
1 
 

IPSA – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – MÓDULO I – INTRODUÇÃO Á BÍBLIA 

 

Nesse módulo estudaremos alguns aspectos fundamentais para a leitura produtiva, 
tanto devocional como predicativa, das Escrituras. Ainda que de modo introdutório, 
veremos algo sobre (a) a inspiração, inerrância e iluminação, (b) completude e 
cronologia dos escritos, (c) panorama do Antigo Testamento e (d) panorama do Novo 
Testamento. 

 

1. Inspiração e inerrância das Escrituras 

A fé cristã está fundada no registro das Escrituras. Esta é a afirmação contida no 
próprio texto bíblico (2Tm 3.16; Jo 10.35). Também assim pensavam os pais da Igreja 
(cristãos influentes que viveram em algum dos primeiros séculos depois da primeira 
vinda de Cristo) e, depois deles, os reformadores (cristãos influentes que viveram na 
Europa no século XVI), cujas afirmações teológicas básicas foram fixadas nas confissões 
de fé dos séculos XVI e XVII. 

A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), presente nessas terras desde 1859, é fruto da 
Reforma e signatária dos Símbolos de Fé de Westminster (Londres, 1648), os quais 
reconhece constitucionalmente (Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, CIPB, 
promulgada em 1950, art. 1º). A IPB confessa que a Escritura Sagrada “é a Palavra de 
Deus” (Confissão de Fé de Westminster, CFW, capítulo I, parágrafo IV). 

 

1.1. Inspiração 

O texto que afirma diretamente a inspiração bíblica está na 2ª Epístola de Paulo a 
Timóteo, capítulo 3, verso 16 (nome de livro e localização do verso abreviados para 2Tm 
3.16): “Toda a Escritura é inspirada por Deus” (2Tm 3.16). A construção inspirada por 
Deus vem de uma palavra grega (θεοπνευστος) inédita até o Novo Testamento 
(WARFIELD, Benjamin A inspiração e autoridade da Bíblia. Tradução de Maria Judith 
Prado Menga. São Paulo: Cultura Cristã, 2010, p. 196.). Ela indica aquilo que é 

produzido pelo sopro criador do Todo-Poderoso [...] produto da expiração divina, criação daquele 
Espírito que é, em todas as esferas da atividade divina, o executivo da divindade [...] É sobre este 
fundamento de origem divina que todos os atributos elevados das Escrituras são construídos 
(WARFIELD, 2010, p. 236-7). 

Paulo, entretanto, em seu texto a Timóteo, estaria fazendo referência aos escritos 
reconhecidos pelos judeus como soprados pelo Todo-Poderoso. Isso foi escrito em sua 
Epístola aos Romanos: “Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus” (Rm 3.2). 
Assim, também, o Senhor Jesus, pois, ressurreto dos mortos, expunha aos discípulos 
aquilo que a seu respeito constava nas Escrituras mencionando diretamente que estes 
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oráculos eram a Lei, os Profetas e os Escritos (O Evangelho Segundo Lucas, capítulo 24, 
versos 27 e 44, abreviado para Lc 24.27 e 44). Estes conjuntos de livros são os presentes 
no chamado Antigo Testamento (AT). 

Como o Novo Testamento (NT) seria reconhecido como portador da mesma 
qualidade presente nos oráculos soprados aos judeus anteriores a encarnação do Filho? 
Alguns textos bíblicos nos conduzirão à resposta. 

Primeiro, a profecia no Livro do Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 18 (Dt 18.15-
18). Ali, Moisés, reconhecidamente inspirado, prediz que o SENHOR, Deus dos hebreus, 
suscitaria um profeta semelhante a ele que falasse tudo o que o próprio Deus lhe 
ordenasse. Os cristãos, por meio do cumprimento desta e de muitas outras profecias 
registradas no AT, reconhecem que este profeta é Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. 

Sendo Jesus o Cristo, as suas palavras são a Palavra de Deus. O seu ensino, o ensino 
de Deus. Ele mesmo, o Deus unigênito, a revelação de Deus (O Evangelho de João, 
capítulo 1º, versos 1, 14 e 18, abreviado para Jo 1.1, 14 e 18). Ele disse, e foi registrado, 
que “o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 
coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito” (Jo 14.26). Ele disse, e foi 
registrado, que, sob a sua autoridade, os discípulos deveriam ir, fazer outros discípulos, 
batizando-os e “ensinando-os a guardar todas as coisas que”, disse ele, “vos tenho 
ordenado” (O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, abreviado para Mt 
28.18-20). 

Da profecia de Moisés e da palavra de Jesus decorrem duas consequências. A 
primeira é o registro do Evangelho em suas quatro versões complementares (os 
registros dos discípulos diretos de Jesus que foram feitos apóstolos, Mateus e João, e os 
registros dos discípulos indiretos de Jesus ensinados pelos apóstolos, Marcos, segundo 
o ensino de Pedro, e Lucas, segundo testemunhas oculares e o ensino de Paulo). 

A segunda, vem da transmissão do ensino de Cristo sob a luz do Espírito aos seus 
apóstolos, o que passou a ser designado como “doutrina dos apóstolos” (Livro dos Atos 
dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42). Além do Evangelho, os apóstolos registraram as 
suas epístolas (as duas de Pedro, as três de João, a de Tiago e a de Judas, as treze de 
Paulo, além do Livro do Apocalipse). Seguindo o ensino apostólico, Lucas registrou os 
Atos. A autoria da Epístola aos Hebreus, embora desconhecida (Seria de Paulo, de 
Barnabé, de Apolo ou de outra pessoa?), registra o ensino apostólico coerente a toda a 
Escritura. 

O suporte escritural para esse entendimento decorre da profecia de Joel 
(“Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões”, Joel, capítulo 2, 
verso 28, abreviado para Jl 2.28) citada pelo apóstolo Pedro quando do batismo de Jesus 
(Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 e 2, e capítulo 20, verso 22, abreviados para Jo 
4.1-2 e 20.22) sobre a Igreja registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito 
Santo estava capacitando os apóstolos a lembrarem o ensino de Jesus e a entenderem 
o que Ele havia ordenado (Jo 14.26). A ação divina de soprar a Sua Palavra fora 
retomada. 
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O apóstolo Pedro registrou esse reconhecimento ao escrever: “O nosso amado irmão 
Paulo [...] ao falar acerca desses assuntos [...] em todas as suas epístolas [...] que os 
ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras” (2ª 
Epístola de Pedro, capítulo 3, partes dos versos 15 e 16, abreviado para 2Pe 3.15-16). 

 

1.2. Inerrância e Dupla Autoria 

Os conceitos de inerrância e de dupla autoria das Escrituras inspiradas por Deus são 
complementares. 

A Palavra de Deus é inerrante porque soprada infalivelmente pelo Espírito do Senhor. 
Ele, sendo verdadeiro e o Todo-Poderoso criador e planejador de toda a história da 
criação, é o único apto a (a) revelar de Si mesmo, (b) determinar o que é correto e bom 
para a criação (Seus preceitos, Sua vontade preceptiva) e (c) anunciar antecipadamente 
aquilo que Ele mesmo determinou que aconteceria na história da criação (Seus decretos, 
Sua vontade decretiva). 

Contudo, a Palavra não foi falada nem registrada por pessoas privadas de sua própria 
consciência e volição. Deus inspirou e o homem inspirado proferiu (falando e 
escrevendo). Isto é, as Escrituras são o fruto de dupla autoria. A respeito disso, escreveu 
Pedro: 

Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação; porque nunca jamais qualquer 
profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens [santos] falaram da parte de Deus, 
movidos pelo Espírito Santo (2Pe 1.20-21). 

Isto se deu de tal forma que a vontade do homem jamais foi ofendida no processo 
revelacional. Paulo, instruindo a igreja a respeito da ordem em que os oradores 
deveriam falar no culto, registrou: “Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios 
profetas; porque Deus não é de confusão, e sim de paz” (1Co 14.32-33). 

Para assegurar os ouvintes e os leitores, os destinatários da Palavra, da fidedignidade 
da mensagem profética, isto é, para certificar que o profeta era autorizado e inspirado 
por Deus, o próprio Senhor estabeleceu critérios de verificação. Confira esses critérios 
em Dt 13.1-11 e 18.20-22. 

Estes critérios também foram assumidos para discernir os profetas, as palavras e os 
textos produzidos por eles após a encarnação do Verbo. Além destes, Paulo ensinou que 
a igreja deveria, pelo poder do Espírito Santo, identificar os cristãos por sua confissão 
do senhorio de Jesus Cristo (1Co 12.3) e pelo discernimento dos espíritos (1Co 12.10). 
João acrescentou a esses critérios a confissão da encarnação de Jesus Cristo (1Jo 4.2). 

Com a diminuição das capacidades físicas de Paulo, este passou a ditar as suas cartas. 
Prudentemente, querendo evitar que os leitores tomassem cartas de outros autores 
como cartas paulinas, o apóstolo registrou a sua letra ou a sua assinatura em muitos dos 
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seus textos (1Co 16.21; Gl 6.11; Cl 4.18; 2Ts 3.17 e Fm 19) (BRUCE, F. F. O cânon das 
escrituras. Tradução de Carlos Osvaldo Pinto. São Paulo: Hagnos, 2011, p.231.). 

O tempo passou e os textos originais do NT foram sendo copiados com a declarada 
intenção de preservar o seu conteúdo frente aos rigores do tempo. Nas cópias dos 
documentos não seria possível preservar a letra de Paulo. Tampouco seria possível 
discernir os espíritos dos profetas e a sua sinceridade ao confessarem a encarnação do 
Filho. Que fazer? A Igreja antiga, antes de tornar-se oficial de Roma, adotou dois 
critérios: antiguidade apostólica do documento escrito e ortodoxia do ensino teológico. 
Se o documento fosse “recente” ou ensinasse contra a doutrina dos apóstolos, seria 
reprovado. Outros dois critérios foram acrescentados em favor da identificação da 
fidedignidade dos escritos pela igreja católica: reconhecimento pela maior parte das 
congregações cristãs locais (universalidade ou catolicidade), que utilizariam o texto 
tradicionalmente (uso tradicional), (BRUCE, 2011, p.235-238). 

Assim, cremos que Deus determinou a história da criação e, nela, a existência de 
certas pessoas às quais conduziu e preparou imperceptível e adequadamente desde o 
nascimento delas para que, em certo momento, sob a influência perceptível do Espírito, 
proferissem a Palavra de Deus com absoluta precisão, mesmo sendo homens falhos. A 
inspiração e a consequente creditação dos originais seria, e tem sido, verificada e 
confirmada pela observação de critérios históricos (antiguidade, catolicidade, 
tradicionalidade) e textuais (ortodoxia). 

“A Escritura não pode falhar” (Jo 10.35). Deus agiu na entrega da revelação tanto na 
Palavra quanto no profeta de modo a garantir a fidedignidade da Revelação especial 
(CFW, I.I-II). Deus agiu na Igreja iluminando-a para que reconhecesse e preservasse 
aquilo que Ele inspirou. 

 

1.3. Autógrafos, cópias e traduções 

É importante observar que a inspiração é reconhecida nos escritos autorais 
denominados de autógrafos, material que não resistiu aos rigores do tempo (CFW, 
I.VIII). 

Para preservar a mensagem original, Deus levantou os copistas, pessoas 
conhecedoras da língua e da religião, encarregadas e organizadas para produzir cópias 
de alta precisão. Contudo, em que pesem todos os cuidados tomados, as cópias dos 
textos originais podem apresentar erros. As cópias podem sofrer acréscimos de palavras 
e comentários, saltos de linhas, duplicações de letras, de palavras ou de linhas inteiras. 
Por isso, o texto utilizado para a tradução bíblica é o resultado da comparação do maior 
número possível de cópias antigas. 

As traduções também padecerão de dificuldades para reproduzir fielmente as ideias 
contidas em palavras, expressões linguísticas, costumes etc. próprios do autor e dos 
destinatários imediatos do texto original. Além disso, traduções carregarão as ideias do 
tradutor para o texto, podendo alterá-lo de modo irreversível. 



5 
 

 

1.4. Iluminação, zelo e entendimento 

O estudo zeloso da Bíblia requer, ao menos, uma tradução fielmente produzida desde 
documentos em língua original antigos e unânimes em seu conteúdo. Além disso, em 
busca da maior fidelidade ao conteúdo textual inspirado, o estudioso da Bíblia deverá 
se aprofundar no conhecimento das línguas e culturas dos autores e primeiros 
destinatários dos escritos. 

Todas as pessoas poderiam possuir e demonstrar grande interesse pelas Escrituras. 
Entretanto, assim como a inspiração e a dupla autoria dependeram da ação singular e 
insubstituível do Espírito Santo, desejar estudo e fidelidade, assim como entender o 
sentido real e único da Palavra inspirada, é obra graciosa do mesmo Espírito. 

É o Senhor, o Espírito Santo, quem capacita a quem quer para que a Escritura seja 
fielmente lida, compreendida, explicada, aplicada e vivida (1Co 2.14). Somente Ele 
poderá esclarecer o real significado dos textos que Ele mesmo inspirou (CFW I.IX-X). Essa 
ação do Espírito Santo não é inspiradora, mas iluminadora. 

Outro aspecto da iluminação do Espírito sobre o Seu povo, o reconhecimento da 
Palavra escrita inspirada, foi mencionado acima e será retomado logo no início do 
próximo capítulo. 

 


