O PROPÓSITO DE DEUS NA HISTÓRIA  

 

Criação Queda Israel Jesus Igreja Consumação



  

 Criação 

 Queda – pecado – morte – separação - condenação 

 Israel – Abraão – Êxodo – monarquia – Exílio 

 Jesus (Messias, Servo sofredor, Substituto e Representante) – Inauguração do 

Reino – Morte – Ressurreição – Nova criação 

 Igreja – Espírito Santo - Judeus e gentios - o Corpo de Cristo – Já e ainda não – 

Ministério da reconciliação – A grande missão 

 Consumação – Parousia – Ressurreição dos mortos – Julgamento final – Novos 

Céus e uma Nova Terra. 

 

O QUE A BÍBLIA NÃO É 

 A Bíblia não é apenas o resultado da vontade humana e também não é um livro 

que contém a Palavra de Deus. A Bíblia É a Palavra de Deus e nela contém aquilo que o 

próprio Deus desejou revelar a todos nós. 

 Outro erro a respeito da Bíblia é acreditar que ela é uma interpretação particular 

ou individual da verdade. O fato é que a Palavra de Deus possui uma única mensagem 

em seus escritos, e precisamos entender da forma como Deus quis se comunicar a nós 

através dela, e não como queremos ouvi-la. 

 

COMO ENTENDER A BÍBLIA? 

 

Neste curso estudaremos os princípios básicos da intepretação de textos 

bíblicos. Iremos estudar Hermenêutica, que vem do grego  (hermeneia) e quer 

dizer “interpretação”, “explicação”, “tradução” (Lc24:27; Jo 1:38; 1Co 12:10). 

Hermenêutica é, portanto, a arte ou o exercício de interpretar um texto.  

Estudaremos neste curso 5 

 

 

 

 

 

 



  

PRINCÍPIO 1 

A BÍBLIA DEVE SER INTERPRETADA EM TOTAL DEPENDÊNCIA DA ILUMINAÇÃO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

A Bíblia é a Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo (2 Timóteo 3:16,17). O 

mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escrever a Palavra de Deus é o mesmo 

Espírito que ilumina nossas mentes hoje para compreendermos a Sua Palavra 

(1Coríntios 2:14; Efésios 1:17-19; Salmo 119:18). Sem a ajuda do Espírito Santo a 

mensagem da Bíblia se tornaria incompreensível para nós.  

As palavras “inspiração” e “iluminação” são importantes. Os autores bíblicos 

foram inspirados por Deus para escreverem a Sua Palavra. Neste sentido nenhum de 

nós será inspirado por Deus, pois não podemos acrescentar nada à Bíblia. Mas o Espírito 

Santo continua a iluminar as nossas mentes hoje, para podermos entender o que os 

autores bíblicos escreveram.  

Em resumo, a inspiração foi o processo que Deus usou para capacitar os autores 

bíblicos a escrever a Sua Palavra para nós; a iluminação é o processo que o Espírito Santo 

realiza em nossas mentes e corações para podermos compreender a Palavra de Deus.  

É por esta razão que precisamos antes de tudo orar, pedindo a Deus que nos 

capacite a entender a Sua Palavra. O estudo da Bíblia não é apenas um exercício 

intelectual, mas espiritual: ele visa aprofundar nossa comunhão com Deus e gerar 

transformação. É por isso também que nossa atitude em relação à Palavra de Deus deve 

ser de humildade, dependência e de disposição para obedecer aquilo que aprendemos.  

 

EXERCÍCIO 

Leia Efésios 1:17-19 e o Salmo 119:18. Escreva uma breve oração pedindo que o Espírito 

Santo o capacite a compreender a Palavra de Deus. Peça a Ele uma atitude de humildade 

e a disposição para obedecer ao que Deus lhe revelar. 

 

 

 

 

 



  

PRINCÍPIO 2 

A PRINCIPAL TAREFA DO INTÉRPRETE É BUSCAR O SENTIDO ORIGINAL DO TEXTO 

BÍBLICO 

Existe uma ideia popular de que podemos fazer a Bíblia dizer “qualquer coisa” que 

quisermos. Algumas pessoas afirmam que “cada um tem a sua interpretação da Bíblia e 

por isso não devemos discutir religião”. Mas a verdade não é bem assim! 

Podemos fazer a Bíblia dizer qualquer coisa, mas somente se formos desonestos. Aliás, 

podemos fazer com que qualquer livro diga o que quisermos, desde que tiremos suas 

palavras do contexto.  

A realidade é que a Bíblia pode ser interpretada corretamente por meio de princípios de 

interpretação consistentes. Isso não significa que conseguiremos interpretar plena e 

corretamente todas as passagens, mas que poderemos chegar próximo a uma 

interpretação bastante adequada do texto.  

Neste curso aprenderemos os princípios básicos de interpretação bíblica que, quando 

bem aplicados, levarão a uma compreensão razoável e coerente.  

O primeiro e mais importante princípio de hermenêutica é o de que a principal 

tarefa do intérprete é buscar o sentido original do texto bíblico. 

 

Qual é o sentido “original”? 

É o sentido que o autor bíblico quis transmitir aos seus primeiros leitores.  

Antes de procurarmos entender o que Deus deseja nos dizer hoje por meio da Bíblia, 

precisamos perguntar o que o texto quis dizer a seus primeiros destinatários.  

 

EXERCÍCIO 

Leia 2 João e responda, mesmo sem ter certeza do sentido exato: 

1. Quem seriam a “senhora eleita” e “seus filhos” (v.1)? 

2. Quem seriam os “enganadores” e os “anticristos” que “não confessam que Jesus 

Cristo veio em corpo”? Por que estas pessoas negariam que Jesus teve um corpo físico? 

3. Qual o sentido do v.10? 

 

 



  

PRINCÍPIO 3 

PARA INTERPRETARMOS A BÍBLIA CORRETAMENTE PRECISAMOS NOS FAMILIARIZAR 

COM O CONTEÚDO DO LIVRO, SEU AUTOR, OCASIÃO E PROPÓSITO 

 

Para entendermos o sentido original do texto precisamos buscar algumas informações 

básicas e essenciais. Essas informações podem ser conseguidas facilmente em 

comentários bíblicos e nas Bíblias de estudo.  

 

1. Qual o conteúdo ou a mensagem do livro? 

O que o texto diz? Precisamos nos familiarizar com o conteúdo do texto lendo-o com 

atenção, de preferência várias vezes. Não há atalhos: a leitura cuidadosa do texto é 

fundamental para podermos entendê-lo. 

 

2. Quem é o autor? 

Na maioria das vezes é possível saber quem é o autor e obter algumas informações sobre 

ele. Outras vezes, o autor bíblico é desconhecido (por exemplo, não sabemos quem 

escreveu a carta aos Hebreus). Esta informação é importante, mas não essencial.  

 

3. Qual a ocasião e o propósito do livro bíblico? 

A ocasião é a situação que motivou o autor bíblico a escrever sua obra. 

O propósito foi o objetivo do autor bíblico ao escrever. 

 

Por exemplo: 

 Moisés escreveu o livro de Levítico no momento em que Deus revelou sua Lei a 

Israel no deserto (ocasião); Moisés escreveu Levítico com o propósito de 

registrar como o povo de Israel deveria proceder em sua adoração a Deus. Os 

israelitas e especialmente os levitas deveriam seguir rigorosamente as leis dadas 

por Deus.  

 

 



  

 Mateus escreveu seu evangelho para os cristãos de origem judaica que viviam 

na Judeia ou espalhados pelo império romano, que tinham a necessidade de 

entender melhor quem foi Jesus e por que ele era o verdadeiro Messias 

(ocasião); o propósito de Mateus foi demonstrar que Jesus é o Israel fiel, o novo 

Moisés, o verdadeiro Messias que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, 

para que estes cristãos de origem judaica entendessem quem é Jesus e 

permanecessem firmes na fé.  

 

 João escreveu o livro de Apocalipse para sete igrejas, num contexto de 

perseguição, no final do primeiro século, quando Domiciano era imperador 

(ocasião); o propósito de João foi mostra que, apesar da perseguição, Jesus Cristo 

está no controle de todas as coisas como verdadeiro Deus e Senhor e que, por 

causa disso, eles deveriam enfrentar a oposição com coragem e perseverança.  

 

EXERCÍCIO 

Leia toda a carta de 2João e as introduções a 1 e 2João (Bíblia de Estudos NVI) que se 

encontra no final da apostila e responda: 

 Quem é o autor da carta? 

 

 Qual sua mensagem principal?  

 

 Qual ocasião motivou o autor a escrevê-la? 

 

 Qual foi o propósito do autor ao escrever 2João? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRINCÍPIO 4 

AO INTERPRETARMOS A BÍBLIA DEVEMOS BUSCAR O SENTIDO NATURAL DO TEXTO 

Algumas pessoas defendem a ideia de que precisamos sempre interpretar a Bíblia no 

sentido “literal”. Mas como interpretar1 Pedro 5:8 literalmente, por exemplo? 

É óbvio que o diabo não é um leão, e que o uso de um animal violento é apenas 

metafórico. Neste caso, o sentido natural do texto é entendê-lo como uma metáfora e 

não como um texto “literal”. Pedro não está falando de um leão de verdade, mas do 

diabo como se fosse um leão disposto a devorar (destruir) a fé de suas vítimas.  

 

Como saber qual o sentido natural do texto?   

Geralmente o contexto irá nos indicar.  

 

A Bíblia nos apresenta uma variedade de estilos literários ou de figuras de linguagem 

que vão além do mero sentido “literal”. Por exemplo: 

 Metáfora: o uso de uma imagem para ilustrar uma verdade (João 15:1); Jesus 

não é uma videira, nem o Pai é um agricultor, literalmente falando. Jesus é como 

se fosse uma videira e o Pai como se fosse um agricultor. 

 

 Parábola: uma estória fictícia para ilustrar uma verdade espiritual (Isaías 5:1-17; 

Mateus 13:44-46). 

 

 Sentido simbólico: quando uma palavra deve ser entendida de maneira 

simbólica, não literal (Apocalipse 7:4, 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EXERCÍCIO 

De acordo com o princípio do sentido natural, comente o significado dos seguintes 

textos: 

 Mateus 5:29,30 

 

 João 6:51-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRINCÍPIO 5 

AO INTEPRETARMOS A BÍBLIA, DEVEMOS LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O GÊNERO 

LITERÁRIO DO LIVRO BÍBLICO 

A Bíblia não é composta por um único livro, mas por uma biblioteca de sessenta e seis 

livros escritos em estilos literários diferentes.  

Gêneros literários são diferentes tipos de literatura que encontramos na Bíblia. 

Em português podemos falar de um texto escrito em prosa ou poesia, por exemplo. A 

prosa é o texto “normal”, como a estória narrada em um romance. A poesia é um texto 

geralmente rimado, com ritmo, cadência. Podemos contar uma estória em prosa ou 

poesia. Com certeza a maneira como leremos o texto será bastante diferente 

dependendo do seu gênero literário.  

 

Os Gêneros Literários da Bíblia são: 

Epístolas ou Cartas 

 São textos escritos em forma de correspondência. Geralmente trazem 

ensinamentos sobre doutrinas, esclarecimento sobre a vida prática, 

encorajamento e repreensão.  

 

 De todos os gêneros literários são os mais claros ao definirmos uma doutrina ou 

prática. Eles são normalmente mais diretos e fáceis de entender.  

 

 Fazem parte deste gênero todas as cartas do NT. 

 

 Exemplo: 2João. 

 

Narrativas 

 São relatos de histórias. Revelam como Deus age na vida das pessoas, do seu 

povo e da humanidade.  

 Não devemos fazer doutrina ou comportamento baseados apenas em narrativas, 

mas à luz do ensino geral da Bíblia, principalmente das epístolas.  

 Exemplo: Juízes 6:36-40. 

 

 



  

Os Atos dos Apóstolos 

 Faz parte do gênero das “narrativas”.  

 O livro relata o começo da igreja cristã e a maneira como o Espírito Santo 

preserva e expande a igreja no primeiro século.  

 O livro narra diversas experiências válidas para a vida cristã mas não devemos 

fazer doutrina baseados apenas em Atos.  

 Lembramos que as epístolas são a base para nossa doutrina e prática. Somente 

devemos tomar como “norma” em Atos o que é ensinado como normativo das 

epístolas.  

 Exemplo: Atos 2:42-47. 

 

Evangelhos 

 São narrativas sobre a vida e o ministério de Jesus. Além de narrar histórias, os 

evangelhos trazem também o ensino de Jesus (por exemplo, o Sermão do 

Monte).  

 Também devem ser lidos e entendidos à luz das epístolas. O ensino de Jesus é 

normativo para nós, da mesma maneira que as epístolas.  

 Exemplo: Lucas 18:18-24; Mateus 18:15-17.  

 

As Parábolas 

 São pequenas estórias (ficção) que explicam ou ilustram um ensinamento de 

Jesus.  

 Geralmente o próprio contexto e o bom-senso explicam o sentido da parábola.  

 Exemplo: Mateus 13:44.  

 

A Lei 

 São os livros que tratam da lei de Israel.  

 A Lei foi dada para Israel com o propósito de lhes ensinar a viver como o povo 

santo de Deus em meio à idolatria das outras nações. 



  

 As leis cerimoniais (por exemplo, o sacrifício de animais) foram abolidas com a 

morte de Jesus.  

 As leis morais (“não matarás”, etc) ainda tem valor para nós hoje. Não devemos 

tomar para nós hoje os mandamentos que regulavam a vida de Israel. Mas 

podemos tirar aplicações para nossa vida (cf. Rm 15:4). 

 Exemplo: Deuteronômio 6:4-6; Levítico 11:1-8. 

 

Os Profetas 

 Foram escritos em momentos diferentes da história de Israel (pré-exílicos, 

exílicos e pós-exílicos).  

 O propósito dos profetas é lembrar Israel da sua aliança com o Senhor, 

arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus.  

 Eles trazem uma palavra de advertência e de julgamentoe também uma palavra 

de esperança em relação ao futuro, quando Deus restaurará o seu povo.  

 O ministério dos profetas não se limita à nação de Israel, mas é também dirigido 

a outras nações.  

 Como todos os gêneros literários, os profetas têm aplicação prática para nós 

também. 

 Exemplo: Jeremias 10:1-8.  

 

Os Salmos 

 São as canções de louvor e as orações de Israel.  

 Exemplo: Salmo 117. 

 

A Sabedoria 

 Compreende os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.  

 Grande parte desta literatura pode ser considerada poesia judaica.  

 Exemplo: Provérbios 17:1; 18:12; 22:24,25; Eclesiastes 12:1-8.  

 



  

O Apocalipse 

 Pertence ao gênero literário da “apocalíptica” que geralmente trata do final dos 

tempos quando Deus finalmente libertará o seu povo da opressão e restaurará 

a sua Criação.  

 Possui linguagem fortemente simbólica. Para entendermos bem o Apocalipse 

precisamos estar cientes de sua linguagem simbólica (não “literal”), da estrutura 

do livro (alguns defendem uma estrutura linear, outros uma estrutura cíclica) e 

do uso do AT (há várias citações ou referências ao AT no livro).  

 É o livro bíblico mais difícil e polêmico quando se trata de interpretação. 

 O Apocalipse não foi escrito para satisfazer nossa curiosidade quanto aos 

eventos futuros, mas para encorajar a igreja cristã em meio à perseguição, 

mostrando que Cristo é soberano hoje e será o vencedor no fim da História.  

 Exemplo: Apocalipse 1:12-16.  

 

 

Sugestão de leitura: um clássico da hermenêutica sobre gêneros literários é o livro 

“Entendes o que Lês?” de Gordon Fee e Douglas Stuart (Edições Vida Nova). O livro traz 

em detalhes as características principais dos gêneros literários e os princípios de 

hermenêutica específicos que devem ser utilizados em cada um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRINCÍPIO 6 

TODO TEXTO DEVE SER INTERPRETADO DE ACORDO COM SEU CONTEXTO 

 

Este é um dos princípios mais importantes em hermenêutica. A única maneira de 

interpretarmos um texto corretamente é por meio da compreensão de seu sentido à luz 

de seu contexto.  

Existem pelo menos dois tipos de contexto que precisamos levar em consideração na 

hora de interpretarmos qualquer texto bíblico:  

 O contexto literário: por exemplo, um versículo deve ser interpretado à luz do 

capítulo no qual ele está inserido e do livro como um todo. 

A única maneira de fazer isso é familiarizando-se com o texto, lendo tanto o 

capítulo quanto o livro todo com toda atenção.  

 

 O contexto histórico e cultural: o intérprete também deve ser um pouco 

historiador. Para entendermos o texto bíblico precisamos nos inteirar do 

contexto histórico e cultural do livro.  

Mais uma vez, uma boa Bíblia de estudos e comentários bíblicos são excelentes 

fontes de informação sobre o contexto histórico e cultural.  

 

EXERCÍCIO 

Leia Efésios 1:3-14 e o comentário sobre o texto que se encontra no final da apostila e 

responda: 

1. Qual a mensagem ou o tema principal deste parágrafo? 

2. O que significa ser “selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa” 

(vv.13,14)?  

3. Como os vv.13 e 14 se relacionam com o restante do parágrafo? 

 


