
Revelação além da capacidade Humana 
 

“...Como um telescópio, a Bíblia vai 
além das estrelas e penetra nos altos 
céus e profundo inferno. Como um 
microscópio, mostra pequenos detalhes 
dos planos e propósitos de Deus e como 
também detalhes da mente humana...A 
compreenção da revelação divina é 
totalmente além da capacidade da 
mente humana sem a assistência do 
Espírito de Deus.” (Dn 2:21-22) 
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Revelação além da capacidade Humana 
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Revelação – Definição 
 
“1 Ação ou efeito de revelar ou revelar-se. 
 2 A própria coisa revelada. 
 3 Ato de mostrar-se ou patentear-se. 
 4 Manifestação, prova, testemunho. 
 5 Declaração ou divulgação de coisa que estava em segredo ou era 
ignorada. 
 6 Denúncia. 
 7 Conhecimento súbito; inspiração. 
 8 Teologia: Conjunto de verdades sobrenaturais manifestadas 
por Deus ao homem através da inspiração e iluminação ou 
pelo ensino oral, comunicado aos patriarcas, profetas, 
apóstolos e santos.” 

Michaelis 
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Revelação – Definição 
 
Revelação: Latim revelo 
Grego: Apokálypsis - α ̓ποκάλυψις 

Apo (de) + kalypsis (cobertura) 
 
Literalmente: 
- Revelar / Desvelar / Descobrir, algo previamente secreto 

(emcoberto) 
 
Aparece 18 vezes na Bíblia 

 
Lc 2:32 / Rom 2:5 / Rom 8:19 / Rom 16:25 / 1Co 1:7 / 1Co 14:6  / 
1Co 14:26 / 2Co 12:1 / 2Co 12:7 / Gal 1:12 / Gal 2:2 / Eph 1:17 / 
Eph 3:3 / 2Th 1:7 / 1Pe 1:7 / 1Pe 1:13 / 1Pe 4:13 / Rev 1:1 

A Bíblia poderia ser chamada de o 
“Lívro da Revelação”. 
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Revelação – Geral 
 
“É a Revelação de alguns dos atributos de Deus ao Homem de formas 
naturais ou não, e que não possui caráter salvífico em si, ou seja, 
que não salva o ser humano. 
 
 - Mostra a solidão  
 - Comunicada a todo ser humano 
 - Ao decorrer da história (tempo) 
 - Está presente na consciência do homem 
 - Limitada  
 - Alcança a tudo e a todos (Mt 5:45 / At 14:17) 
 - Alguns atruibutos de Deus 
 - Não possui caráter salvífico 
 - Aponta para um criador (Sl 19:1-6) 
 - Fenômenos Naturais / Criação (Rm 1:18-21) 
 - Consciência do homem (Rm 2:14-15) 
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Natureza 
 

“Muitos homens extraordinários 
apontam o universo como uma 
manifestação do poder, glória e 
divindade de Deus. A perfeição da 
natureza deixa o homem sem desculpas 
para buscar uma revelação mais 
„especial‟ do criador.” 

 
Sl 19: 1 / Rm 1:19-20 / At 14:16-17 
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Natureza da Bíblia 
 

Ela é superior: Superior a qualquer outro livro 
do mundo. O mundo, com sua sabedoria e vasto 
acúmulo de conhecimento nunca foi capaz de 
produzir um livro que chegue perto de se 
comparar a Bíblia.  
 
É um livro  honesto: Pois revela fatos sobre a 
corrupção humana, fatos que a natureza humana 
teria interesse em acobertar. Apresenta o pecado, 
salvação imerecida (graça), padrão ético 
elevado...  
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Natureza da Bíblia 
 

É um livro  harmonioso: Pois embora tenha 
sido escrito por uns quarenta autores diferentes, 
por um período de 1.600 anos, ela revela ser um 
livro único que expressa um só sistema 
doutrinário e um só padrão moral, coerentes e 
sem contradições.  
 
Influência da  Bíblia: O Alcorão, o Livro dos 
Mórmons, o Zenda Avesta, os Clássicos de 
Confúncio, todos tiveram influência no mundo.  
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Natureza da Bíblia 
 

Argumento  da Experiência: O homem é 
incapaz por sua própria força descobrir que:  
  
         - Precisa ser salvo. 
  
         - Pode ser salvo.  
          
      - Como pode ser salvo. 
  
         - Se há salvação.  
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Natureza da Bíblia 
 
Profecia Cumprida: Muitas profecias a respeito de 

Cristo se cumpriram integralmente, sendo que a mais 
próxima do primeiro advento, foi pronunciada 165 
anos antes de seu cumprimento. As profecias a 
respeito da dispersão de Israel também, se 
cumpriram (Dt.28; Jr.15:4;l6:13; Os.3:4 etc); da 
conquista de Samaria e preservação de Judá (Is.7:6-
8; Os.1:6,7; IRs.14:15); do cativeiro babilônico 
sobre Judá e Jerusalém (Is.39:6; Jr.25:9-12); sobre 
a destruição final de Samaria (Mq.1:6-9); sobre a 
restauração de Jerusalém (Jr.29:10-14), etc. 
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Natureza da Bíblia 
 
Reivindicações  da Própria Escritura:  A própria 
Bíblia expressa sua infalibilidade, reivindicando 
autoridade. Nenhum outro livro ousa fazê-lo. 
Encontramos essa reivindicação na seguintes 
expressões (3.800 AT): “Disse o Senhor a Moisés” 
(Ex.14:1,15,26;16:4;25:1;Lv.1:1;4:1;11:1;Nm.4:1;
13:1; Dt.32:48)    
- Is 7:3, 43:1 
- Jr.11:1 
- Ez.1:3 
- N.T. ICo 14:37; ITh 2:13; IIPe 3:2  
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Natureza da Bíblia 
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REIVIDICAÇÃO FATO Texto 

INSPIRADA   
Toda Escritura é inspirada por 

Deus... 
2 Tm 3.16 

INFALÍVEL 
... e a escritura não pode 

falhar... 
Jo 10.35 

AUTORIDADE PARA JULGAR 
... a Escritura encerrou tudo 

sob o pecado 
Gl 3.22 

PERFEITA E GUIA VIDA DO 
HOMEM 

A lei do Senhor é perfeita e 
restaura a alma... 

Sl 19.7-9 

É A VERDADE   
A lei do Senhor é perfeita e 

restaura a alma... 
Sl 19.7-9 

É A VERDADE ...a tua palavra é a verdade. Jo 17.17 / Sl 119.160 

SANTIFICA O HOMEM Santifica os na verdade; Jo 17.17 



Natureza da Bíblia 
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REIVIDICAÇÃO FATO Texto 

É LUZ 
Lâmpada para os meus pés é 

a tua palavra e, luz para os 
meus caminhos 

Sl 119.105 

PURA Puríssima é a tua palavra... Sl 119.140 / Pv 30.05  

PERMANENTE 
A palavra de Deus permanece 

eternamente 
Is 40.8 

RECONCILIADORA 
...e nos confiou a palavra da 

reconciliação... 
2 Co 5.19 



História 
 

“Impérios nasceram e desapareceram; nações, 
povos e reinos passaram pela história, e nela 
também Deus tem se manifestado com justiça. 
Na história o sistema cristão encontra uma 
revelação do poder, da soberania e da 
providência de Deus.” 
 
Sl 75:6-7 
At 17:26-27 
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Consciência 
 

A consciência humana não inventa coisas; 
e sim, atua com base num padrão (certo X 
errado). Essa ciência revela o fato de que 
há uma Lei absoluta no universo, e que há 
um Legislador Supremo que baseia esta Lei 
em sua própria pessoa e caráter. 
 

Rm 2:14–15  
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Revelação – Especial 
 

“...revelação da pessoa de Deus em Jesus Cristo, 
com o objetivo „especial‟ de dar ao homem o 
único meio para sua salvação.” 
 
 - Jesus – único meio de salvação (Jo 5:39 / Hb 1:1-3 / Is 9:6 / Jo 
14:9) 
 
 - Bíblia – Iniciativa de Deus em mostrar ao ser humano Seu 
caráter, natureza e vontade. Infalível forma de comunicação de Deus. 
Mais de 3.800 vezes a Bíblia afirma ser/conter revelação de Deus. 
(1Co 15:3-4 / Ap 1:1 / Rm 2:5 / 1Co 2:9-10) 
 
 - Credibilidade... Diabo... (Gn 3:1) 
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Revelação – Formas 
 
Urim / Tumim 
Mostravam a vontade de Deus 
 

Pv 16:33 
Ex 28:29-30 
Nm 27:21 
Dt 33:8 
1 Sm 28:6 
Ed 2:63 
At 1:21-26 
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Revelação – Formas 
 
Natureza 
 Sl 19:1-6 
 Rm 1:19-23 
 
 
 
 
 
Milagres 
 Ex 4:1-9 
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Revelação – Formas 
 
Sonhos 
 - Muito utilizado no AT 
 - Ênfase nas imagens 
 Gn 20:3,6  
 Gn 31:11,24 
 Nm 12:6 
 1 Rs 3:5 
 Mt 1:20 
 
 
 
Visões 
 - Ênfase no ouvir  
 Is 1:1; 6:1 
 Ex 3:1-3 
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Revelação – Formas 
 
Teofanias – “Anjo do Senhor” 
 - Antes de Cristo 
 Gn 16:7 
 Ex 3:2 
 2 Sm 24:16 
 Zc 1:12 
 
Anjos – Mensageiros  
 Dn 9:20-21 
 Lc 2:10-11 
 Ap 1:1; 19:17 
 
Profetas – Comunicavam a Palavra do Senhor 
 2 Sm 23:2 
 Zc 1:1 
 Ef 3:5 
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Revelação – Formas 
 
Senhor Jesus – Principal forma de revelação 
 Jo 1:14     (o próprio Deus) 
 Jo 14:9     (natureza) 
 Jo 3:2       (poder) 
 Jo 7:46     (sabedoria) 
 Jo 1:14     (glória) 
 1 Jo 1:1-3 (vida) 
 Rm 5:8     (amor) 
 Mt 16:17   (palavras) 
  
Bíblia – Maior meio de revelação 
Tudo que precisamos saber a respeito de Deus está 
revelado 
 Jo 21:25        (registro) 
 Jo 17:17        (única) 
 Hb 1:1           (progressiva) 
 2 Tm 3:15-17 (instrução) 
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 Pode o homem encontrar a salvação ou o 
caminho da salvação através da natureza? 
18 Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e 
injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19  Porquanto, 
o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lho 
manifestou. 20  Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e 
divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo 
percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são 
inescusáveis; 21  porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o 
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 
especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se 
obscureceu. 22  Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, 23  e 
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de 
homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24  Por 
isso Deus os entregou, nas concupiscências de seus corações, à 
imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si; 25  pois 
trocaram a verdade de Deus pela mentira, e doraram e serviram à 
criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém.  
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