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INTRODUÇÃO SINOPSE

• Conheça e avalie algumas das principais
acusações que têm sido feitas contra a Bíblia
bem como as razões que têm levado seus críticos
a concluírem que a mesma contém inúmeros
erros e contradições. Aprenda como resolver
algumas dessas principais dificuldades e como
interpretar adequadamente algumas das
passagens mais difíceis das Escrituras.

DIFICULDADE BÍBLICA:
DEFINIÇÃO
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Definição
• Qualquer ameaça às seguintes afirmações:
–A Bíblia é a Palavra de Deus
–A Bíblia é inspirada por Deus
–A Bíblia é inerrante
–A Bíblia é plenamente confiável PARTICULARIDADES DESTE 

CURSO

Particularidades
• Audiência de crentes
–Instrumentalizar e fortalecer (pouca ênfase apologética)

• Abordagem seletiva - não exaustiva
–Soluções para uma amostragem de dificuldades

• Soluções consistentes, mas nunca dogmáticas
–Há passagens sem consenso entre estudiosos

PORQUE HÁ DIFICULDADES?

Porque?
• Verdades complexas e completas transmitidas

pelo Deus infinito a homens limitadíssimos.
• Revelação do Deus santíssimo e perfeito a

homens pecadores e imperfeitos.
• Através de homens de uma cultura, Deus se

revela para toda a humanidade de todas as
culturas de todas as eras

Porque?
• É importante salientar que as dificuldades estão

na MINORIA das passagens
• A maioria dos textos bíblicos tem um baixo grau

de dificuldade de entendimento
• Deus fez um trabalho fabuloso: sua revelação

pode ser traduzida e bem compreendida em
qualquer idioma do mundo
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CATEGORIAS DE DIFICULDADES

Credibilidade
• “Para ser justo, a maior parte da Bíblia não é

sistematicamente má, mas simplesmente
esquisita, como se poderia esperar de uma
coletânea caoticamente montada a partir de
documentos desconexos que foram compostos,
revisados, traduzidos, distorcidos e
"melhorados" por centenas de autores
anônimos,

Credibilidade
• editores e copistas desconhecidos para nós e, na

sua maioria, desconhecidos entre si, ao longo de
nove séculos.”

DAWKINS, Richard. Deus, Um Delírio. São Paulo: Cia das Letras, 2007

Credibilidade
• "Milhões de pessoas que creem na Bíblia e

frequentam igrejas estão desperdiçando muito
tempo, dinheiro e energia. A condição da
humanidade poderia ser largamente melhorada
se tais recursos fossem usados para resolver
problemas do mundo ao invés de adorar um Deus
inexistente" Joseph C. Sommer – American Humanist Association1

1- http://americanhumanist.org/humanism/Some_Reasons_Why_Humanists_Reject_the_Bible

Credibilidade
• "Muitos argumentos convincentes e moralmente

sãos suportam a posição humanista de que a
Bíblia não é divinamente inspirada. Ao contrário
de ser inerrante, a Bíblia contém mais erros e
ensinamentos imorais do que a maioria dos
outros livros"

Joseph C. Sommer – American Humanist Association1

1- http://americanhumanist.org/humanism/Some_Reasons_Why_Humanists_Reject_the_Bible

Credibilidade
• "Ao tratar esse livro que induz ao erro com o a

palavra de Deus, a humanidade tem sido
conduzida a muitos caminhos de erro e miséria
através da história. Em muitíssimas maneiras, a
Bíblia continua a produzir esses mesmos
resultados"

Joseph C. Sommer – American Humanist Association1

1- http://americanhumanist.org/humanism/Some_Reasons_Why_Humanists_Reject_the_Bible
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Credibilidade
• "Nós devemos rejeitar as visões daqueles que

dizem que a Bíblia tem respostas infalíveis para
os problemas atuais. Como os humanistas sabem,
a ciência tem provado ser uma fonte muito
melhor de respostas."

Joseph C. Sommer – American Humanist Association1

1- http://americanhumanist.org/humanism/Some_Reasons_Why_Humanists_Reject_the_Bible

Dificuldades de Compreensão
• O que a Bíblia está dizendo?
• Jó 15:27 – "Porquanto cobriu o rosto com a sua

gordura e criou enxúndias nas ilhargas."

Dificuldades de Interpretação
• O que significa tal afirmação bíblica?
• 1Pe 3:18-19 "Pois também Cristo morreu, uma

única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne,
mas vivificado no espírito, no qual também foi e
pregou aos espíritos em prisão"

Aparentes Contradições
• 1Sm 15:29- "Aquele que é a Glória de Israel não

mente nem se arrepende, pois não é homem para
se arrepender."
• 1Sm 15:35 "Nunca mais viu Samuel a Saul até

ao dia da sua morte; porém tinha pena de Saul. O
SENHOR se arrependeu de haver constituído Saul
rei sobre Israel."

Aparentes Erros
• Lv 11:13-19 "Estas são as aves que vocês

considerarão impuras, das quais não poderão
comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a
águia-marinha ... a cegonha, qualquer tipo de
garça, a poupa e o morcego.

Aparentes Discrepâncias
• Mt 27:37 "Este é Jesus, o Rei dos Judeus"
• Mc 15:26 "O Rei dos Judeus"
• Lc 23:38 "Este é o Rei dos Judeus"
• Jo 19:19 "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus"
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Aparentes Discrepâncias
• Jo 19:14-15 Era o Dia da Preparação da semana

da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de
vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles
gritaram: Mata! Mata! Crucifica-o!
• Mc 15:25 Eram nove horas da manhã quando o

crucificaram.

Aparentes Conflitos com Ciência
• Gn 2:2 "E, havendo Deus terminado no dia

sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse
dia de toda a sua obra que tinha feito."

Afirmações Difíceis de Acreditar
• Js 10:13 "E o sol se deteve, e a lua parou até

que o povo se vingou de seus inimigos. Não está
isto escrito no Livro dos Justos? O sol, pois, se
deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-
se, quase um dia inteiro."
• É o sol ou a terra que se move?
• Como é possível essa imobilização?

Afirmações Difíceis de Assimilar
• Lc 6:29-30 "Ao que te bate numa face, oferece-

lhe também a outra; e, ao que tirar a tua capa,
deixa-o levar também a túnica; dá a todo o que te
pede; e, se alguém levar o que é teu, não entres
em demanda."

Aparentes Danos Ao Caráter De Deus
• 1Sm 15:2 2 "Assim diz o SENHOR dos

Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a
Israel: ter-se oposto a Israel no caminho, quando
este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a
Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver,
e nada lhe poupes; porém matarás homem e
mulher, meninos e crianças de peito, bois e
ovelhas, camelos e jumentos."

CAUSAS MAIS COMUNS DAS 
DIFICULDADES
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Manuscritos Imperfeitos
• Jo 5:3-4 Nestes, jazia uma multidão de

enfermos, cegos, coxos, paralíticos 4 [esperando
que se movesse a água. Porquanto um anjo
descia em certo tempo, agitando-a; e o primeiro
que entrava no tanque, uma vez agitada a água,
sarava de qualquer doença que tivesse.]
• Obs. na RA: "não consta em vários manuscritos"

Traduções Imprecisas
• Sl 127:2:
• NVI " Será inútil levantar cedo e dormir tarde,

trabalhando arduamente por alimento. O Senhor
concede o sono àqueles a quem ama."
• BLH "Não adianta trabalhar demais para ganhar

o pão, levantando cedo e deitando tarde, poi s é
Deus quem dá o sustento aos que ele ama,
mesmo quando estão dormindo."

Interpretações Displicentes
• Os 3:1 "Disse-me o SENHOR: Vai outra vez, ama

uma mulher, amada de seu amigo e adúltera,
como o SENHOR ama os filhos de Israel, embora
eles olhem para outros deuses e amem bolos de
passas."
• Vídeo do "Pastor" que usa esse texto e diz que

Deus o mandou adulterar (leu adultera e não
adúltera)

Literal x Figurado
• Mc 9:45 E, se teu pé te faz tropeçar, corta-o; é

melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os
dois pés, seres lançado no inferno
• Mc 9:47 E, se um dos teus olhos te faz tropeçar,

arranca-o; é melhor entrares no reino de Deus
com um só dos teus olhos do que, tendo os dois
seres lançado no inferno,

Barreiras Culturais
• Lv 24:5 Também tomarás da flor de farinha e

dela cozerás doze pães, cada um dos quais será
de duas dízimas de um efa.
• Ct 4:1 Seu cabelo é como um rebanho de cabras

que vem descendo do monte Gileade.
• Ct 4:2 Seus dentes são como um rebanho de

ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do
lavadouro.

Barreiras Gramaticais
• Ira x nariz e narinas

• fonte x olhos

• Adorar x se inclinar

• servir x cultivar

• vento x espírito

• Tranquilidade x
arrogância
• filho x neto x criança
• pai x avô x

antepassado
• dia x período longo de 

tempo
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Barreiras Literárias
• Literatura sapiencial:
–Pv 22:6 E nsina a criança no caminho em que deve

andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.
• Quiasmo (Mt 7:6)
–Não deis aos cães o que é santo,
–nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas,
–para que não as pisem com os pés
–e voltando-se, vos dilacerem.

Barreiras Literárias
• Gêneros literários:
–Jurídico, Narrat iva (tragéd ia, épico, romance,

heroico, sát ira, polêmica) , Poesia, Sapiencial,
Discurso, Profecia

• Modelos estruturais:
–Paralelismo (comparação, contraste,

complementar, circular), Quiasmo, Alternação,
Repetição, etc.

Falta de Conhecimento
• 2Pe 3:16 "... 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."

Mentes Finitas
• 1Co 13:12 Porque, agora, vemos como em

espelho, obscuramente; então, veremos face a
face. Agora, conheço em parte; então, conhecerei
como também sou conhecido.

SOBRE HERMENÊUTICA

Hermenêutica
• Introduzindo uma palavra nova no vocabulário de

alguns: Hermenêutica
• Dentro da Teologia, a Hermenêutica é a disciplina

que trata da interpretação dos textos sagrados
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Hermenêutica
• Hermenêutica é uma ciência e uma arte
–Enquanto ciência – através de pesquisas e

estudos, busca-se def inir uma série de normas e
procedimentos que devem ser usados para superar
barreiras e interpretar corretamente as Escrituras
• barreiras linguísticas, culturais, sociais, temporais,

etc.

Hermenêutica
• Hermenêutica é uma ciência e uma arte
–Enquanto arte – aplica-se tais defin ições para

realizar a interpretação dos textos b íblicos (tarefa
que na Teologia é chamada de “Exegese”)

• Há, entretanto, diferentes (e divergentes)
“linhas” ou “gêneros” de Hermenêutica

Gêneros de Hermenêutica
• Quanto ao conteúdo sobrenatural da Bíblia:
–Liberal x Conservadora

Gêneros de Hermenêutica
• “Liberais”:
–“Todas as descr ições de man ifestações

sobrenaturais contidas na Bíblia são mitológicas”
• “Conservadores”:
–“Todas as descr ições de man ifestações

sobrenaturais contidas na B íblia são fatos
históricos”

✓

✗

Gêneros de Hermenêutica
• Quanto ao conteúdo espiritual da Bíblia:

•Alegórica x Realista

Gêneros de Hermenêutica
• “Alegoristas”:

• “Devemos buscar sempre um significado espiritual
em tudo o que há na Bíblia”

• “Realistas”:
• “A Bíblia contém narrativas meramente descritivas

de fatos ou artefatos”
✓

✗
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Gêneros de Hermenêutica
• Quanto ao conteúdo simbólico da Bíblia:
–Literalistas Rigorosos x Literalistas Criteriosos

Gêneros de Hermenêutica
• “Literalistas Rigorosos”:
–“Devemos considerar como literal todos os textos

da Bíblia, a não ser que haja uma forte razão para
não faze-lo”

• “Literalistas Criteriosos”:
–"Textos literais jamais podem ser “figurativizados”

assim como textos simbólicos jamais podem ser
“literalizados”"

✓

✗

Hermenêutica
• A Hermenêutica considera correta:
–Conservadora e não Liberal
–Realista e não Alegórica
–Literalista Criteriosa e não Literalista Rigorosa

Hermenêutica
• Diferentes gêneros de hermenêutica produzem

interpretações absolutamente distintas
• Diferentes gêneros de hermenêutica produzem

doutrinas absolutamente distintas
• A Verdade é absoluta!
• A boa hermenêutica busca sempre a Verdade!

IMPLICAÇÕES

Implicações
• Necessidade de mestres:
–1Tm 5:17 Devem ser considerados merecedores

de dobrados honorários os presbíteros que
presidem b em, com especialidade os que se
afadigam na palavra e no ensino.
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Implicações
• Proliferação de Enganadores
–Tt 1:10-11 "Porque existem muitos

insubordinados, palradores frívolos e enganadores,
especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los
calar, porque andam pervertendo casas inteiras,
ensinando o que não devem, por torpe ganância."

Implicações
• Risco de Fragilidade
–Ef 4:14 par a que não mais sejamos como

meninos, agitados de um lado para outro e levados
ao redor por todo vento de doutrina, pela
artimanha dos homens, pela astúcia com que
induzem ao erro.

Implicações
• Necessidade de dedicação
–Hb 5:12 Pois, com efeito, quando devíeis ser

mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes,
novamente, necessidade de alguém que vos ensine,
de novo, quais são os princíp ios elementares dos
oráculos de Deus; assim, vos tornastes como
necessitados de leite e não de alimento sólido.

A CREDIBILIDADE DA BÍBLIA

SOBRE A BÍBLIA

Sobre a Bíblia
• Levou mais de 1500 anos para estar completa
• Pessoas de 40 gerações diferentes
• 3 continentes (Ásia, África e Europa)
• 3 idiomas (Hebraico, Aramaico e Grego)
• Dezenas de autores, dos mais diferentes tipos de

pessoas
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Sobre a Bíblia
• Moisés – Nobre com formação avançada
• Josué – General
• Neemias – Copeiro
• Daniel – Primeiro ministro
• Lucas – Médico
• Mateus – Coletor de impostos

Sobre a Bíblia
• Pedro - Pescador
• Paulo - Rabino
• Salomão - Rei
• Amós - Pecuarista
• Isaías - Profeta
• Tiago e Judas - Irmãos de Jesus

Sobre a Bíblia
• Antigo Testamento - 39 obras
• Novo Testamento - 27 obras
• Total - 66 obras

Sobre a Bíblia
• Reivindica para si a autoridade de Palavra de

Deus, soprada pelo próprio:
• 2Tm 3:16-17 "Toda a Escritura é inspirada por

Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a
fim de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra."

Sobre a Bíblia
• Única fonte de conteúdo doutrinário
• Única fonte de parâmetros morais
• Fé cristã completamente dependente da mesma
–Desqualificação da Bíblia → ruína da fé cristã
–1Co 15:14 "E, se Cr isto não ressuscitou, é vã a

nossa pregação, e vã, a vossa fé;"


