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Comentário lição 05

Ler e estudar as Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, como servos de Deus, temos
o compromisso de zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de
aplicar o texto sagrado em nossas vidas. O apóstolo Tiago alerta que devemos ser cumpridores
da Palavra e não apenas ouvintes (Tg 1.22). Nesse propósito, a Bíblia Sagrada deve ser lida e
interpretada .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 BÍBLIA PRECISA SER INTERPRETADA

Precisamos entender que as Sagradas Escrituras foram produzidas em uma época diferente,
com costumes, práticas e sociedade diferentes da nossa. Elas foram produzidas por homens
inspirados pelo Espírito Santo, contudo, que viveram em um contexto social distinto do
apresentado no ocidente e no presente século. Para isso, precisamos interpretar os textos
sagrados a �m de entender o real sentido original, para que assim possamos aplica-lo nos dias
atuais. Essa prática se chama “exegese”.

A exegese [do gr. + , penso, interpreto, arranco para fora do texto]  é a prática da
interpretação bíblica que busca o real sentido dos textos sagrados que formam o Antigo e o
Novo Testamento, de acordo com a pretensão do escritor à época da escrita. É o “entender o
real sentido lá”, ou seja, qual o real motivo da escrita e o seu propósito original.

ek egéomai 3

Também precisamos identi�car o estilo literário do texto, pois cada um tem o seu método
particular de interpretação e análise. Por exemplo, uma poesia não pode ser tradada como um
texto narrativo. Uma parábola não pode ser tratada como um texto histórico; esse é o ponto
crucial inicial da interpretação bíblica: entender e reconhecer o estilo literário que estamos
lendo e buscando o seu real sentido.
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Portanto, a prática da exegese se faz necessária a todo cristão, a �m de que não haja
deturpações nas aplicações dos textos na vida dos ouvintes atuais. Precisamos, também, ter o
cuidado em não inserir sentido ao texto. Isso é manipular a interpretação, chamado de
Eisegese. Enquanto “a exegese é a Bíblia interpretando-se a si mesma, na eisegese o leitor
impinge ao texto sagrado a sua própria interpretação. A exegese é a mãe da ortodoxia. Já a
eisegese pode dar origem a muitas extravagâncias doutrinárias” .3

Destaque

Tenha a atenção para o fato de que a Bíblia tem vários gêneros literários. Denominamos
gêneros literários textos que estão classi�cados de acordo com a composição literária: o conto,
o romance, a poesia etc. Nas Escrituras Sagradas encontramos o gênero literário da poesia
hebraica (Salmos 119); da narrativa (1 e 2 Samuel; Atos etc); da parábola (Lucas 10.25-37) e
muitos outros. A importância de reconhecer esses gêneros está no fundamento da boa
interpretação. Exemplo: Não se pode interpretar as epístolas de Paulo da mesma forma que se
interpreta os Evangelhos, pois se tratam de textos com características distintas .2

Rati�camos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria
Palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas
línguas distintas (hebraico e grego), no período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40
autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem
particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar narrativas, as
poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação
do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de
quando foram redigidas (Mt 5.18) .1

Analisar um texto à parte da intenção de quem o escreveu é como roubar uma patente de um
inventor ou uma criança recém-nascida de sua mãe. Ao registrar-se um trabalho sob o nome
de seu autor se está admitindo, pelo menos tacitamente, que essa obra a ele “pertence”. O uso
do nosso signi�cado para substituir o pretendido pelo autor é uma espécie de plágio. Em
escrito assemelha-se ao testamento .4

http://www.ebdemfoco.com/


Como Ler as Escrituras

Como Ler as Escrituras

www.ebdemfoco.com

PRESSUPOSTOS PENTECOSTAIS PARA LER A BÍBLIA

Três pilares bases foram elencados pelo autor da lição a �m de elucidar esse ponto: autoridade,
iluminação e experiência. Unidos eles representam os pressupostos pentecostais para ler a
Bíblia.

Sobre a autoridade entendemos que as Sagradas Escrituras são su�ciente e a autoridade �nal
no que concerne a Palavra de Deus ao homem. Entendemos que o que está contido em suas
páginas e livros é verdadeiro e a única regra de fé e prática capaz de mudar a vida humana,
salvando-a do caminho que conduz a morte eterna. Desprezamos qualquer ideia de que a
Bíblia necessita ser atualizada ou reinterpretada, pois ela é a autoridade �m para o homem,
através do seu caráter divino.

Sobre a iluminação do Espírito Santo entendemos que o estudo racional e através de métodos
humanos é insu�ciente para discernir as verdades contidas na Palavra de Deus. Somente
através do auxílio do Espírito Santo, com a sua iluminação, o crente pode compreender os
desígnios divinos que são capazes de transformar o coração e mente do ser humano. Com
iluminação não estamos falando de falsas revelações por meio de auto intitulados profetas,
que dizem ter recebido outra revelação com caráter canônico. Iluminação é o auxílio do
Espírito Santo no estudo devocional da Palavra de Deus.

A experiência é a con�rmação do texto bíblico na vida prática da Igreja. “Nossa experiência
pentecostal não é subjetivista por estar ancorada em promessas expressas tanto no Antigo (Jl
2.28) quanto no Novo Testamento (Lc 3.16). Não é uma experiência nascida na alma do
próprio homem, mas segue uma ampla tradição expressa nas Escrituras judaicas e cristãs. Essa
experiência não está nem mesmo desligada da história da Igreja e nem contradiz ou suplanta
verdades convencionalmente aceitas nos credos históricos. Na espiritualidade pentecostal, a
experiência está sob o constante escrutínio da Escritura e da comunidade cristã” .5

A experiência não anula a autoridade das Sagradas Escrituras. Ela apenas con�rma no ser
humano as verdades bíblicas lidas, e que permanecem disponíveis a todos os que creem.
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Destaque

O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a �m de tornar o salvo perfeito (2
Tm 3.16,17). Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver
diário. As verdades bíblicas são con�rmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor
(Mc 16.20). Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a
experiência pentecostal da Igreja Primitiva, como também a torna válida para os nossos dias
(At 2.1-4, 38, 39). Ressalta-se, porém, que a experiência ou a tradição da Igreja não podem
estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo
corrigir a experiência ou a prática da Igreja, caso seja necessário (2 Tm 4.2) .1

REGRAS BÁSICAS DE INTERPRETAÇÃO

A hermenêutica é a ciência que tem por objetivo descobrir o verdadeiro signi�cado de um
texto . A hermenêutica designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados .
Basicamente estamos falando do estudo da compreensão de textos, que se aplica tanto aos
estudos bíblicos como aos seculares.

3 1

Portanto, cabe a todos estudante das Sagradas Escrituras entender as regras necessárias para a
interpretação de cada texto. É nesse sentido que a hermenêutica confere a sua ajuda, pois ela
apresenta os métodos e caminhos para a correta interpretação de cada texto, de acordo com a
sua particularidade. Não estamos a�rmando que a Bíblia tem a necessidade de outro material
externo para a sua correta interpretação, pois, a Escritura auxilia a interpretar a própria
Escritura, ou seja, um texto auxilia na elucidação de outro texto.

Seguindo esse entendimento, a Bíblia precisa ser interpretada de maneira literal, ou seja, o que
está contido em suas páginas é o quem ela realmente quis dizer, rejeitando assim qualquer
espiritualização de seus textos. Porém, um cuidado especial deve ser aplicado à hermenêutica
especial (ou seja, simbolismos, alegorias, metáforas etc), para que saibamos a real intenção do
texto ao apresenta-los, pois, quando a Bíblia fala “Eu sou a porta”, entendemos que existe um
signi�cado para a a�rmação e não uma transformação de Cristo numa porta.
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Por �m, outro cuidado que devemos ter ao interpretar o texto bíblico é o de aplicar o
conteúdo sagrado de acordo não com os desejos do ouvinte mas sim com o seu real sentido.
Não podemos manipular o texto bíblico para agradar aos ouvidos, a Palavra de Deus deve ser
interpretada segundo a sua real intenção, aplicada segundo o seu real sentido e praticada
segundo o real propósito do texto, sabendo que seremos confrontados constantemente ao
meditar em seus escritos. Não somos nós que devemos impor sentido a Bíblia, é ela quem deve
impor sentido a nossa vida.

Destaque

Importantíssimo pontuar que o texto bíblico tem somente um sentido original que o autor
quis revelar para o seu primeiro público leitor. Nem sempre é possível recuperá-lo
plenamente hoje, seja porque não há elementos no próprio texto que possam esclarecer mais
claramente ainda a passagem ou porque a passagem é difícil e de complexa
interpretação/tradução. Entretanto, uma vez descoberto o signi�cado primeiro do texto (com
a pergunta “O que o autor disse?”), podemos fazer uma série de aplicações para os nossos dias,
respondendo à pergunta “O que o texto diz hoje?”. Nesse aspecto, o Espírito Santo nos
ilumina para aplicarmos a Palavra de Deus a cada necessidade da nossa vida .2

Não se pode empregar métodos subjetivos focados nos anseios do leitor em prejuízo do texto e
do autor bíblico. Rati�ca-se que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras
Sagradas (At 17.11). Por �m, as Assembleias de Deus reconhecem que as técnicas
hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos
interpretativos, o crente necessita da iluminação do Espírito Santo (1 Co 2.12) .1

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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