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Recapitulação
INTRODUÇÃO:
• Sinopse
• Definição de Dificuldade Bíblica
• Particularidades deste curso
• Porque há dificuldades?
• Bibliografia
• Categorias de dificuldades

Recapitulação
• Causas mais comuns
• Hermenêutica adequada
• Implicações
CREDIBILIDADE DA BÍBLIA
• Sobre a Bíblia
• A Bíblia é Confiável?

A CREDIBILIDADE DA BÍBLIA
Continuação

A BÍBLIA É CONFIÁVEL?
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A Estratégia de Jesus
• Lc 5:23-24 "Qual é mais fácil, dizer: estão

perdoados os teus pecados ou: levanta-te e anda?
mas, para que saibais que o filho do homem tem
sobre a terra autoridade para perdoar pecados -
disse ao paralítico: eu te ordeno: levanta-te, toma
o teu leito e vai para casa. "

A Estratégia de Jesus
• Muitos relatos não são mais verificáveis
• Só temos o testemunho de quem escreveu
• Entretanto, muitos são. Se a Bíblia não é digna de

confiança naquilo que é verificável, não será no
que não é.
• Se ela for confiável no que é verificável, é digna

de crédito naquilo que não é

A Credibilidade Histórica
Critérios para qualquer manuscrito antigo:
• 1. Teste bibliográfico
• 2. Teste das evidências internas
• 3. Teste das evidências externas
• 4. Teste pela Arqueologia

1-TESTE BIBLIOGRÁFICO

Teste Bibliográfico
• Os manuscritos utilizados para formar a Bíblia

são confiáveis?
• Os documentos originais não existem mais...
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Novo Testamento
• Há mais de 5.300 manuscritos gregos do NT
• Há mais de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina
• Há mais de 9.300 cópias de antigas versões
• Ao todo tem-se mais de 24.000 cópias antigas de

porções do NT
• Nenhum outro manuscrito antigo chega perto
• o 2º colocado: Ilíada de Homero- 643 cópias

Novo Testamento
• Nenhum outro documento antigo tem intervalo

tão pequeno entre cópias e originais
• As variações entre as cópias são mínimas
• Estima-se que o texto do NT é 98,33% puro
• Nenhuma doutrina da Fé cristã é afetada pelas

variações

Novo Testamento
• Além disso tudo, o NT é largamente citado por

obras da antiguidade
• Todo o NT pode ser reconstruído a partir dessas

obras (exceto 11 versículos)

Novo Testamento
• Conclusão: a credibilidade bibliográfica do NT é

muitíssimo maior do que qualquer outro
documento antigo (pouquíssimo criticados!)

Antigo Testamento
• Ao contrário do NT, o AT não tem tal quantidade

de cópias
• Até bem pouco tempo atrás, a cópia mais antiga

e completa de partes do AT datava do século IX -
mais de 1300 anos do original (Códex
Leningrado)

Antigo Testamento
• A partir de 1947 (até 1956), fragmentos do AT

começaram a ser encontrados em 11 cavernas
nas colinas Qumran, Judéia - prox. ao Mar Morto
• Textos perdidos por mais de 2000 anos
• O hiato foi reduzido a menos de 400 anos
• A integridade dos textos foi muito bem

preservada ao longo da história
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Antigo Testamento
• Comparando-se manuscritos do Mar Morto com

o livro de Isaías do Códex de Leningrado,
verificou-se que em 1000 anos o texto possuía
95% de exatidão absoluta - sendo que 5%
correspondem somente a pequenos erros de
ortografia

Antigo Testamento
• Houve várias iniciativas de copiar e preservar
–Talmudistas (100-500 dC), Massoretas (500-900

Dc), Septuaginta (285-246 aC), Texto Samaritano
(500 aC)
–Entre 100 aC e 500 dC:
• Targuns (interpretaçõ es), Misn á (explicações), Guemar ás

(comen tários em Aram aico ), Mi xdraxe (estudos
doutrinários), Hexpla (6 versões compiladas por Orígenes)

Conclusão
• Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram

surpreendentemente e misteriosamente
extremamente bem conservados ao longo da
história
• Ambos passam com louvor no teste bibliográfico 2-TESTE DAS EVIDÊNCIAS 

INTERNAS
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Teste das Evidências Internas
• Há evidências de fraudes, erros ou mentiras

deliberadas por parte dos autores em relação a
fatos conhecidos?

Teste das Evidências Internas
• Lc 1:1-3 Visto que muitos houve que

empreenderam uma narração coordenada dos
fatos que entre nós se realizaram, conforme nos
transmitiram os que desde o princípio foram deles
testemunhas oculares e ministros da palavra,
igualmente a mim me pareceu bem, depois de
acurada investigação de tudo desde sua ...

Teste das Evidências Internas
• ... origem, dar-te por escrito, excelentíssimo

Teófilo, uma exposição em ordem
• 2Pe 1:16 Porque não vos demos a conhecer o

poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
seguindo fábulas engenhosamente inventadas,
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da
sua majestade

Teste das Evidências Internas
• 1Jo 1:1 "O que era desde o princípio, o que

temos ouvido, o que temos visto com os nossos
próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas
mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida"

Teste das Evidências Internas
• At 2:22 "Varões israelitas, atendei a estas

palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por
Deus diante de vós com milagres, prodígios e
sinais, os quais o próprio Deus realizou por
intermédio dele entre vós, como vós mesmos
sabeis"

Teste das Evidências Internas
• Jo 19:35 "Aquele que isto viu testificou, sendo

verdadeiro o seu testemunho; e ele sabe que diz a
verdade, para que também vós creiais."
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Teste das Evidências Internas
• Lc 3:1 "No décimo quinto ano do reinado de

Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da
Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão
Filipe, tetrarca da região da Ituréia e Traconites, e
Lisânias, tetrarca de Abilene, 2 sendo sumos
sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a
João, filho de Zacarias, no deserto."

Teste das Evidências Internas
• Lc 24:1-3 "Mas, no primeiro dia da semana, alta

madrugada, foram elas ao túmulo, levando os
aromas que haviam preparado. E encontraram a
pedra removida do sepulcro; mas, ao entrarem,
não acharam o corpo do Senhor Jesus."

Teste das Evidências Internas
• Dos 11 apóstolos fieis, 10 foram assassinados e

1 (João) barbaramente torturado
• É plausível crer que 11 pessoas sustentariam

uma mentira até a morte, sem que nenhuma delas
admitisse o embuste depois de torturas e
ameaças de morte?

Conclusão
• Não há evidência em nenhuma obra nem do

Antigo nem do Novo Testamento que houve
fraude ou mentira deliberada por parte dos seus
autores. Muito pelo contrário, o conteúdo das
suas mensagens sempre exaltavam a ética e a
verdade.

3-TESTE DAS EVIDÊNCIAS 
EXTERNAS

Teste das Evidências Externas
• As fontes externas confirmam ou contestam a

exatidão da Bíblia?
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Teste das Evidências Externas
Eusébio em sua obra História eclesiástica preserva
escritos de Pápias, bispo de Hierápoles (130 dC):
• “O ancião (apóstolo João) também costumava

dizer o seguinte: Marcos, tendo sido intérprete de
Pedro, escreveu fielmente tudo o que ele (Pedro)
mencionava, fossem palavras ou obras de Cristo;
todavia não o fez em ordem cronológica, pois não
esteve ouvindo pessoalmente o Senhor nem o ...

Teste das Evidências Externas
• esteve acompanhando, mas mais tarde, como eu já

disse, ele acompanhou Pedro. Dessa forma, então,
Marcos não cometeu qualquer erro, tendo assim
escrito algumas coisas à medida que ele , Pedro,
mencionava, pois ele prestava toda atenção à isso,
a fim de não omitir qualquer coisa que ouvisse,
nem incluir qualquer afirmação falsa no que
registrava.”

Teste das Evidências Externas
• “Mateus registrou os oráculos na língua

aramaica”

Teste das Evidências Externas
Irineu, bispo de Lion (180 DC)
–Foi discípulo de João
–Deixou por escr ito sua credibilidade nos

evangelhos:

Teste das Evidências Externas
• “Tão firme é a base sobre a qual esses

evangelhos repousam que os próprios hereges
dão testemunho a favor desses livros, e tomando-
os por base, cada um deles se esforça para
estabelecer sua própria doutrina”

Teste das Evidências Externas
• “O Verbo nos deu o evangelho em forma

quádrupla, forma que se mantém coesa em um só
espírito”
• “Mateus divulgou o evangelho entre os hebreus

na língua deles, enquanto Pedro e Paulo
pregavam o evangelho em Roma”
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Teste das Evidências Externas
• “Marcos transmitiu por escrito a pregação de

Pedro”
• “Lucas, o seguidor de Paulo, pôs num livro o

evangelho pregado por seu mestre”
• “João escreveu seu evangelho quando vivia em

Éfeso, na Ásia”

Teste das Evidências Externas
Clemente de Roma (95 DC)
• Também usa as escrituras como confiáveis e

autênticas

Teste das Evidências Externas
Inácio, bispo de Antioquia (entre 70 e 100 DC)
• Foi martirizado por sua fé (jogado às feras no

coliseu de Roma)
• Conheceu todos os apóstolos, e foi discípulo de

Policarpo, discípulo de João
• Registrou sua credibilidade nas escrituras, a

ponto de morrer pelo que elas continham

Teste das Evidências Externas
Policarpo (70-156 DC)
• Discípulo de João
• Sofreu martírio aos 86 anos de idade por sua devoção

à cristo e às escrituras
• Vários membros da sua igreja em Esmirna também

foram martirizados por Antonio Pio (Ap2:9-10)
• Foi queimado em uma fogueira

Teste das Evidências Externas
Flávio Josefo (historiador judeu nascido em 37 DC)
• Em sua obra Antiguidades, livro 18 capítulo 5 ele

confirmam a história de João Batista e sua
execução por Herodes Antipas.

Teste das Evidências Externas
• O NT é largamente citado em obras antigas
• Todo o NT (exceto 11 versículos) pode ser

reconstruído a partir de tais obras
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Conclusão
• Há uma variedade enorme de fontes externas que

confirmam a exatidão tanto do Antigo quanto do
Novo Testamento

4-TESTE DA ARQUEOLOGIA

Nelson Glueck
• Renomado arqueólogo judeu
• “Pode -se afirmar categoricamente que até hoje

nenhuma descoberta arqueológica contradisse
qualquer informação dada pela Bíblia”.

Millar Burrow
• Universidade de Yale
• “Em muitos casos a arqueologia tem refutado as

opiniões de críticos modernos. Ela tem
demonstrado que essas opiniões repousam sobre
pressuposições falsas e esquemas irreais e
artificiais de desenvolvimento da história”

William F. Albright 
• Reconhecido como um dos mais importantes

arqueólogos até sua morte em 1971
• “Não pode haver dúvida alguma de que a

arqueologia tem confirmado a historicidade
substancial da tradição do Antigo Testamento”.
• “Progressivamente o exagerado ceticismo para

com a Bíblia foi sendo desacreditado”

William F. Albright 
• “Uma descoberta atrás da outra tem confirmado

a exatidão de incontáveis detalhes e tem feito
com que a Bíblia receba um reconhecimento cada
vez maior como fonte histórica”
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William F. Albright 
• “À med ida que o estudo crít ico da Bíb lia for cada

vez mais influ en ciado pela abundância de material
recém-descoberto , vindo do antigo Oriente
Próximo, observaremos u m aumento crescente do
respeito para com o sign ificado histórico de
passagens e detalh es atualmente n egligen ciados e
menosprezados, tanto do ant igo qu anto do novo
testamento”

Confirmações Arqueológicas
Tabletes de Ebla:
• Alguns críticos modernos propuseram a

“hipótese documentária” com base na qual
afirmam que à época de Moisés, cerca de 1400
AC, ainda não havia qualquer conhecimento de
escrita – portanto, Moisés não poderia ter
escrito o Pentateuco.

Confirmações Arqueológicas
• Esses críticos afirmavam também que o conteúdo

da legislação do Pentateuco é muito avançado
para essa época.
• Por conta di sso, eles refutavam a autoria

mosaica do Pentateuco, afirmando que esses
documentos teriam sido obras fictícias escritas
por alguém muito tempo depois.

Confirmações Arqueológicas
• Também havia sido refutada como histórica a

vitória de Abraão sobre Quedorlaomer e os 5
reis mesopotâmios descrita em Gênesis 14.
Também têm sido consideradas lendárias as 5
cidades da planície mesopotâmia (Sodoma,
Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar)

Confirmações Arqueológicas
• Desde 1974 têm sido encontrados 17.000

tabletes de Ebla, no norte da Síria.
• Ebla foi uma proeminente cidade antiga. No auge

do seu poder em 2300 AC tinha 260.000
habitantes.
• Foi destruída em 2250 AC.

Confirmações Arqueológicas
• Esses tabletes contém o registro de vários

acontecimentos, costumes e códigos legais de
Ebla.
• Como as descobertas dos tabletes auxiliam a

confirmar a Bíblia?
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Confirmações Arqueológicas
• Os tabletes foram escritos quase 1000 anos antes

de Moisés – o que prova que em uma idade muito
anterior à de Moisés, havia escrita na região.
• Os tabletes contém um código legal tão complexo

quanto o do Pentateuco – o que combate a
hipótese de os mesmos serem muito avançados
para a época.

Confirmações Arqueológicas
• Os tabletes de Ebla citam as 5 cidades da

planície mesopotâmia – confirmando sua
historicidade.

Confirmações Arqueológicas
O Túmulo de José
• John Elder em seu livro “Profetas, Ídolos e

escavadores” faz um interessante comentário:
• “Nos últimos versículos de Gênesis lê-se sobre

como José conjurou seus parentes a
transportarem seus ossos para a terra de Canaã
quando Deus viesse a restaurá-los à sua terra de

Confirmações Arqueológicas
origem. E em Josué 24:32 é narrado como seu corpo
foi realmente transportado para a Palest ina e sepultado
em Siquém. Durante séculos houve um túmulo em
Siquém reverenciado como o túmulo de José. Anos
atrás, esse túmulo foi ab erto. Achava-se ali um corpo
mumificado de acordo com os costumes egípcios. E
nesse túmulo, entre outras coisas, foi encontrada uma
espada do tipo usado por oficiais egípcios.”.

Confirmações Arqueológicas
Os Hititas
• Os hititas são um povo mencionado na Bíblia,

mas sobre o qual não havia nenhuma outra fonte.
• Por muito tempo, muitos achando que eles nunca

existiram, taxavam os textos bíblicos que os
citavam como sendo fantasiosos.

Confirmações Arqueológicas
• Recentes escavações arqueológicas têm

confirmado a existência desse povo, confirmando
a narrativa bíblica.
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Confirmações Arqueológicas
Os tabletes de Tell-El-Amarn a
• Esses tab letes conf irmam mu itos relatos b íblicos

sobre o qu adro da palest in a à época da conquista de
Canaã.
• Em u m dos tabletes, u m govern ador de Jerusalém

escr eve ao f araó Akhnaton (1937-1366 aC)
rogando ajuda egípcia contra os Hebreus qu e
estavam invadindo a região.

Conclusão
• “Pode -se afirmar categoricamente que até hoje

nenhuma descoberta arqueológica contradisse
qualquer informação dada pela Bíblia”. Nelson Glueck

• “Uma descoberta atrás da outra tem confirmado
a exatidão de incontáveis detalhes e tem feito
com que a Bíblia receba um reconhecimento cada
vez maior como fonte histórica” William F. Albright

Credibilidade - Conclusão
• “Depois de tentar refutar a historicidade e a

validade das escrituras, cheguei à conclusão que
elas são historicamente confiáveis.”

Josh MacDowell

Credibilidade - Conclusão
• Lc 5:23-24 "Qual é mais fácil, dizer: estão

perdoados os teus pecados ou: levanta-te e anda?
mas, para que saibais que o filho do homem tem
sobre a terra autoridade para perdoar pecados -
disse ao paralítico: eu te ordeno: levanta-te, toma
o teu leito e vai para casa. "

Credibilidade - Conclusão
• Aquilo que não é verificável, pode ser contestado

ou confirmado por aquilo que é
• No caso da Bíblia, tudo o que pode ser verificado,

atesta favoravelmente àquilo que não pode


