
A Inspiração Divina da Bíblia

A Inspiração Divina da Bíblia

Antonio Vitor

Antonio Vitor



A Inspiração Divina da Bíblia

A Inspiração Divina da Bíblia

www.ebdemfoco.com

Comentário lição 02

A doutrina da inspiração divina da Bíblia é central para o crente tê-la e cultivá-la como a única
regra de fé e prática. Essa inspiração divina está clara na própria Bíblia, pois ela a reivindica
para si (Êx 24.4; 2. Tm 3.16). Mas o que seria o processo de inspiração divina que faz da Bíblia
a Inspirada, Inerrante e Infalível Palavra de Deus? .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A DOUTRINA DA INSPIRAÇÃO BÍBLICA

O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina (2 Tm
3.16; 2 Pe 1.21; Jó 32.8). É devido a essa inspiração que ela é chamada a Palavra de Deus (2
Tm 3.16). Que vem a ser “inspiração divina”? – Para melhor compreensão, vejamos primeiro
o que é inspiração. No sentido �siológico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela
inspiração que temos fôlego para falar. Daí o ditado: “Falar é fôlego”. Quando estamos
falando, o ar é expelido dos pulmões, é o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus, para
falar a Sua Palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito! Portanto,
inspiração divina é a in�uência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os
escritores da Bíblia, capacitando-os receber e a transmitir a mensagem sem mistura de erro .3

Estamos falando de um livro diferente, onde apesar de ter sido escrito por meio das mão de 40
homens distintos, ele foi totalmente inspirado e originado por Deus, como único autor da
Bíblia Sagrada. Ele, na Sua Soberana vontade, inspirou a homens comuns a escreverem ao
longo de aproximados 1.600 anos livros com características distintas, contudo, que
transmitem a mesma mensagem. Todos os 1.189 capítulos e os seus 31.163 versículos foram
inspirados por Deus.
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A frase “Toda Escritura é inspirada por Deus” se refere à Bíblia inteira, aos seus 66 livros. A
inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro
menos inspirado. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A inspiração plenária
se refere à totalidade dos 66 livros bíblicos, e a inspiração verbal signi�ca que cada palavra foi
inspirada pelo Espírito Santo (1 Co 2.13). Não somente as palavras, mas também as ideias são
de origem divina: “porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas
os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” (1 Pe 1.21) .4

Toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra
literatura, manifestando, assim, o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem
divina, seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do
Espírito Santo .5

Destaque

A Bíblia é “divinamente inspirada” (2 Tm 3.16). Essa tradução vem do grego “
composto por dois vocábulos: “ (Deus) e (soprada), signi�cando literalmente
“soprada por Deus” […] A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores
sagrados aquilo que deveria ser escrito (Ap 19.9; 1 Co 14.37). Assim sendo, refutamos a “

, que ensina que o texto bíblico foi ditado de forma mecânica
e gradual sem levar em conta as particularidades de cada escritor; a , que
ensina ser os autores da Bíblia possuidores de genialidade religiosa para redigir documentos
sagrados; a , em que a inspiração é apenas uma in�uência divina na
assimilação religiosa; e a , em que Deus não inspirou os
vocábulos a ser grafados, mas os pensamentos e/ou as ideias .

theopneustos”
Theos” “Pneõ”

teoria da inspiração por ditado”
“teoria da intuição”

“teoria da iluminação”
“teoria da inspiração dinâmica”
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INSPIRAÇÃO DIVINA E OS AUTORES DA BÍBLIA
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A inspiração verbal não elimina a individualidade de cada autor humano. Qualquer leitor da
Bíblia consegue ver sem muito esforço a diferença de linguagem e de estilo em cada livro. Essa
diversidade se revela ao comparar um profeta com outro profeta do Antigo Testamento, ou
um apóstolo com outro apóstolo do Novo Testamento. Quem ler os profetas Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Daniel, Oseias, Amós ou os apóstolos Pedro, João e Paulo pode observar com
clareza meridiana a peculiaridade na estrutura de raciocínio de cada um deles, no seu grau de
instrução, no seu convívio, no seu gênio e contexto sociopolítico e religioso. Assim, a Bíblia
revela o aspecto natural da individualidade e o aspecto sobrenatural da inspiração .4

40 homens comuns, sujeitos às mesmas paixões que nós, foram os responsáveis por
escreverem em seus papiros e pergaminhos as Sagradas Letras. Eram pessoas com os mais
diversos ofícios, que foram escolhidos por Deus para transmitirem a Sua verdade para a
humanidade.

Todos foram igualmente inspirados por Deus para escreverem as porções as quais os foram
destinados. Cada um apresentou um gênero literário distinto, contudo, com o objetivo de
apresentar uma mensagem central: Cristo. Observando suas limitações e épocas, não existe
outra possibilidade a não ser o Espírito Santo o condutor dessa grande obra.

Destaque

Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às
mesmas paixões e falhas (Tg 5.17). Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do
Pentateuco, foi impedido de entrar na Terra Prometida porquanto transgredira contra o
Senhor no deserto de Zim (Dt 32.51,52). O rei Davi, a quem é atribuída a autoria de setenta e
quatro dos salmos, cerca da metade dos salmos da Bíblia, cometeu adultério com Bate-Seba,
maquinou e ordenou o assassinato do marido dela, o capitão Urias (2 Sm 11.3-15) […] A
Escritura também registra que ele era homem sem letras e indouto (At 4.13); provavelmente
por essa razão precisou de Silas para escrever a sua primeira Epístola (1 Pe 5.12), o que justi�ca
a diferença literária com a sua segunda Carta. Entretanto, nenhum texto das Escrituras,
quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos
(2 Co 4.7) .2
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O ESPÍRITO SANTO E A BÍBLIA

O Espírito Santo foi o condutor da escrita de cada livro da Bíblia Sagrada. Sem Ele o texto
bíblico possuiria uma grande desconexão e uma mensagem totalmente contraria à poderosa
Palavra de Deus.

Quando homens comuns passam a escrever seus livros, eles procuram omitir informações ou
escrever segundo o senso comum, a �m de agregarem leitores e compradores de sua obra. A
tendência humana é sempre agradar a quem lê, e isso não é o objetivo das Sagradas Escrituras.
A Bíblia não, ela é a mensagem poderosa de Deus que busca apresentar ao homem os seus
erros e o caminho pelo qual precisamos seguir para sermos salvos da sua consequente
condenação.

A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus,
cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo.
Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o
contexto histórico e literário .5

Destaque

O Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. A Bíblia diz que a fé
antecede a regeneração (Ef 2.8; Mc 16.16; Rm 10.9) e assegura que a fé vem pelo ouvir da
Palavra de Deus (Rm 10.17). Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras
da salvação, mas também as aplica ao coração humano a �m de regenerar os pecadores (1 Pe
1.23). Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar e nem entender a Palavra de
Deus (Mt 13.15; 1 Co 2.14) .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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