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A BÍBLIA

A experiência cristã é uma bela flor e deveria ser

apreciada como dom de Deus. Mas cortada de sua raiz no

Livro abençoado, ela logo seca e morre.

G. Machen



A BÍBLIA

1- A mensagem cristã vem a nós através da Bíblia.

2- A Bíblia também contém uma confirmação e um fortalecimento

maravilhoso das revelações que são dadas também pelas coisas que Deus

fez e pela consciência do homem. “Os céus proclamam a glória de Deus e o

firmamento anuncia as obras de suas mãos” — estas palavras são uma

confirmação da revelação de Deus na natureza; “todos pecaram e carecem

da glória de Deus” — estas palavras são uma confirmação do que é

atestado pela consciência. REVELAÇÃO GERAL – REVELAÇÃO

ESPECIAL



A BÍBLIA

3- Todas as ideias do cristianismo podem ser descobertas em alguma outra

religião, porém não pode haver cristianismo em outra religião. Porque o

cristianismo não depende de um complexo de ideias, mas da narração de

um evento.



A BÍBLIA

Alguns questionamentos:

(TL)

Devemos depender do que aconteceu há tanto tempo?

A salvação deve ser dependente do exame de registros antiquados?

Não podemos encontrar, em seu lugar, uma salvação que independe da

história, uma salvação que depende apenas do que está conosco aqui e

agora?



A BÍBLIA

A objeção não é desprovida de peso. Mas ela ignora uma das

evidências primárias para a veracidade do registro do evangelho.

Esta evidência é encontrada na experiência cristã. A salvação

depende do que aconteceu há muito tempo, mas este evento tem

efeito contínuo até os dias de hoje.



A BÍBLIA

A supervalorização da experiência como um fim em si mesmo

É um dos erros essenciais do liberalismo moderno. A experiência cristã,

como acabamos de dizer, é útil para confirmar a mensagem do evangelho.

Mas porque ela é necessária, muitos homens têm concluído,

precipitadamente, que ela é tudo o que é necessário.



A BÍBLIA

O problema é que a experiência assim mantida não é uma

experiência cristã. Pode ser uma experiência religiosa, mas

certamente não é uma experiência cristã.

Porque a experiência cristã depende absolutamente de um

evento.



A BÍBLIA

Mas o que importa é o que estou sentindo! Não importa se tudo aquilo

realmente aconteceu. Não importa que tipo de homem a história possa

dizer que Jesus de Nazaré foi realmente, não importa o que a história possa

dizer sobre o significado real da sua morte ou sobre a história da sua

suposta ressurreição, não podemos continuar a experimentar a presença de

Cristo em nossas almas?

- Se o que ele fez não tivesse sido feito, se eu meramente tivesse uma ideia

da sua realização, então seria, de todos os homens, o mais miserável,

porque ainda estaria nos meus pecados. Minha vida cristã, então, depende

completamente da verdade do registro do Novo Testamento.



1. A DOUTRINA DA INSPIRAÇÃO

- Ao longo da história, as teorias a respeito da inspiração da Bíblia têm
variado segundo as características essenciais de três movimentos
teológicos: a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Ainda que
essas três perspectivas não se limitem a um único período, suas
manifestações primordiais são características de três períodos sucessivos
na história da igreja.

- Na maior parte dessa história, prevaleceu a visão ortodoxa, a saber: a
Bíblia é a Palavra de Deus. Com o surgimento do modernismo, muitas
pessoas vieram a crer que a Bíblia meramente contém a Palavra de Deus.
Mais recentemente, sob a influência do existencialismo contemporâneo, os
teólogos neo-ortodoxos têm ensinado que a Bíblia torna-se a Palavra de
Deus quando a pessoa tem um encontro pessoal com Deus em suas páginas.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

a) ORTODOXIA: A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS

- Por cerca de 18 séculos de história da igreja, prevaleceu a opinião 

ortodoxa da inspiração divina;

- Os pais da igreja, em geral, com raras manifestações menos importantes em 

contrário, ensinaram firmemente que a Bíblia é a Palavra de Deus escrita;

- Teólogos ortodoxos ao longo dos séculos vêm ensinando, todos de comum 

acordo, que a Bíblia foi inspirada verbalmente, i.e., é o registro escrito por 

inspiração de Deus;

- Ditado verbal vs Conceitos inspirados.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

b) MODERNISMO: A BÍBLIA CONTÉM A PALAVRA DE DEUS

- Ao surgir o idealismo germânico e a crítica da Bíblia surgiu também uma 

nova visão evoluída da inspiração bíblica, a par do modernismo ou 

liberalismo teológico;

- Opondo-se à opinião ortodoxa tradicional de que a Bíblia é a Palavra de 

Deus, os modernistas ensinam que a Bíblia meramente contém a Palavra de 

Deus;



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

b) MODERNISMO: A BÍBLIA CONTÉM A PALAVRA DE DEUS

- Certas partes dela são divinas, expressam a verdade, mas outras são

obviamente humanas e apresentam erros. Tais autores acham que a Bíblia

foi vítima de sua época, exatamente como acontece a quaisquer outros

livros.

- Afirmam que ela teria incorporado muito das lendas, dos mitos e das falsas

crenças relacionadas à ciência. Sustentam então que, pelo fato de esses

elementos não terem sido inspirados por Deus, devem ser rejeitados pelos

homens iluminados de hoje; tais erros seriam resquícios de uma

mentalidade primitiva indigna de fazer parte do credo cristão.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

c) NEO-ORTODOXIA: A BÍBLIA TORNA-SE A PALAVRA DE 

DEUS

- No início do século XX, a reviravolta nos acontecimentos mundiais e a

influência do pai dinamarquês do existencialismo, Soren Kierkegaard, deram

origem a uma nova reforma na teologia europeia. Muitos estudiosos

começaram a voltar-se de novo para as Escrituras, a fim de ouvir nelas a

voz de Deus. Sem abrir mão de suas opiniões críticas a respeito da Bíblia,

começaram a levar a Bíblia a sério, por ser a fonte da revelação de Deus

aos homens. Criando um novo tipo de ortodoxia, afirmavam que Deus fala

aos homens mediante a Bíblia; as Escrituras tornam-se a Palavra de Deus

num encontro pessoal entre Deus e o homem.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

KIERKEGAARD – EXISTENCIALISMO

- O indivíduo é o único responsável em dar

significado à sua vida e em vivê-la de

maneira sincera e apaixonada, apesar da

existência de muitos obstáculos e distrações

como o desespero, ansiedade, o absurdo,

a alienação e o tédio. O existencialismo tornou-se

popular nos anos após as guerras mundiais,

como maneira de reafirmar a importância da

liberdade e individualidade humana.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angst
https://pt.wikipedia.org/wiki/Absurdismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliena%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_mundial


1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

Visão demitizante - Rudolf Bultmann e Shubert Ogden são representantes

característicos da visão demitizante.

- Ambos concordam em que a Bíblia foi escrita em linguagem mitológica, a

da época de seus autores, época já passada e obsoleta. A tarefa do cristão

moderno é demitizar a Bíblia, ou seja, despi-la de seus trajes lendários,

mitológicos, e descobrir o conhecimento existencial a ela subjacente.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

- Afirma Bultmann que, a partir do momento que a Bíblia é despida desses

mitos religiosos, a pessoa encontra a verdadeira mensagem do amor

sacrificial de Deus em Cristo. Não é necessário que a pessoa se prenda a

uma revelação objetiva, histórica e proposicional, a fim de experimentar

essa verdade pessoal e subjetiva. Daí decorre que a Bíblia torna-se a

revelação de Deus aos homens, mediante uma interpretação adequada (i.e.,

demitizada), quando a pessoa depara com o amor absoluto, exposto no

mito do amor altruísta de Deus em Cristo. Por isso, a Bíblia em si mesma

não é revelação alguma; é apenas uma expressão primitiva, mitológica,

mediante a qual Deus se revela pessoalmente, desde que demitizado da

maneira correta.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

Encontro pessoal - A outra corrente da neo-ortodoxia, representada por

Karl Barth e Emil Brunner, nutre uma visão mais ortodoxa das Escrituras.

Barth reconhece que existem algumas imperfeições no registro escrito (até

mesmo nos autógrafos) e, no entanto, afirma que a Bíblia é a fonte da

revelação de Deus.

- Afirma ele que Deus nos fala mediante a Bíblia-que ela é o veículo de sua

revelação. Assim como um cão ouve a voz de seu dono, gravada de modo

imperfeito na gravação de uma fita ou disco, assim também o cristão pode

ouvir a voz de Deus que ressoa nas Escrituras.



1. A NATUREZA DA INSPIRAÇÃO

- Afirma Brunner que a revelação de Deus não é proposicional (i.e., feita por

meio de palavras). Assim, a Bíblia, como se nos apresenta deixa de ser uma

revelação de Deus, passando a ser mero registro da revelação pessoal de

Deus aos homens de Deus em eras passadas. Todavia, sempre que o

homem moderno se encontra com Deus, mediante as Escrituras Sagradas,

a Bíblia torna-se a Palavra de Deus para nós.

- Em contraposição à visão ortodoxa, para os teólogos neo-ortodoxos a

Bíblia não seria um registro inspirado. Antes, é um registro imperfeito, que

apesar dessa mesma imperfeição, constitui o testemunho singular da

revelação de Deus. Quando Deus surge no registro escrito, de maneira

pessoal, a fim de falar ao leitor, a Bíblia nesse momento torna-se a Palavra

de Deus para esse leitor.



2. O ENSINO BÍBLICO DA INSPIRAÇÃO

O que a própria Bíblia ensina a respeito de sua inspiração

- A inspiração é verbal. Independentemente de outras afirmações que

possam ser formuladas a respeito da Bíblia, fica bem claro que esse livro

reivindica para si mesmo esta qualidade: a inspiração verbal. O texto

clássico de 2Timóteo 3.16 declara que as graphã, i.e., os textos, é que são

inspiradas. (Ex 24.4; Is 30.8; 2 Sm 23.2; Jr 26.2)

- o que quer que se diga como teoria a respeito da inspiração das Escrituras,

fica bem claro que a Bíblia reivindica para si mesma toda a autoridade

verbal ou escrita. Diz a Bíblia que suas palavras vieram da parte de Deus. "

(Mt 4.4,7; Lc 24.27,44; 1Co 2.13;Ap 22.19; Mt 5.18)



2. O ENSINO BÍBLICO DA INSPIRAÇÃO

O que a própria Bíblia ensina a respeito de sua inspiração

- A inspiração é plena. A Bíblia reivindica a inspiração divina de todas as

suas partes. É inspiração plena, total, absoluta. "Toda Escritura é

divinamente inspirada..." (2Tm 3.16). Nenhuma parte das Escrituras deixou

de receber total autoridade doutrinária.

- Todo trecho das Sagradas Escrituras reivindica total e completa autoridade.

A inspiração da Bíblia é plena. tudo quanto a Bíblia ensina, quer no Antigo,

quer no Novo Testamento, é integralmente dotado de autoridade divina.

Nenhum ensino das Escrituras deixou de ter origem divina. O próprio

Deus inspirou as palavras usadas para exprimir os ensinos proféticos.

Repitamos: a inspiração é plena, a saber, completa e integral, abrangendo

todas as partes da Bíblia.



2. O ENSINO BÍBLICO DA INSPIRAÇÃO

- A inspiração atribui autoridade. Fica, pois, saliente o fato de que a inspiração concede autoridade

indiscutível ao texto ou documento escrito.

Disse Jesus: "... a Escritura não pode ser anulada..." (Jo 10.35). Em numerosas ocasiões o

Senhor recorreu à Palavra de Deus escrita, que ele considerava árbitro definitivo em

questões de fé e de prática. O Senhor recorreu às Escrituras como a autoridade para ele

purificar o templo (Mc 11.17), para pôr em cheque a tradição dos fariseus (Mt 15.3,4) e para

resolver divergências doutrinárias (Mt 22.29). Até mesmo Satanás foi repreendido por Cristo

mediante a autoridade da Palavra escrita de Deus: "Está escrito [...] Está escrito [...] Está

escrito...". Jesus contra-atacou as tentações de Satanás com a Palavra de Deus escrita (Mt

4.4,7,10).

- "É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til sequer da lei" (Lc 16.17). A Palavra de

Deus não pode ser anulada. Provém de Deus e está envolta na autoridade divina que o

próprio Deus lhe concedeu.



2. O ENSINO BÍBLICO DA INSPIRAÇÃO

Implicações da doutrina bíblica da inspiração

- A inspiração diz respeito igualmente ao Antigo e ao Novo Testamento.

A maioria das passagens citadas acima a respeito da natureza plena da

inspiração refere-se diretamente ao Antigo Testamento. Com base em que,

então, podem aplicar-se (por extensão) ao Novo Testamento? A resposta a

essa pergunta é que o Novo Testamento, à semelhança do Antigo, reivindica

a virtude de ser Escritura Sagrada, escrito profético, e toda a Escritura e

todos os escritos proféticos devem ser considerados inspirados por Deus.



2. O ENSINO BÍBLICO DA INSPIRAÇÃO

Implicações da doutrina bíblica da inspiração

- A inspiração abarca uma variedade de fontes e de gêneros literários.

O fato de a inspiração ser verbal, ou escrita, não exclui o uso de

documentos literários e de gêneros literários diferentes entre si. As

Escrituras Sagradas não foram ditadas palavra por palavra, no sentido

comum que se atribui ao verbo ditar. Na verdade, há certos trechos

menores da Bíblia, como, por exemplo, os Dez Mandamentos, que Deus

outorgou diretamente ao homem (v. Dt 4.10), mas em parte alguma está

escrito ou fica implícito que a Bíblia é resultante de um ditado palavra por

palavra. Os autores das Sagradas Escrituras eram escritores e

compositores, não meros secretários, amanuenses ou estenógrafos.



2. O ENSINO BÍBLICO DA INSPIRAÇÃO

Implicações da doutrina bíblica da inspiração

- Inspiração pressupõe inerrância. A Bíblia não só é inspirada; é também,

por causa de sua inspiração, inerrante, i.e., não contém erro. Tudo quanto

Deus declara é verdade isenta de erro. Com efeito, as Escrituras afirmam

ser a declaração (aliás, as próprias palavras) de Deus. Nada do que a Bíblia

ensina contém erro, visto que a inerrância é conseqüência lógica da

inspiração divina. Deus não pode mentir (Hb 6.18); sua Palavra é a verdade

(Jo 17.17). Por isso, seja qual for o assunto sobre o qual a Bíblia diga alguma

coisa, ela só dirá a verdade. Não existem erros históricos nem científicos

nos ensinos das Escrituras. Tudo quanto a Bíblia ensina vem de Deus e, por

isso, não tem a mácula do erro.



3. EVIDÊNCIAS DA INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA

- Não devemos confundir inspiração da Bíblia com inspiração poética. A

inspiração que se atribui à Bíblia diz respeito à autoridade dada por Deus

quanto a seus ensinos, os quais hão de formar o pensamento e a Vida do

crente.

- A inspiração não é algo que meramente os cristãos atribuam à Bíblia; é

reivindicação que a própria Bíblia faz a respeito de si mesma. Há

praticamente centenas de referências no texto da Bíblia que afirmam sua

origem divina


