
2.1.3. Formação do cânon do NT 

“edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, 
Cristo Jesus, a pedra angular” (Ef 2.20). 

Do modo que o AT foi inspirado pelo Espírito Santo quanto a autores, revelações, 
registros e organização canônica, o NT também o foi. 

Por outro lado, diferente do cânon do AT, que foi escrito e reconhecido ao longo de 
cerca de quinze séculos, o do NT foi escrito em menos de um século e listado 
primariamente como tal até cerca do ano 200 d.C. (lista no “Fragmento Muratori”, do 
final do século II d.C.) (BRUCE, F. F. Merece confiança o Novo Testamento? 2ª ed. 
Tradução de Waldyr Carvalho Luz. São Paulo: Vida Nova, 1990, p.30.). 

No século III d.C., Orígenes (185-254 d.C.) menciona todos os livros e os separa em 
dois grupos: os aceitos por todos (Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as 13 epístolas 
paulinas, 1ª de Pedro, 1ª de João e Apocalipse) e os impugnados por alguns (Hebreus, 
Tiago, 2ª de Pedro, 2ª e 3ª de João e Judas). No século IV, no ano 367, Atanásio (296-
373 d.C.) listou o cânon do NT conforme o temos hoje. Ele foi seguido por Jerônimo (c. 
347-420 d.C.) e por Agostinho (354-430 d.C.) (BRUCE, 1990, p.34). 

A respeito da oficialização dessa lista, cabe diferenciar o que seja autorizar do que 
seja reconhecer a canonicidade de um livro Bíblico. Desse modo, parece lapidar o 
parágrafo abaixo: 

Uma coisa precisa ser afirmada com toda ênfase: Os livros do Novo Testamento não se fizeram 
possuídos de autoridade para a Igreja pelo fato de virem a ser formalmente incluídos em uma lista 
canônica; pelo contrário, a Igreja os incluiu no Cânon porque já os havia por divinamente inspirados, 
reconhecendo-lhes o valor inato e a autoridade apostólica, direta ou indireta. Os primeiros concílios 
eclesiásticos a classificar os livros canônicos se realizaram ambos na África do Norte – em Hipona Régia 
em 393 e em Cartago em 397 – mas a ação desses concílios de modo algum representa a imposição 
de algo de novo às existentes comunidades cristãs, pelo contrário, simples codificação do que já era 
prática geral, corrente, nessas comunidades (BRUCE, 1990, p.36). 

De modo direto: os livros do NT não são os autorizados pela instituição eclesiástica 
numa ação imposta pelas autoridades sobre as comunidades. São, ao contrário, os livros 
que a igreja espalhada pelo mundo evangelizado vinha utilizando por neles reconhecer 
a autoridade apostólica. O processo de reconhecimento seguiu das comunidades locais 
para a autoridade instituída. 
 
2.1.4. Os tempos da revelação proposicional 

 Logo no início do primeiro estudo dessa série (1.1. Inspiração) foi abordado o ponto 
da qualidade da Palavra pregada pelo Senhor Jesus. Observe-se a existência de uma 
sequência lógica e coerente: 

O Deus Todo-Poderoso, Ser espiritual auto existente e eterno, criou tudo o que existe 
no tempo e no espaço. A criação é revelação do Criador. Como tal, ela permite que o 
homem reconheça a existência de Deus, os Seus atributos invisíveis, o Seu eterno poder 
e, com esse conhecimento, glorifique a Deus e seja grato a Ele (Rm 1.19-21). Como 
afirma Davi: “Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das 
suas mãos” (Sl 19.1). 

Esse ensino bíblico conformou o pensamento reformado que foi fixado na Confissão 
de Fé de Westminster (CFW): “Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da 
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providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os 
homens ficam inescusáveis” (CFW, I.I, negrito acrescentado para ênfase). 

Prossegue a Confissão afirmando que: “contudo não são suficientes para dar aquele 
conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação; por isso foi o 
Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua 
Igreja aquela sua vontade” (idem). 

E, esse parágrafo inicial da CFW ainda conclui: “para melhor preservação e 
propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja contra 
a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la 
escrever toda” (ibidem). 

A revelação de Deus, a declaração da Sua vontade e o seu registro escrito constituem 
a Bíblia Sagrada, texto que foi composto em épocas sucessivas de revelação. Sobre isso, 
vejam-se os textos: 
 

• “A lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por meio 
de Jesus Cristo” (Jo 1.17). Percebem-se dois tempos claros de revelação no 
registro do apóstolo João: a revelação por meio de Moisés e a revelação por meio 
de Jesus Cristo. 

• “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho” (Hb 1.1-2a). 
Observamos, aqui, que o tempo revelacional mosaico, marcado por um profeta 
singular, está incluído num período mais amplo em que Deus falou pelos 
profetas, no plural. Depois, Deus falou pelo Filho, Jesus Cristo (Hb 2.9 e 3.3). 

• “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado” (Mt 28.19-20a). A revelação entregue por Jesus Cristo 
deveria ser ensinada toda aos discípulos feitos pelos apóstolos. Estes, 
entretanto, não deveriam confiar apenas em sua memória. Esquecimento e 
fraude poderiam ocorrer. Como, então, seria preservado o ensino proposicional 
de Jesus? 

• “O Consolador, 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 ensinado” 
(Jo 14.26). A Pessoa divina do Espírito, sobre quem pretendemos estudar no 
próximo módulo desse curso, tornou-se o garantidor da fidelidade dos 
discípulos ao ensino de Jesus Cristo. 

• “E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo” 
(Jo 20.22). O Espírito, prometido na profecia no AT (Jl 2.28-29), foi entregue pela 
intercessão e ação do Senhor Jesus. Ele, o Espírito, foi o capacitador da 
fidelidade apostólica (At 1.4-5 e 8). 

• “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e 
nas orações” (At 2.42). Depois do evento histórico relatado em At 2, os discípulos 
feitos pelos apóstolos passaram a ser ensinados conforme o mandamento do 
Senhor Jesus (Mt 28.18-19). A continuidade do ensino foi identificada pelo 
apóstolo Pedro como fruto da ação do Espírito Santo, a causa do fenômeno 
ocorrido historicamente na festa de Pentecostes (At 2.14-16). 

 



14 
 

Dizendo de outro modo, desde que criou o homem, Deus a ele Se revelou 
proposicionalmente (Gn 1.26-28). Falou com ele no jardim, deu-lhe autoridade e 
responsabilidade, determinou-lhe ordens (Gn 2.7-17). Depois da queda em pecado, 
Deus ainda falou diretamente com o homem (Gn 3.9) e o fez até Moisés (Nm 12.4-8). 
Com este, muito especialmente, Deus falou face a face, como a um amigo (Ex 33.11), 
entregando-lhe a Sua Lei. 

Toda a revelação do Senhor para Israel tem a Lei, a Torah, como parâmetro. Os livros 
Proféticos e os Escritos, continuidade da revelação de Deus pelos profetas, somente 
foram admitidos como válidos por suportarem os critérios da Lei de Moisés (Jo 1.17 e 
Hb 1.1-2). 

Então, veio Jesus, o predito por Moisés em Dt 18.15-19. Jesus não apenas falava face 
a face com o Deus Todo-Poderoso: Jesus, no tempo, é a encarnação de Deus (Jo 1.1-3 e 
14). A Palavra de Jesus é a verdade (Jo 14.6). A Palavra de Jesus, sendo a verdade, é a 
Palavra de Deus (Jo 17.17). 

A Igreja, edificação de Cristo, encontra sentido de existência no ministério d’Ele. Em 
Seu ministério, o Senhor entregou o ensino que se tornou o objeto a ser trabalhado pelo 
Espírito nas mentes e corações dos apóstolos (Jo 14.26). Desse modo, o ensino do 
Senhor Jesus, a Sua doutrina, foi guardada, entendida e transmitida, no poder do 
Espírito, pelos apóstolos aos novos discípulos (Mt 28.19-20). Foi assim que o ensino do 
Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, tornou-se a doutrina dos apóstolos (At 2.42). 

O quadro abaixo pretende apresentar um resumo: 
 

 

AT 
 
 
 
 

NT 

Moisés 
(recebeu a revelação, a Lei, face a face) 

 
Profetas e Escritos 

(ensino de Moisés = conforme a Lei) 
 

Jesus 
(foi e recebeu a revelação face a face) 

 
Apóstolos 

(ensino de Jesus = doutrina dos apóstolos) 
 

 
 

2.1.5. O cânon bíblico 
Os livros desse conjunto final são (CFW I.II): 
Compondo o Antigo Testamento (39 livros): 

Na organização dos judeus: 
Torah ou a Lei de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 
Nebiim ou os Profetas: Josué, Juízes, Samuel (1º Livro de Samuel, 2º Livro de Samuel), 
Reis (1º Livro dos Reis, 2º Livro dos Reis), Isaías, Jeremias, Ezequiel, os Doze Profetas 
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(Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, 
Zacarias e Malaquias). 
Ketubim ou os Escritos: Rute, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, 
Cantares, Lamentações de Jeremias, Daniel, Crônicas (1º Livro das Crônicas e 2º Livro 
das Crônicas). 
Os mesmos livros na organização de uso tradicional da igreja: 
A Lei de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 
Os livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º Livro de Samuel, 2º Livro de Samuel, 1º Livro 
dos Reis, 2º Livro dos Reis, 1º Livro das Crônicas, 2º Livro das Crônicas, Esdras, Neemias 
e Ester. 
Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 
Os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseias, 
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e 
Malaquias. 

 
Compondo o Novo Testamento (27 livros): 

O registro apostólico do ensino do Senhor Jesus: O Evangelho Segundo Mateus, O 
Evangelho Segundo Marcos, O Evangelho Segundo Lucas e O Evangelho Segundo João. 
O registro histórico da proclamação do ensino do Senhor Jesus: Atos dos Apóstolos. 
O registro da Doutrina dos Apóstolos (Paulo): Romanos, 1ª Epístola aos Coríntios, 2ª 
Epístola aos Coríntios, Epístola aos Gálatas, Epístola aos Efésios, Epístola aos Filipenses, 
Epístola aos Colossenses, 1ª Epístola aos Tessalonicenses, 2ª Epístola aos 
Tessalonicenses, 1ª Epístola a Timóteo, 2ª Epístola a Timóteo, Epístola a Tito e Epístola 
a Filemon. 
O registro da Doutrina dos Apóstolos (vários autores): Epístola aos Hebreus, Epístola 

de Tiago, 1ª Epístola de Pedro, 2ª Epístola de Pedro, 1ª Epístola de João, 2ª Epístola de 

João, 3ª Epístola de João e Epístola de Judas. 

O registro apostólico da Profecia: Apocalipse de João. 

 

2.1.5.1. Completude da revelação proposicional de Deus 
O conjunto de livros inspirados por Deus compõe o Livro de Deus, isto é, a Bíblia 

Sagrada. Esse conjunto é, como temos visto, composto pelo (a) ensino de Moisés (a Lei 
ou Torah) adicionada pelo (b) ensino conforme Moisés (os Profetas, Nebiim, e os 
Escritos, Ketubim), compondo a Bíblia hebraica (Tanak), continuando pelo (c) ensino de 
Jesus Cristo (que não deixou registros escritos) adicionado pelo (d) ensino conforme 
Jesus Cristo anunciado e registrado pelos apóstolos (doutrina dos apóstolos) 
estabeleceu a completude da revelação proposicional de Deus. 

Quando os aderentes à Teologia Reformada afirmam sola Scriptura, na verdade, 
estão dizendo que não há, nem haverá, novas revelações proposicionais da parte de 
Deus até que Jesus Cristo venha pela segunda vez em cumprimento da promessa. No 
dizer da CFW, a Escritura Sagrada é indispensável, “tendo cessado aqueles antigos 
modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo” (I.I). 

Mas, por que cremos e afirmamos que o cânon está completo e que nada pode ser 
a ele acrescentado? Não é difícil entender a sequência do processo de revelação, 
registro e de reconhecimento da composição do texto sagrado até o final do Novo 
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Testamento. Contudo, qual é a razão de ser considerado encerrado o processo de 
inspiração da Palavra? 

Há algumas razões. 
Inicialmente, a exigência bíblica. A própria Escritura exige que o ensino seja de Jesus 

Cristo. Vejamos alguns textos:  

• “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado 
és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que to revelaram, mas meu 
Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja” (Mt 16.16b-18a). Este texto bastante discutido quanto 
a quem seria a pedra fundamental da igreja traz à luz dois aspectos desse 
fundamento a respeito do qual já tratamos: o ensino de Jesus Cristo e a doutrina 
dos apóstolos. Jesus é o edificador e a verdade afirmada por Pedro, “Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo”, é o fundamento da edificação. 

• “Por [Cristo Jesus, judeus e gentios] temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, 
já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da 
família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo 
ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo o edifício, bem ajustado, 
cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente 
estais sendo edificados para habitação de Deus no Espírito” (Ef 2.18-22). A 
linguagem de edificação utilizada pelo Senhor Jesus no registro de Mateus 
também foi utilizada pelo apóstolo Paulo em sua Epístola aos Efésios. A pedra 
angular, base fundamental para a edificação da Igreja, é Jesus Cristo. Ancorado 
na pedra angular, o fundamento dos apóstolos e profetas é diretamente 
afirmado. 

• “Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus 
Cristo” (1Co 3.11). O apóstolo Paulo repete ser Jesus a pedra angular e o apóstolo 
Pedro, em sua 1ª Epístola (1Pe 2.4-8), declara que Ele é “a pedra que vive” (v.4). 
Ambos, ensinando a mesma doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos. 

 
Mas, o que teria feito deles apóstolos? Perguntando de outro modo, por que a 

palavra deles teria mais valor do que a palavra de outros? Sigamos pelas Escrituras: 

• “É necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que 
o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em 
que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da 
sua ressurreição” (At 1.21-22). Sabendo que o Senhor escolhera doze dos Seus 
discípulos para tê-los mais perto de Si (Mt 10.1-4) e que, para cumprir-se a 
Escritura, apenas o filho da perdição, Judas Iscariotes, se extraviou (Jo 17.12), 
Pedro anunciou os critérios para que fosse substituído o 12º apóstolo. Os doze 
deveriam comunicar àqueles que se tornassem discípulos de Cristo a Sua 
doutrina, a doutrina dos apóstolos. 

• “O Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para 
levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de 
Israel; pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome” (At 9.15-
16). Estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus a Ananias nos dias da 
conversão de Paulo e a respeito da chamada deste ao apostolado. Uma exceção 
à regra de Pedro. Na verdade, a única. Paulo foi feito apóstolo de Cristo. Como 
ele mesmo registrou em sua 1ª Epístola aos Coríntios: “E apareceu a Cefas [...] 
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depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos e, afinal, depois de 
todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque 
eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado 
apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou” 
(1Co 15.5-10). Essa condição do apóstolo Paulo foi-lhe capacitadora, 
habilitando-o a pregar e a escrever a doutrina dos apóstolos. 

 
Temos, assim, o NT como o registro dos apóstolos separados para o ministério pelo 

próprio Senhor Jesus. Aqueles que registraram o texto santo sem serem apóstolos, 
registraram o ensino a eles entregue pelos apóstolos. No dizer de Paulo a Timóteo: “o 
que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a 
homens fieis e também idôneos para instruir a outros” (2Tm 2.2). Foi assim com os 
evangelistas Marcos e Lucas. Essa é a confiança que temos, pela antiguidade e fidelidade 
dos textos, a respeito das epístolas aos Hebreus, de Tiago e de Judas (BRUCE, 1990, 
p.28). 

Esse raciocínio simples (CFW I.VI) nos conduz ao segundo motivo para 
considerarmos fechado o cânon: a Bíblia exige apostolicidade. Desse modo, a Bíblia está 
completa. Afinal, quem mais poderia cumprir os critérios fixados por Pedro (At 1.21-22) 
ou apresentar-se com a excepcionalidade que as Escrituras concedem a Paulo? 

A terceira razão vem do escrito do último sobrevivente dos apóstolos: João. Ele, ao 
final do último livro a ser escrito pelos apóstolos, o Livro do Apocalipse (escrito ao final 
do império de Domiciano sobre Roma – imperou de 81 a 96 d.C.), escreveu: “Eu, a todo 
aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer 
qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro; e, se alguém 
tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore 
da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro” (Ap 22.18-19). 

Trata-se de um encerramento muito propício para a unidade em si, digo, do 
Apocalipse, e da revelação como um todo, por ser a última obra apostólica registrada. 

 
2.1.6. Sola Scriptura 

A Igreja vive hoje sob intensa influência de religiões de mistério, cultos animistas, 
teologias pentecostais e neopentecostais. Os cristãos do século XXI ouvem músicas e 
pregações, assistem a programas de TV e vídeos nos canais próprios de internet e, 
embora muito menos, leem publicações de origem questionável, em regra, sem aplicar 
os mais básicos critérios de validade da palavra ali comunicada. Hoje, afirmar sola 
Scriptura com os reformadores parece ainda mais ousado do que foi no século XVI. 

Nossos irmãos do passado se levantavam principalmente contra a anexação do 
paganismo ao cristianismo por meio da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana 
(ICAR) e da palavra ex catedra do Papa (considerada pela ICAR como autoritativa e 
infalível) às Escrituras. A fonte da heresia era, então, o Papa, fosse ao falar da sua cadeira 
“apostólica”, fosse ao assinar as bulas decretivas que pretendiam ser palavra de Deus 
aos homens. 

Sem dúvida, havia correntes aderentes às alegadas novas revelações do Espírito no 
tempo da Reforma, conhecidas como Reforma radical, mas seu impacto foi 
incomparavelmente menor que o dos acréscimos dos romanistas. Exemplifico: 
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A ênfase sobre o espiritual foi levada ainda mais adiante com a chegada, vindos do povo vizinho de 
Zwickau, dos ‘profetas’ de Wittenberg. Insistindo que Deus havia lhes falado diretamente por meio do 
seu espírito, tais homens declaravam que a Bíblia era desnecessária (DILLENBERGER, J. & WELCH, C. El 
cristianismo protestante. Traducción castellana por Adam F. Sosa. Argentina, Buenos Aires: Editorial 
“La Aurora”, 1958, p.65.).1 

O mesmo sentimento está presente nos adeptos das novas revelações dos nossos 
dias. A aparente curiosidade, ansiedade ou preguiça esconde, na verdade, a rejeição à 
revelação entregue definitivamente por Deus ao Seu povo. Agora, ainda mais 
abrangente que no passado, a heresia surge com alegada “autoridade do Espírito” em 
qualquer esquina e, por contraditório que seja, em muitas igrejas que se dizem 
reformadas. Infelizmente, mais uma vez, aos olhos populares, heresia é dizer sola 
Scriptura. 

Mas, como vimos, a Escritura permite afirmar tanto contra o senso comum quanto 
contra a vontade religiosa do homem em qualquer tempo. O cânon está encerrado com 
os 66 livros que, inspirados, nos foram entregues por Deus e, por Sua eficaz influência, 
reconhecidos como plenos e completos. Seja, então, a Bíblia a nossa confiável regra de 
fé e de prática. Protestemos: Sola Scriptura. 

 

                                                             
1 O texto na tradução em língua espanhola é: “El énfasis sobre lo espiritual fue llevado aun más allá com 
la llegada de los ‘profetas’ de Wittenberg, del vecino pueblo de Zwickau. Insistiendo en que Dios les 
había hablado directamente por médio de su espíritu, esos hombres declaraban que la Bíblia era 
innecesaria.” 


