
Revisão
Como você define revelação?
Quais os dois tipos de revelação?
Qual a diferença entre elas?
Algumas formas de revelação:
- Natureza
- Milagres
- Sonhos
- Visões
- Teofania
- Anjos
- Profetas
- Senhor Jesus
- Bíblia
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Élcio Fernandes

Bibliologia

Doutrina das Escrituras
“antes santificai em vossos corações a Cristo
como Senhor; e estai sempre preparados para
responder com mansidão e temor a todo aquele
que vos pedir a razão da esperança que há em
vós; tendo uma boa consciência, para que,
naquilo em que falam mal de vós, fiquem
confundidos os que vituperam o vosso bom
procedimento em Cristo.” 1Pe 3:15-16
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Agenda

Introdução / Curiosidades

A Bíblia como revelação

Origem e Inspiração

A autoridade da Bíblia

Canon

Iluminação

Inerrância
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Deus
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Homem Bíblia
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Inspiração

Como ter certeza
de que a Bíblia é a
revelação de Deus
ao homem e não
meramente uma
obra humana?



Inspiração

Toda Escritura é divinamente
inspirada e proveitosa para
ensinar, para repreender, para
corrigir, para instruir em justiça;
2Ti 3:16
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Inspiração

“20. Sabendo primeiramente isto:
que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação.
21. Porque a profecia nunca foi
produzida por vontade dos
homens, mas os homens da parte
de Deus falaram movidos pelo
Espírito Santo.
2Pe 1:20-21
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Inspiração

Escrituras...

Paulo
=> Escritas por Deus

Pedro
=> Mensagem originada por Deus
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Inspiração

1. Movimento pelo qual se leva o ar aos pulmões.
2. Ideia ou pensamento que surge de repente;
3. Insinuação, conselho.
4. Coisa inspirada.
5. [Teologia] Infusão da vontade divina na 
consciência humana.
6. [Música]Pausa de um quarto de compasso.
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Inspiração

Expressão Grega: theopneustos
- theos (Deus) e pneustos (respiração ou 
espírito)
- “por Deus soprado”
- “soprada por Deus”
- “Supervisão de Deus aos escritores humanos,

das escrituras, onde usaram suas
personalidades para compor e registrar sem
erros, a revelação de Deus aos homens.”

- Sl 68:11 / 2Tm 3:16 / Hb 1:1 / Gl 1:11-12 /
2Pe 1:16-21
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Inspiração - AT

- Dt 18:18-19
- 2Sm 23:1-2
- Is 59:21
- 2Cr 34:14
- Zc 7:12
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Inspiração - NT

- 2Pe 3:15-16
- 1Tm 5:18 (Dt 25:4 / Mt 10:10)
- 1Co 2:13
- 1Co 14:37
- Gl 1:11-12
- Ap 1:1
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Inspiração - Fórmula
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O que Deus disse... O que foi dito...

Gn 12:3 Gl 3:8

Ex 9:16 Rm 9:17

Gn 2:24 Mt 19:4-5

Sl 2:1 At 4:24-25

Is 55:3 At 13:34

Sl 16:10 At 13:35

Sl 2:7 Hb 1:5

Sl 97:7 Hb 1:6

Sl 104:4 Hb 1:7

Sl 95:7 Hb 3:7



Inspiração – “... diz o Senhor...”

- Is 1:11,18
- Jr 2:3,5
- Gn 1:3,6
- Jr 34:1
- Ez 30:1
- Lv 1:1; 4:1; 5:14; 6:1,8,19; 7:22 (66 vezes)
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Inspiração – NT => AT

AT reconhecido como verdade no NT

- Mt 22:20
- Mc 14:49
- Lc 24:45
- Mt 12:10
- Lc 4:21
- 1Tm 5:18
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Inspiração – Falsas afirmações

Total / Plena

- Todas as palavras foram sopradas por Deus
- Mt 4:4 / Pv 30:5 / 2Tm 3:16
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Inspiração – Falsas afirmações

Natural / Intuição

- Nega a inspiração sobrenatural
- Escritores

- Pessoas com inteligência superior
- Muito religiosas / moralistas / espirituais

- Precesso de escrita comum a qualquer “livro”
- Certos homens foram escolhidos por Deus para a

responsabilidade de receber a Palavra e passá-la para
a forma escrita. Em IIPe.1:21 encontramos a
referência aos homens: “Homens santos de Deus
falaram movidos pelo Espírito Santo” (pherô =
movidos ou conduzidos). A referência aqui é ao
escritor.
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Inspiração – Falsas afirmações

Iluminação espiritual / mística

- Autores orientados pelo Espiríto Santo
- Nada diferente de qualquer autor “Cristão”

- Muitos outros “escritos” tem mesmo valor que 
os livros que compões a Bíblia

- Livros da Bíblia podem conter erros
- Literatura religiosa que contém mensagens de 

Deus
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Inspiração – Falsas afirmações

Parcial

- Partes da Bíblia são inspiradas
- Partes desconhecidas são inspiradas (Ex 

Criação / profecias)
- História / cotidiano não são inspirados

- Conhecimento comum
- Possível conter erros em algumas partes
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Inspiração – Falsas afirmações

Neo-Ortodoxa / Neo-Existencial

- Karl Barth (1886-1968)
- Revelação centrada apenas em Jesus
- Certas partes são mais importantes
- Não existe precisão nos textos
- Autores não tiveram esperiências pessoais
- Produto humano
- Autoridade apenas parcial
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Inspiração – Falsas afirmações

“Ditado Divino / Verbal”

- Processo mecânico
- Escritores completamente passívos
- Todas as palavras foram ditadas por Deus
- Mt 5:18 / Ex 20:1 / At 1:16 / Ex 24:4 / Dt 

18:18
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Inspiração

O que ela não garante ?

- Que todas as parábolas são fatos reais...
- Que 
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Inspiração

Trabalho inexplicável do Espírito Santo,
pelo qual guiou escritores humanos
conduzindo cada palavra que foi utilizada
em todos os manuscritos originais, de toda
a Bíblia. É infalível, verdadeira, final e tem
autoridade. Deus usou as habilidades
individuais dos escritores para fazer escrita
algumas revelações para guiar o homem
em sua fé e prática.
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Inspiração – Qual sua opinião?

- Nem toda parábola é uma história real (Lc 18:2)
- Hipérboles ou realidade? (Cl 1:23 / Jó 38:7)

- Problema...
- 1Co 15:20
“A Bíblia parece declarar que o Senhor Jesus foi

o primeiro de todos a ressuscitar dentre os mortos.
Entretanto, há muitas outras ressurreições
registradas na Bíblia que aconteceram antes da
ressurreição do Senhor Jesus. 1Rs 17:22 / 2Rs
13:21 / Jo11:43-44 / At 20:9.
Como O Senhor Jesus foi o primeiro?

5/4/2012 94


