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Recapitulação
Aula 2: Credibilidade da Bíblia
• Sobre a Bíblia
• A Bíblia é confiável?
–A estratégia de Jesus

Recapitulação
Aula 2: Credibilidade da Bíblia
• Critérios de análise de credibilidade:
–Teste bibliográfico
–Teste das evidências internas
–Teste das evidências externas
–Teste da arqueologia

DIFICULDADES DE 
COMPREENSÃO

Dificuldades de Compreensão
• O que a Bíblia está dizendo?
• Jó 15:27 – "... criou enxúndias nas ilhargas."
• Conforme Aurélio: 
–enxúndia = gordura, banha
–ilharga = Cada uma das partes laterais e inferiores 

do baixo-ventre
• Ou seja: "pneuzinho!"
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Superando Dificuldades de Compreensão

A maioria deste tipo de dificuldade é superada com:
• Dicionário da língua Portuguesa
• Comparação de diferentes versões
• Ferramentas básicas
–Softwares bíblicos (Olive Tree, e-Sword, 

Onlinebible.net)
–Strongs

Superando Dificuldades de Compreensão

Outros recursos para este tipo de dificuldade:
• Tabelas de conversão:
–Unidades de medida
–Moedas

• Calendário judaico
• Horário judaico
• Tabelas com números Strong

Pesquisa por Número Strongs

• Hebraico (AT) - 0 + número ou h+número
• Grego (NT) - número ou g+número
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Dinheiro NT Calendário Judaico
• A definição dos meses é Lunar e do ano é Solar
• Está dividido em ciclos de 19 anos com doze a treze

meses em cada ano
• Em cada ciclo de 19 anos, h á sete anos chamados

embolísmicos (ou embolísticos)
• Nestes anos, há um mês a mais para ajustar o ano

Lunar em relação ao ano Solar
• Os anos embolísmicos são 3º 6º 8º 11º 14º 17º 19º

O Dia na Bíblia

APARENTES CONTRADIÇÕES

Aparentes Contradições 
Definição:
• Quando do is textos parecem f azer afirmações

contrárias, em desacordo, que se negam
• Se h á af irmações de fato opostas, u ma delas está

necessariamente errada.
• Sendo a palavr a insp irada e inerr ante de Deus, a

Bíblia não poderia conter tais contradições
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Absalão: Tinha Filhos Ou Não?

Absalão tinha ou não filhos?
• 2Sm 14:27 Também nasceram a Absalão três

filhos e uma filha, cujo nome era Tamar; esta era
mulher formosa à vista.

Absalão tinha ou não filhos?
• 2Sm 18:18 Ora, Absalão, quando ainda vivia,

levantara para si uma coluna, que está no vale do
Rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para
conservar a memória do meu nome; e deu o seu
próprio nome à coluna; pelo que até hoje se
chama o Monumento de Absalão.

Problema
• Um texto diz que tinha 3 filhos e uma filha, o

outro texto diz que não tinha filhos
• Não há narrativa na Bíblia sobre a morte de seus

filhos
• Uma aparente contradição

Causa do Problema
• Ignorar o fato de qu e as narrat ivas b íblicas n ão são

exaustivas, mas selet ivas: o fato de a Bíb lia não
conter uma determinada narrat iva, n ão significa que
o fato não tenha ocorrido
• Jo 21:25 Há, porém, ainda muitas outras coisas

que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma
por uma, creio eu qu e nem no mundo inteiro
caberiam os livros que seriam escritos.

Solução
• No fim da vida de Absalão, seus filhos homens

seguramente já haviam morrido, conforme
indicação de 2Sm 18:18
–"Não tenho nenhum FILHO para conservar a

memória do meu nome"
• Sua filha Tamar foi mãe de Maaca, neta de

Absalão (1Rs 15:1)
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O Censo de Davi: Incitado por 
Deus ou Satanás?

O Censo de Davi
• 2Sm 24:1 Tornou a ira do SENHOR a acender-se

contra os israelitas, e Ele incitou a Davi contra
eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de
Judá.
• 1Cr 21:1 Então, Satanás se levantou contra

Israel e incitou a Davi a levantar o censo de
Israel.

Problema
• Um texto diz que foi Deus, ou outro diz que foi

Satanás

Causas do Problema
• Conceito deficiente sobre a Soberania de Deus
• Compreensão inadequada a respeito do controle

absoluto de Deus sobre o universo, inclusive
sobre as forças do mal
• Falta de conhecimento sobre a liberdade de

atuação de Satanás e a sua oposição a Deus

Solução
• As duas afirmações estão corretas
• Elas não são mutuamente excludentes
• Há vários outros exemplos bíblicos onde Deus

usa a atuação de Satanás para alcançar um
propósito seu

Solução: Outros Exemplos
• Jó 1:6 Num dia em que os filhos de Deus vieram

apresentar-se perante o SENHOR, veio também
Satanás entre eles. ...
• 8 Perguntou ainda o SENHOR a Satanás:

Observaste o meu servo Jó?
• 12 Disse o SENHOR a Satanás: Eis que tudo

quanto ele tem está em teu poder;
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Solução: Outros Exemplos
• Jo 10:17 Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a

minha vida para a reassumir.18 Ninguém a tira de
mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
• Lc 22:3 Ora, Satanás entrou em Judas, chamado

Iscariotes, que era um dos doze.4 Este foi
entender-se com os principais sacerdotes e os
capitães sobre como lhes entregaria a Jesus;

Execução De Cristo: 
Legal Ou Ilegal?

Execução de Cristo: Legal ou Ilegal
• Jo 19:7 Responderam-lhe os judeus: Temos uma

lei, e, de conformidade com a lei, ele deve
morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus.
• Jo 18:31 Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o

vós outros e julgai-o segundo a vossa lei.
Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é
lícito matar ninguém;

Problema
• Em um texto, os judeus afirmam que a sua lei

mandava que fosse executado, em outro que eles
legalmente não poderiam executá-lo

Causas do Problema
• Ignorar o contexto histórico
• Ignorar o fato de os judeus estarem sob 2

legislações distintas: a da Torá e a de Roma

Solução
• A Torá definia que hereges fossem condenados à

morte
• Lv 24:16 Aquele que blasfemar o nome do

SENHOR será morto; toda a congregação o
apedrejará; tanto o estrangeiro como o natural,
blasfemando o nome do SENHOR, será morto.
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Solução
• A lei romana proibia que cidadãos aplicassem a

pena de morte - somente as autoridades romanas
poderiam fazê-lo.
• Em um texto, se referem à Torá, em outro à lei

romana

Solução
• Foi precisamente por conta desta dupla

legislação que os fariseus propuseram uma
armadilha a Jesus quando lhe trouxeram a
mulher adúltera (Jo 8:3-5): se mandasse soltá-la
transgrediria a Torá, se mandasse apedrejá-la
transgrediria a lei romana

Deus: Se Arrepende Ou Não?

Arrependimento de Deus
• O que é arrependimento?
–Mc 1:15 arrependei-vos e crede no evangelho.

• O conceito pressupõe uma mudança - do errado
para o certo

Arrependimento de Deus
• 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."

Problema
• É dito que Deus não se arrepende, e na

sequência, Deus se arrepende
• No hebraico, é a mesma palavra que aparece nos

dois versos
נחם– nacham
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Causas do problema:
• Ignorar o fato de que a mesma palavra pode ter

vários significados
• Ignorar que o significado da palavra também é

definido pelo contexto

Causas do problema:
• Exemplos no nosso idioma:
–"Depois de prometer que nunca a deixaria, deixei-

a em casa e fui trabalhar"
• abandonar x não ir junto

–"Vamos dar uma volta? Na volta compramos a
pizza"
• passeio x retorno

Causas do problema:
• Exemplos no nosso idioma:
–"Tenho que sair. Volto amanhã. Ele volta amanhã

aos Estados Unidos"
• vir novamente x ir novamente

–A bandeira é verde. A Fruta está verde.
• cor x não madura

Causas do problema:
• Exemplos no nosso idioma:
–"O melhor time vence. Meu passaporte vence

amanhã"
• ganhar x expirar

–"Sujei a manga com a manga"
• parte da camisa x fruta

Solução:
• Significados da palavra "nacham"
– estar arrepend ido, consolar-se, arrepender-se,

sentir remorso,
– estar sent ido, ter pena, ter compaixão, lamentar,

sofrer pesar
– confortar, ser confortado

Releitura Proposta
• 1Sm 15:29- "Aquele que é a Glória de Israel n ão

mente nem se arrepende, pois não é homem para se
arrepender (ficar com remorso por ter feito algo que
não deveria)."
• 1Sm 15:35 "Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia

da sua morte; porém tinha pena de Saul. O SENHOR
lamentou (ficou pesaroso) haver constituído Saul rei
sobre Israel."



Dificuldades Bíblicas

Igreja Batista Cidade Universitária - Escola Bíblica - Maio/Junho de 2016 10

Outros Exemplos
• Mesma palavra "nacham" usada para juízos ou

bênçãos condicionais:
• Jr 18:7 No momento em que eu falar acerca de

uma nação ou de um reino para o arrancar,
derribar e destruir,8 se a tal nação se converter
da maldade contra a qual eu falei, também eu me
arrependerei do mal que pensava fazer-lhe.

Outros Exemplos
• Jr 26:3 Bem pode ser que ouçam e se

convertam, cada um do seu mau caminho; então,
me arrependerei do mal que intento fazer-lhes
por causa da maldade das suas ações.

Outros Exemplos
• Jr 18:9 E, no momento em que eu falar acerca

de uma nação ou de um reino, para o edificar e
plantar,10 se ele fizer o que é mal perante mim e
não der ouvidos à minha voz, então, me
arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ira: Permitida Ou Proibida?

Ira: Permitida ou Proibida?
• Ef 4: 26 Ir ai-vos <3710> e não pequ eis; n ão se

ponha o sol sobre a vossa ira
• Mt 5: 22 Mas eu lh es d igo qu e qualqu er qu e se ir ar

<3710> contr a seu irmão estar á su jeito a
julgamento . Tamb ém, qu alquer que d isser a seu
irmão: Racá, ser á levado ao tribun al. E qualqu er
que d isser: Lou co!, corre o r isco de ir para o fogo
do inferno.

Problema
• Em um texto parece que a ira é permitida, no

outro ela parece proibida
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Causas do Problema
• Conceito equivocado de que a ira é por definição

pecaminosa
• Ignorar que a ira é uma manifestação legítima do

próprio caráter de Deus:
–Rm 1:18 A ira de Deus se revela do céu contra

toda impiedade e perversão dos homens que detêm
a verdade pela injustiça;

Causas do Problema
• Ignorar o contexto em Mt 5 onde a ira implica em

condenação:
–Mt 5:16 Assim brilh e a luz de vocês d iante dos

homens, para que vejam as su as boas obras e
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.17
Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas;
não vim abolir, mas cumprir.

Causas do Problema
• Ignorar o contexto em Mt 5 onde a ira implica em

condenação:
–Mt 5:20 Pois eu lhes d igo que se a justiça de vocês

(que glorifica a Deus cf . v.16) não for muito
superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo
nenhum entrarão no Reino dos céus. Vocês
ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não
matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.

Solução
• Em Efésios, vemos que a ira, que se man ifesta no

contexto da santidade de Deus, também pode se
manifestar de maneira não pecaminosa em nós

Solução
• Exemplos:
–Que sentimento brotará em você se se vir o próprio filho

sendo espancado por alguém?
–Como você pode se irar e não pecar nesse caso?
–Que sentimento brota em você quando ouve alguém

amaldiçoando o Senhor Jesus?
–Como você pode se irar e não pecar nesse caso?

Solução
• Em Mateus, vemos a ira típ ica dos fariseus, que

alimentavam um ódio voluntário contra samaritanos,
"pecadores" e contra o próprio Jesus enquanto se
consideravam obedientes à Torá
• Jesus está demonstrando que o mandamento que os

desqualifica e os condena é "não matarás"
• Jesus está ordenando aos seus discípulos que sejam

diferentes destes hipócritas (glorifiquem a Deus com
uma justiça superior)
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Boas Obras: Para Serem Vistas 
Ou Para Não Serem Vistas?

Boas obras: vistas ou não?
• Mt 5:16 Assim brilhe também a vossa luz diante

dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
• Mt 6:1 Guardai-vos de exercer a vossa justiça

diante dos homens, com o fim de serdes vistos por
eles; doutra sorte, não tereis galardão junto de
vosso Pai celeste.

Problema
• Um texto afirma que nossas obras precisam ser

vistas, o outro afirma que não podemos ter esta
finalidade

Causas do Problema
• Interpretação que ignora o contexto
• Não diferenciar bom testemunho de ostentação

de virtudes

Solução
• O cristão é constantemente observado.
• Os homens, ao nos observarem, devem glorificar

a Deus.
–"ovelhas reflexivas" - refletem a luz de Cristo

• Entretanto, os cristão são proibidos de exibir
virtudes visando glória pessoal
–"pavões cintilantes" - ostentação de "brilho" próprio


