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•  As	  caracterís*cas	  essenciais	  de	  Deus	  podem	  ser	  
descobertas	  (sem	  a	  Bíblia)	  através	  da	  revelação	  
natural	  como	  manifestada	  nos	  argumentos	  
–  Cosmológico	  
–  Teleológico	  
– Moral	  

•  Uma	  vez	  que	  Deus	  existe,	  milagres	  são	  possíveis.	  Deus	  
pode	  intervir	  no	  universo	  que	  criou.	  

•  Por	  sua	  natureza	  moral,	  podemos	  esperar	  que	  Deus	  se	  
comunique	  mais	  especificamente	  (revelação	  especial).	  
Deus	  usa	  milagres	  como	  assinatura	  da	  sua	  revelação.	  

Mc	  2:1-‐12	  	  8Jesus	  percebeu	  logo	  em	  seu	  espírito	  que	  era	  isso	  que	  eles	  estavam	  pensando	  
e	  lhes	  disse:	  "Por	  que	  vocês	  estão	  remoendo	  essas	  coisas	  em	  seus	  corações?	  9Que	  é	  mais	  
fácil	  dizer	  ao	  paralíHco:	  ‘Os	  seus	  pecados	  estão	  perdoados’,	  ou:	  ‘Levante-‐se,	  pegue	  a	  sua	  
maca	  e	  ande’?	  10Mas,	  para	  que	  vocês	  saibam	  que	  o	  Filho	  do	  homem	  tem	  na	  terra	  
autoridade	  para	  perdoar	  pecados	  —	  disse	  ao	  paralíHco	  —	  11eu	  lhe	  digo:	  Levante-‐se,	  
pegue	  a	  sua	  maca	  e	  vá	  para	  casa".	  12Ele	  se	  levantou,	  pegou	  a	  maca	  e	  saiu	  à	  vista	  de	  
todos.	  Estes	  ficaram	  atônitos	  e	  glorificaram	  a	  Deus,	  dizendo:	  "Nunca	  vimos	  nada	  igual!	  "	  

Vimos	  até	  aqui	  que:	  
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•  O	  NT	  é	  confiável	  historicamente,	  o	  que	  fica	  
evidenciado	  através	  de:	  
– Testemunho	  contemporâneo	  de	  Jesus	  
– Testemunhas	  oculares	  
– Testemunho	  autên*co	  (não	  inventado)	  

– Testemunhas	  oculares	  que	  não	  foram	  enganadas.	  

Veremos	  a	  par*r	  de	  agora	  
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O	  Evangelho	  segundo	  os	  não-‐cristãos	  

•  Um	  ponto	  crucial	  da	  defesa	  da	  fé	  cristã	  é	  a	  
historicidade	  do	  Novo	  Testamento	  e	  de	  Jesus	  
Cristo.	  	  

I	  Co	  15:14,17,	  19	  	  (14)	  e,	  se	  Cristo	  não	  ressuscitou,	  é	  inúHl	  a	  nossa	  pregação,	  
como	  também	  é	  inúHl	  a	  fé	  que	  vocês	  têm	  (17)	  E,	  se	  Cristo	  não	  ressuscitou,	  
inúHl	  é	  a	  fé	  que	  vocês	  têm,	  e	  ainda	  estão	  em	  seus	  pecados.	  (19)	  Se	  é	  somente	  
para	  esta	  vida	  que	  temos	  esperança	  em	  Cristo,	  dentre	  todos	  os	  homens	  somos	  
os	  mais	  dignos	  de	  compaixão.	  
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O	  Evangelho	  segundo	  os	  não-‐cristãos	  

•  Um	  ponto	  crucial	  da	  defesa	  da	  fé	  cristã	  é	  a	  
historicidade	  do	  Novo	  Testamento	  e	  de	  Jesus	  
Cristo.	  	  

! É	  possível	  provar	  que	  o	  Novo	  Testamento	  
relata	  fatos	  históricos	  e	  que	  Jesus	  de	  fato	  
exis;u	  e	  realizou	  milagres	  auten;cando	  sua	  
divindade?	  
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O	  Evangelho	  segundo	  os	  não-‐cristãos	  

•  Quando	  se	  trata	  de	  provar	  a	  base	  histórica	  do	  
cris*anismo,	  fontes	  não-‐cristãs	  deveriam	  ter	  
mais	  peso	  do	  que	  fontes	  cristãs,	  pois	  estas	  
úl*mas	  não	  poderiam	  ser	  consideradas	  
totalmente	  neutras.	  

Flávio	  Josefo	  (37-‐100	  DC),	  historiador	  
judeu	  que	  escreveu	  em	  Roma	  a	  História	  
dos	  Judeus,	  menciona	  Jesus,	  os	  
discípulos	  e	  a	  morte	  de	  Tiago,	  irmão	  de	  
Jesus.	  
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O	  Evangelho	  segundo	  os	  não-‐cristãos	  

•  	  Ao	  todo	  existem	  10	  fontes	  não-‐
cristãs	  que	  mencionam	  Jesus	  nos	  
primeiros	  150	  anos	  após	  sua	  morte.	  
No	  mesmo	  período	  de	  tempo,	  
existem	  nove	  fontes	  não-‐cristãs	  que	  
mencionam	  Tibério	  César,	  o	  
imperador	  da	  época	  de	  Jesus.	  

•  Entre	  as	  fontes	  não-‐cristãs,	  algumas	  são	  
notoriamente	  an*cristãs.	  	  

•  Incluindo	  as	  fontes	  cristãs,	  há	  43	  referências	  a	  
Jesus.	  	   7	  



O	  Evangelho	  segundo	  os	  não-‐cristãos	  
•  Alguns	  dos	  fatos	  admi*dos	  pelas	  fontes	  não-‐cristãs:	  

1.  Jesus	  viveu	  à	  época	  de	  Tibério	  César.	  
2.  Teve	  uma	  vida	  virtuosa.	  
3.  Realizou	  maravilhas.	  
4.  Teve	  um	  irmão	  chamado	  Tiago.	  
5.  Jesus	  reivindicou	  ser	  o	  Messias.	  
6.  Foi	  crucificado	  sob	  Pôncio	  Pilatos.	  
7.  Foi	  crucificado	  na	  véspera	  da	  páscoa	  dos	  judeus.	  
8.  Escuridão	  e	  tremores	  de	  terra	  ocorreram	  quando	  morreu.	  
9.  Seus	  discípulos	  creram	  que	  Ele	  ressuscitou	  dentre	  os	  mortos.	  
10.  Seus	  discípulos	  estavam	  dispostos	  a	  morrer	  por	  sua	  fé.	  
11.  O	  cris*anismo	  se	  espalhou	  rapidamente	  e	  chegou	  tão	  longe	  

quanto	  Roma.	  
12.  Seus	  discípulos	  negavam	  adoração	  aos	  deuses	  romanos	  e	  

adoravam	  Jesus	  como	  Deus.	  
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O	  Evangelho	  segundo	  os	  não-‐cristãos	  

•  Considerando	  que	  todas	  as	  referências	  não-‐
cristãs	  são	  extremamente	  congruentes	  com	  o	  
relato	  do	  Novo	  Testamento,	  torna-‐se	  
claramente	  não-‐razoável	  negar	  que	  Jesus	  
exis;u	  como	  homem	  e	  que	  o	  NT	  possui	  
historicidade.	  
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! Uma	  vez	  aceita	  a	  existência	  de	  Deus	  (revelação	  natural)	  
e	  a	  possibilidade	  de	  que	  milagres	  existem,	  é	  possível	  
também	  aceitar	  que	  Jesus	  os	  realizou	  milagres	  aos	  
quais	  os	  discípulos	  se	  referem?	  

! Seria	  o	  NT	  uma	  coletânea	  de	  mitos	  e	  fábulas	  escrita	  
por	  autores	  interessados	  em	  divulgar	  suas	  próprias	  
convicções	  religiosas?	  

•  Para	  se	  verificar	  a	  auten*cidade	  do	  NT	  é	  preciso	  
responder	  a	  duas	  questões	  básicas:	  
a)  Existem	  cópias	  fieis	  dos	  documentos	  originais	  escritos	  

no	  primeiro	  século?	  
b)  Esses	  documentos	  falam	  a	  verdade?	  
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Evidências	  quanto	  à	  exa;dão	  das	  cópias	  
dos	  escritos	  do	  Novo	  Testamento	  

•  O	  NT	  compõe-‐se	  de	  27	  documentos	  
escritos	  por	  nove	  autores	  
diferentes	  durante	  um	  período	  de	  
20-‐50	  anos.	  

•  Nenhum	  original	  escrito	  desses	  documentos	  
foi	  descoberto	  até	  agora.	  Tudo	  o	  que	  existe	  
são	  cópias	  dos	  documentos	  originais,	  que	  são	  
chamadas	  de	  manuscritos.	  
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Evidências	  quanto	  à	  exa;dão	  das	  cópias	  
dos	  escritos	  do	  Novo	  Testamento	  

•  O	  trabalho	  básico	  de	  reconstrução	  de	  um	  
documento	  histórico	  original	  a	  par*r	  de	  cópias	  
manuscritas	  torna-‐se	  mais	  preciso	  se	  existem	  
muitos	  manuscritos	  disponíveis	  e	  se	  estes	  foram	  
escritos	  não	  muito	  tempo	  depois	  dos	  originais.	  

•  O	  NT	  possui	  aprox.	  5.700	  manuscritos	  em	  grego	  e	  
mais	  de	  9.000	  em	  outras	  línguas	  (siríaco,	  copta,	  
la*m,	  árabe,	  etc).	  Alguns	  destes	  quase	  15.000	  
manuscritos	  são	  Bíblias	  completas	  e	  os	  restantes	  
são	  livros	  ou	  páginas	  e	  alguns	  somente	  
fragmentos.	  
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Evidências	  quanto	  à	  exa;dão	  das	  cópias	  
dos	  escritos	  do	  Novo	  Testamento	  

•  Se	  o	  NT	  é	  a	  Palavra	  de	  Deus,	  porque	  Ele	  não	  
permi*u	  que	  os	  originais	  fossem	  preservados?	  

Possivelmente	  por	  duas	  razões:	  	  
•  o	  perigo	  de	  algum	  possuidor	  alterar	  o	  original	  
•  e	  pelo	  fato	  de	  cópias	  circularem	  mais	  

rapidamente.	  	  

Ironicamente,	  a	  ausência	  dos	  originais	  foi	  um	  
modo	  melhor	  de	  preservação	  da	  Palavra	  de	  
Deus	  do	  que	  a	  sua	  existência.	  
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O	  NT	  é	  historicamente	  confiável?	  

•  O	  NT	  pode	  ser	  testado	  pelos	  mesmos	  critérios	  que	  os	  
historiadores	  u*lizam	  para	  determinar	  a	  veracidade	  de	  um	  
documento	  histórico	  qualquer:	  
a)  Quanto	  mais	  an*gas	  as	  fontes,	  mais	  preciso	  é	  o	  testemunho.	  
b)  Testemunho	  ocular	  é	  a	  melhor	  maneira	  de	  estabelecer	  o	  que	  

realmente	  aconteceu.	  
c)  Múl*plas	  testemunhas	  independentes	  confirmam	  os	  fatos	  

relatados,	  embora	  com	  detalhes	  diferentes	  (coerência	  com	  
dissimilaridade).	  

d)  A	  confiabilidade	  das	  testemunhas.	  
e)  Corroboração	  de	  evidências	  arqueológicas	  ou	  literárias.	  
f)  Atestado	  do	  inimigo	  (quando	  os	  oponentes	  das	  testemunhas	  

admitem	  certos	  fatos	  que	  as	  testemunhas	  dizem	  ser	  verdade).	  
g)  Relato	  de	  eventos	  ou	  detalhes	  no	  testemunho	  que	  são	  

embaraçosos	  para	  os	  autores.	  
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Quão	  an*gos	  são	  os	  documentos	  do	  NT?	  

•  Todos	  os	  livros	  que	  compõem	  o	  NT	  foram	  
escritos	  antes	  de	  100	  D.C.	  
– Em	  cartas	  escritas	  entre	  95	  e	  110	  d.C.,	  três	  pais	  da	  
igreja	  (Clemente,	  Inácio	  e	  Policarpo)	  fazem	  
referência	  a	  25	  dos	  27	  livros	  do	  NT	  (exceto	  Judas	  
e	  II	  João).	  A	  carta	  de	  Judas	  deve	  ter	  sido	  escrita	  
antes	  de	  100	  d.C.,	  pois	  Judas	  era	  irmão	  de	  Jesus.	  
A	  carta	  de	  II	  João	  também,	  pois	  foi	  escrita	  antes	  
de	  III	  João,	  que	  foi	  citada	  pelos	  pais	  da	  igreja.	  
Clemente	  escreveu	  em	  Roma;	  Inácio	  e	  Policarpo	  
em	  Esmirna,	  na	  Ásia	  Menor.	  
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Quão	  an*gos	  são	  os	  documentos	  do	  NT?	  

•  A	  maioria,	  senão	  todos	  os	  livros,	  que	  
compõem	  o	  NT	  foram	  escritos	  antes	  de	  70	  D.C.	  
–  Jesus	  predisse	  a	  destruição	  do	  templo	  de	  
Jerusalém	  (Mc.	  13:2,	  30),	  o	  que	  aconteceu	  em	  70	  
D.C.	  A	  dimensão	  dessa	  tragédia	  para	  a	  vida	  
nacional	  de	  Israel	  foi	  tão	  grande	  que	  é	  
surpreendente	  que	  os	  discípulos	  não	  tenham	  se	  
referido	  a	  ela	  em	  seus	  escritos	  caso	  *vessem	  
vivenciado.	  
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Quão	  an*gos	  são	  os	  documentos	  do	  NT?	  

•  Muitos	  dos	  livros	  que	  compõem	  o	  NT	  foram	  
escritos	  antes	  de	  62	  d.C.	  
– Lucas	  descreve	  84	  detalhes	  confirmados	  
historicamente	  no	  livro	  de	  Atos,	  incluindo	  a	  morte	  
de	  Estevão	  e	  Tiago,	  irmão	  de	  João.	  	  

– Contudo,	  não	  menciona	  as	  mortes	  de	  Paulo	  e	  
Tiago,	  irmão	  de	  Jesus.	  Paulo	  foi	  executado	  sob	  o	  
reinado	  de	  Nero,	  que	  terminou	  em	  68	  d.C.	  e	  Tiago	  
em	  62	  d.C.,	  de	  acordo	  com	  Josefo.	  	  

– Paulo	  menciona	  o	  Ev	  de	  Lucas	  em	  ITm	  5:18	  (Lc	  
10:7).	  Paulo	  escreveu	  entre	  os	  anos	  62	  a	  65.	  

17	  



Quão	  an*gos	  são	  os	  documentos	  do	  NT?	  

•  Alguns	  livros	  que	  compõem	  o	  NT	  foram	  escritos	  
entre	  40	  e	  50	  D.C.	  

•  Paulo	  escreveu	  à	  igreja	  de	  Corinto	  entre	  55	  e	  56	  
–  Em	  I	  Co	  15:3-‐8	  Paulo	  cita	  o	  que	  “recebeu”	  

3Pois	  o	  que	  primeiramente	  lhes	  transmiH	  foi	  o	  que	  recebi:	  que	  
Cristo	  morreu	  pelos	  nossos	  pecados,	  segundo	  as	  Escrituras,	  4foi	  
sepultado	  e	  ressuscitou	  ao	  terceiro	  dia,	  segundo	  as	  Escrituras,	  5e	  
apareceu	  a	  Pedro	  e	  depois	  aos	  Doze.	  6Depois	  disso	  apareceu	  a	  mais	  
de	  quinhentos	  irmãos	  de	  uma	  só	  vez,	  a	  maioria	  dos	  quais	  ainda	  
vive,	  embora	  alguns	  já	  tenham	  adormecido.	  7Depois	  apareceu	  a	  
Tiago	  e,	  então,	  a	  todos	  os	  apóstolos;	  8depois	  destes	  apareceu	  
também	  a	  mim,	  como	  a	  um	  que	  nasceu	  fora	  de	  tempo.	  

– Quando	  isso	  ocorreu?	  Gl	  1:18-‐19	  (3	  anos	  após	  sua	  
conversão)	  
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•  Além	  disso	  Paulo	  cita	  14	  testemunhas	  oculares	  
cujos	  nomes	  são	  conhecidos	  (os	  12,	  Tiago	  e	  
Paulo)	  e	  mais	  de	  500	  a	  quem	  Jesus	  apareceu	  e	  
que	  ainda	  estavam	  vivos	  

•  Ao	  citar	  tantas	  pessoas	  que	  poderiam	  atestar	  
suas	  palavras	  Paulo	  estava	  desafiando	  seus	  
leitores	  a	  verificar	  o	  que	  dizia.	  

•  Ver	  ainda	  At	  26:26	  –	  a	  defesa	  de	  Paulo	  perante	  o	  
rei	  Agripa	  

26O	  rei	  está	  familiarizado	  com	  essas	  coisas,	  e	  lhe	  posso	  falar	  
abertamente.	  Estou	  certo	  de	  que	  nada	  disso	  escapou	  do	  seu	  
conhecimento,	  pois	  nada	  se	  passou	  num	  lugar	  qualquer.	  

Quão	  an*gos	  são	  os	  documentos	  do	  NT?	  
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•  Além	  disso	  Paulo	  cita	  14	  testemunhas	  oculares	  
cujos	  nomes	  são	  conhecidos	  (os	  12,	  Tiago	  e	  
Paulo)	  e	  mais	  de	  500	  a	  quem	  Jesus	  apareceu	  e	  
que	  ainda	  estavam	  vivos	  

•  Ao	  citar	  tantas	  pessoas	  que	  poderiam	  atestar	  
suas	  palavras	  Paulo	  estava	  desafiando	  seus	  
leitores	  a	  verificar	  o	  que	  dizia.	  

•  Ver	  ainda	  At	  26:26	  –	  a	  defesa	  de	  Paulo	  perante	  o	  
rei	  Agripa	  

•  Se	  há	  um	  lugar	  onde	  uma	  ressurreição	  lendária	  
não	  pudesse	  ocorrer	  era	  Jerusalém	  onde	  judeus	  e	  
romanos	  estavam	  ansiosos	  para	  esmagar	  o	  
cris*anismo.	  

Quão	  an*gos	  são	  os	  documentos	  do	  NT?	  
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Por	  que	  não	  há	  mais	  testemunhos	  e	  mais	  
an*gos	  sobre	  Jesus	  

•  “Se	  a	  ressurreição	  foi	  tão	  impactante	  na	  vida	  dos	  
discípulos	  e	  muitos	  a	  testemunharam,	  porque	  
não	  há	  mais	  registros	  escritos	  logo	  após	  este	  
evento”?	  	  
– Os	  primeiros	  discípulos	  viveram	  numa	  cultura	  onde	  a	  
maioria	  das	  pessoas	  era	  iletrada,	  onde	  o	  
conhecimento	  passava	  de	  uma	  geração	  a	  outra	  
principalmente	  por	  transmissão	  oral.	  

–  Como	  a	  expecta*va	  geral	  dos	  discípulos	  era	  da	  volta	  
iminente	  de	  Jesus,	  não	  viram	  a	  necessidade	  imediata	  
de	  escrever.	  

– A	  necessidade	  de	  escrever	  se	  tornou	  imperiosa	  só	  
quando	  o	  cris*anismo	  começou	  a	  se	  espalhar	  pelo	  
mundo	  an*go.	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  Existem	  testemunhas	  oculares	  de	  Jesus?	  
•  Várias	  passagens	  do	  NT	  afirmam	  que	  os	  
discípulos	  foram	  testemunhas	  oculares	  dos	  
eventos	  narrados	  
João	  (Jo	  19:33-‐35,	  20:24-‐30;	  I	  Jo	  1:1-‐2).	  
Pedro	  (I	  Pe	  5:1;	  II	  Pe	  1:16)	  
Paulo	  (I	  Cor	  15:3-‐8)	  
Lucas	  (Lc	  1:1-‐2;	  Atos	  2:32,	  3:15,	  4:18-‐20,	  5:30-‐32,	  
10:39-‐40)	  
O	  autor	  de	  Hebreus	  (Heb	  2:3-‐4)	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  Existem	  testemunhas	  oculares	  de	  Jesus?	  
•  Várias	  passagens	  do	  NT	  afirmam	  que	  os	  
discípulos	  foram	  testemunhas	  oculares	  dos	  
eventos	  narrados	  
João	  (Jo	  19:33-‐35,	  Jo	  20:24-‐30;	  I	  Jo	  1:1-‐2).	  

Jo	  19:33	  Mas	  quando	  chegaram	  a	  Jesus,	  percebendo	  que	  já	  estava	  morto,	  não	  
lhe	  quebraram	  as	  pernas.	  34	  Em	  vez	  disso,	  um	  dos	  soldados	  perfurou	  o	  lado	  
de	  Jesus	  com	  uma	  lança,	  e	  logo	  saiu	  sangue	  e	  água.	  35	  Aquele	  que	  o	  viu,	  disso	  
deu	  testemunho,	  e	  o	  seu	  testemunho	  é	  verdadeiro.	  Ele	  sabe	  que	  está	  dizendo	  
a	  verdade,	  e	  dela	  testemunha	  para	  que	  vocês	  também	  creiam.	  
1	  Jo	  1:1	  O	  que	  era	  desde	  o	  princípio,	  o	  que	  ouvimos,	  o	  que	  vimos	  com	  os	  
nossos	  olhos,	  o	  que	  contemplamos	  e	  as	  nossas	  mãos	  apalparam	  —	  isto	  
proclamamos	  a	  respeito	  da	  Palavra	  da	  vida.	  2	  A	  vida	  se	  manifestou;	  nós	  a	  
vimos	  e	  dela	  testemunhamos,	  e	  proclamamos	  a	  vocês	  a	  vida	  eterna,	  que	  
estava	  com	  o	  Pai	  e	  nos	  foi	  manifestada.	   23	  



O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  Existem	  testemunhas	  oculares	  de	  Jesus?	  
•  Várias	  passagens	  do	  NT	  afirmam	  que	  os	  
discípulos	  foram	  testemunhas	  oculares	  dos	  
eventos	  narrados	  
João	  (Jo	  19:33-‐35,	  20:24-‐30;	  I	  Jo	  1:1-‐2).	  

Pedro	  (I	  Pe	  5:1;	  II	  Pe	  1:16)	  
1Pe	  5:1	  Portanto,	  apelo	  para	  os	  presbíteros	  que	  há	  entre	  vocês,	  e	  o	  faço	  na	  
qualidade	  de	  presbítero	  como	  eles	  e	  testemunha	  dos	  sofrimentos	  de	  Cristo,	  
como	  alguém	  que	  parHcipará	  da	  glória	  a	  ser	  revelada	  

2Pe	  1:16	  De	  fato,	  não	  seguimos	  fábulas	  engenhosamente	  inventadas,	  quando	  
lhes	  falamos	  a	  respeito	  do	  poder	  e	  da	  vinda	  de	  nosso	  Senhor	  Jesus	  Cristo;	  pelo	  
contrário,	  nós	  fomos	  testemunhas	  oculares	  da	  sua	  majestade.	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  Existem	  testemunhas	  oculares	  de	  Jesus?	  
•  Várias	  passagens	  do	  NT	  afirmam	  que	  os	  
discípulos	  foram	  testemunhas	  oculares	  dos	  
eventos	  narrados	  
João	  (Jo	  19:33-‐35,	  20:24-‐30;	  I	  Jo	  1:1-‐2).	  
Pedro	  (I	  Pe	  5:1;	  II	  Pe	  1:16)	  
Paulo	  (I	  Cor	  15:3-‐8)	  
Lucas	  (Lc	  1:1-‐2;	  Atos	  2:32,	  3:15,	  4:18-‐20,	  5:30-‐32,	  
10:39-‐40)	  
O	  autor	  de	  Hebreus	  (Heb	  2:3-‐4)	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

Lc	  1:1	  Muitos	  já	  se	  dedicaram	  a	  elaborar	  um	  relato	  dos	  fatos	  que	  se	  
cumpriram	  entre	  nós,	  2	  conforme	  nos	  foram	  transmiHdos	  por	  aqueles	  
que	  desde	  o	  início	  foram	  testemunhas	  oculares	  e	  servos	  da	  palavra.	  
At	  2:32	  Deus	  ressuscitou	  este	  Jesus,	  e	  todos	  nós	  somos	  testemunhas	  
desse	  fato.	  
At	  3:15	  Vocês	  mataram	  o	  autor	  da	  vida,	  mas	  Deus	  o	  ressuscitou	  dos	  
mortos.	  E	  nós	  somos	  testemunhas	  disso.	  
Hb	  2:3	  como	  escaparemos	  nós,	  se	  negligenciarmos	  tão	  grande	  
salvação?	  Esta	  salvação,	  primeiramente	  anunciada	  pelo	  Senhor,	  foi-‐nos	  
confirmada	  pelos	  que	  a	  ouviram.	  4	  Deus	  também	  deu	  testemunho	  dela	  
por	  meio	  de	  sinais,	  maravilhas,	  diversos	  milagres	  e	  dons	  do	  Espírito	  
Santo	  distribuídos	  de	  acordo	  com	  a	  sua	  vontade.	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  Algumas	  pessoas	  citadas	  nominalmente	  como	  
testemunhas	  oculares	  da	  ressurreição:	  Paulo,	  
Tiago	  e	  os	  12	  apóstolos	  (I	  Cor.	  15:3-‐8),	  Maria	  
Madalena,	  Maria	  (mãe	  de	  Tiago)	  e	  Salomé	  
(Mc.	  16:1-‐6),	  Joana	  (Lc.	  24:9-‐10),	  José	  
chamado	  Barsabás	  e	  Ma*as	  (Atos	  1:21-‐23).	  

•  Em	  algumas	  ocasiões	  os	  apóstolos	  
testemunharam	  em	  audiências	  públicas,	  de	  
forma	  audaciosa	  e	  provoca*va	  (Atos	  5:27-‐32,	  
26:24-‐28).	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

At	  5:27	  Tendo	  levado	  os	  apóstolos,	  apresentaram-‐nos	  ao	  Sinédrio	  para	  
serem	  interrogados	  pelo	  sumo	  sacerdote,	  28	  que	  lhes	  disse:	  "Demos	  
ordens	  expressas	  a	  vocês	  para	  que	  não	  ensinassem	  neste	  nome.	  
Todavia,	  vocês	  encheram	  Jerusalém	  com	  sua	  doutrina	  e	  nos	  querem	  
tornar	  culpados	  do	  sangue	  desse	  homem".	  29	  Pedro	  e	  os	  outros	  
apóstolos	  responderam:	  "É	  preciso	  obedecer	  antes	  a	  Deus	  do	  que	  aos	  
homens!	  30	  O	  Deus	  dos	  nossos	  antepassados	  ressuscitou	  Jesus,	  a	  quem	  
os	  senhores	  mataram,	  suspendendo-‐o	  num	  madeiro.	  31	  Deus	  o	  
exaltou,	  colocando-‐o	  à	  sua	  direita	  como	  Príncipe	  e	  Salvador,	  para	  dar	  a	  
Israel	  arrependimento	  e	  perdão	  de	  pecados.	  32	  Nós	  somos	  
testemunhas	  destas	  coisas,	  bem	  como	  o	  Espírito	  Santo,	  que	  Deus	  
concedeu	  aos	  que	  lhe	  obedecem".	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  Evidências	  do	  testemunho	  ocular	  em	  Lucas:	  
•  O	  nível	  de	  detalhamento	  fornecido	  por	  Lucas	  
no	  livro	  de	  Atos	  (84	  detalhes	  históricos	  
confirmados)	  só	  é	  possível	  por	  quem	  foi	  uma	  
testemunha	  ocular	  ou	  usou	  testemunhas	  
oculares	  como	  fonte	  documental:	  

29	  



O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  o	  roteiro	  e	  os	  nomes	  corretos	  dos	  portos	  nas	  viagens	  de	  Paulo	  (13:4-‐6,	  13;	  
14:25;	  20:13-‐15).	  

•  a	  língua	  correta	  falada	  em	  Listra	  (14:11).	  
•  a	  descrição	  apropriada	  de	  Filipos	  como	  colônia	  romana	  (16:12).	  
•  a	  descrição	  de	  Tia*ra	  como	  um	  centro	  de	  *ngimento	  de	  tecidos	  (16:14).	  
•  a	  menção	  às	  imagens	  e	  aos	  debates	  filosóficos	  comuns	  à	  vida	  ateniense	  

(17:16-‐18).	  
•  o	  uso	  correto	  da	  gíria	  ateniense	  aplicada	  a	  Paulo	  (17:18,	  tagarela).	  
•  a	  correta	  designação	  de	  Gálio	  como	  procônsul	  residente	  em	  Corinto	  na	  

época	  (18:12).	  
•  o	  correto	  rtulo	  “grammateus”	  para	  o	  magistrado	  de	  Éfeso	  (19:35).	  
•  as	  dificuldades	  de	  navegação	  caracterís*cas	  daquela	  região	  (27:3-‐8).	  
•  a	  localização	  e	  o	  nome	  preciso	  da	  ilha	  de	  Clauda	  (27:15-‐16).	  
•  a	  nome	  correto	  (bolisantes)	  para	  es*mar	  a	  profundidade	  e	  a	  profundidade	  

correta	  para	  as	  águas	  ao	  largo	  de	  Malta	  (27:28).	  
•  o	  modo	  apropriado	  de	  custódia	  na	  jus*ça	  romana	  (28:16).	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  A	  precisão	  de	  Lucas	  no	  livro	  de	  Atos	  é	  
impressionante	  

•  Mas	  além	  destes	  detalhes	  inques*onáveis	  
Lucas	  também	  apresenta	  vários	  milagres	  (35)	  
na	  mesma	  narra*va	  
– Se	  ele	  é	  tão	  preciso	  em	  detalhes	  triviais	  (como	  a	  
profundidade	  das	  águas	  e	  direção	  dos	  ventos	  
p.ex.),	  por	  que	  não	  seria	  com	  eventos	  importantes	  
como	  milagres	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  O	  Evangelho	  de	  Lucas	  demonstra	  a	  mesma	  
precisão	  na	  narra*va	  dos	  eventos	  Lc	  1:1-‐3	  

1Muitos	  já	  se	  dedicaram	  a	  elaborar	  um	  relato	  dos	  fatos	  que	  se	  cumpriram	  
entre	  nós,	  2conforme	  nos	  foram	  transmiHdos	  por	  aqueles	  que	  desde	  o	  início	  
foram	  testemunhas	  oculares	  e	  servos	  da	  palavra.	  3Eu	  mesmo	  invesHguei	  tudo	  
cuidadosamente,	  desde	  o	  começo,	  e	  decidi	  escrever-‐te	  um	  relato	  ordenado,	  ó	  
excelenossimo	  Teófilo	  

•  Apresenta	  vários	  detalhes	  confirmados	  com	  
independência.	  Cita	  11	  lideres	  confirmados	  
historicamente	  (Herodes	  o	  grande,	  César	  
Augusto,	  Quirino	  etc)	  
veja	  Lc	  3:1-‐3	  –	  não	  é	  uma	  historia	  ficcional	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  As	  credenciais	  de	  Lucas	  como	  historiador	  têm	  
sido	  comprovadas	  em	  tantos	  pontos,	  que	  é	  
preciso	  mais	  fé	  para	  não	  crer	  nos	  seus	  
registros	  de	  milagres	  do	  que	  para	  crer	  neles	  

•  Agora,	  
Se	  Lucas	  é	  confiável	  em	  seus	  relatos,	  também	  o	  são	  
Mateus	  e	  Marcos,	  pois	  seus	  evangelhos	  contam	  a	  
mesma	  história	  básica.	  
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O	  NT	  como	  uma	  obra	  confiável	  e	  escrita	  por	  
testemunhas	  oculares	  

•  João	  aparece	  como	  uma	  testemunha	  ocular	  
pois	  relata	  conversas	  *das	  com	  Jesus	  e	  
detalhes	  de	  in*midade	  Jo	  3,4,8-‐10,13-‐17	  

•  O	  evangelho	  de	  João	  também	  prova	  ser	  um	  
relato	  confiável	  através	  de	  quase	  60	  detalhes	  
históricos	  confirmados	  pela	  arqueologia	  e/ou	  
escritos	  não-‐cristãos,	  além	  de	  mencionar	  
situações	  altamente	  improváveis	  de	  serem	  
uma	  estória	  inventada	  por	  um	  escritor	  cristão.	  

34	  



Objeções	  à	  historicidade	  do	  NT	  

•  Apesar	  dos	  mais	  de	  140	  detalhes	  de	  
testemunhos	  oculares	  e	  de	  mais	  de	  30	  
referências	  a	  pessoas	  reais,	  os	  crí*cos	  ainda	  
podem	  argumentar	  que	  isso	  não	  significa	  que	  
o	  NT	  é	  verdade.	  Pode	  ser	  uma	  estória	  inserida	  
num	  contexto	  real	  (influenciada	  por	  aquilo	  
que	  eles	  criam)	  

•  “Pessoas	  conver*das	  não	  são	  obje*vas	  ao	  
relatar	  fatos	  relacionados	  à	  sua	  fé”	  
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Objeções	  à	  historicidade	  do	  NT	  

•  O	  NT	  não	  é	  uma	  obra	  de	  ficção	  dentro	  de	  um	  contexto	  
histórico	  real	  

a)  Escritores	  não-‐cristãos	  independentes	  fazem	  relatos	  similares	  
aos	  do	  NT.	  

b)  Os	  escritores	  do	  NT	  experimentaram	  perseguição,	  tortura	  e	  
morte.	  Ninguém	  morreria	  conscientemente	  por	  uma	  
men*ra.	  

c)  Autores	  de	  ficção	  geralmente	  omitem	  os	  nomes	  das	  pessoas	  
reais	  que	  inspiram	  seus	  personagens,	  especialmente	  se	  
autoridades	  civis	  e	  religiosas,	  para	  não	  correrem	  o	  risco	  de	  
terem	  sua	  credibilidade	  destruída	  ou	  serem	  punidos	  por	  isto.	  

d)  O	  NT	  contem	  múl*plos	  registros	  independentes	  de	  nove	  
autores	  diferentes.	  Seria	  necessária	  uma	  grande	  conspiração	  
num	  período	  entre	  20	  e	  50	  anos	  para	  compor	  uma	  ficção	  tão	  
coerente	  em	  sua	  narra*va	  básica.	  
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Objeções	  à	  historicidade	  do	  NT	  

•  Os	  autores	  do	  NT	  contam	  a	  mesma	  narra*va	  
básica,	  porém	  incluem	  detalhes	  divergentes,	  o	  
que	  comprova	  que	  as	  fontes	  foram	  
testemunhas	  oculares	  independentes.	  
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Resumo	  

•  Temos	  cópia	  precisa	  dos	  originais	  do	  NT	  
•  Os	  documentos	  do	  NT	  são	  an*gos	  e	  as	  fontes	  ainda	  

mais	  an*gas	  
•  Ao	  menos	  10	  escritores	  não-‐cristãos	  apresentam	  

informações	  sobre	  Jesus	  e	  suas	  referências	  cole*vas	  
fornecem	  uma	  sequencia	  de	  fatos	  em	  conformidade	  
com	  o	  NT	  

•  Estes	  documentos	  realmente	  contém	  o	  relato	  de	  
testemunhas	  oculares	  contemporâneas	  aos	  eventos	  e	  
independentes	  

!  Um	  cé*co	  precisa	  ter	  muita	  fé	  para	  crer	  que	  o	  NT	  e	  
ficção	  
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