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INTRODUÇÃO:   

Como batistas, através dos séculos, temos mantido uma relação estreita com as Sagradas 
Escrituras. Já fomos conhecidos como “Povo do Livro”. De fato, um dos princípios peculiares que 
têm diferenciado este povo é a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e 
conduta. A defesa deste princípio se explica diante da pergunta: a quem se deve confiar para 
questões de suprema autoridade? Algumas respostas são: O estado? (Observe que também, como 
batistas, temos como princípio a separação entre igreja e estado).  A Igreja institucionalizada com 
seus dogmas? Há valor na tradição (Protestante, Ortodoxa, Católica Romana; Pais da igreja, etc.?  
Certamente não. Reafirmamos que nossa posição doutrinária está alicerçada ou fundamentada 
unicamente na Bíblia – a palavra de Deus. É a esta palavra que recorremos em tempos de ceticismo 
e dúvidas; tempos de relativismo moral que impera na sociedade moderna preocupada somente 
com questões seculares. Embora não rejeitamos outras fontes de conhecimento, é somente na 
Bíblia que encontramos o alicerce sólido da autoridade daquilo que cremos individualmente e como 
igreja. Então, a Bíblia é nosso código de ética, nosso manual de eclesiologia e nossa fonte de 
orientação e consolação. É nossa fonte de iluminação que nos guia a uma vida consagrada de 
santificação e de serviço a Deus. (Sl 119. 105).  

 
A INSPIRAÇÃO DAS ESCRITURAS 

A Bíblia (AT + NT = 66 livros) não é um livro de autoria autônoma, ou seja, que surge da 
vontade do homem, como produto elaborado ou pensado pela da mente humana. Ela, sim, é a 
mensagem de Deus transmitida por agência humana 
(2 Pe 1.21; Ex 24.4). Delcyr de Souza Lima1 oportunamente afirma que: “Os homens não foram 
propriamente os autores da Bíblia. Foram, antes, os instrumentos que Deus usou para produzi-la”.  
A este processo chamamos inspiração das Escrituras. A Bíblia afirma em 2 Tm 3.16 a “Toda a 
Escritura é inspirada por Deus...”. Mas, o que vem a ser ‘inspiração’? A. H. Strong (2007, p.349) 
define inspiração da seguinte maneira: “Inspiração é a influência do Espírito de Deus sobre as 
mentes dos escritores da Bíblia que fizeram dos escritos o registro de uma revelação divina 
progressiva, suficiente, quando tomada no seu conjunto e interpretada pelo mesmo Espírito que os 
inspirou a dirigir cada inquiridor a Cristo e à salvação”.2  “A grandeza moral e espiritual da Bíblia 
está em sua inspiração divina” (CONNER, 1978, p.53, minha tradução).3  

O OBJETO E A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS  
Deus se revela ao homem com o propósito de resolver as necessidades da vida do homem. 

Capacita o homem, dando-lhe condições de manter um relacionamento redentor com ele. O 
objetivo da revelação é relacional. Millard J. Erickson acrescenta que “Com ‘autoridade da Bíblia’ 
queremos dizer que as Escrituras, como expressão da vontade de Deus para nós, têm o supremo 
direito de definir no que devemos crer e como devemos viver”.4 Sua mensagem consiste num 
imperativo moral. Razão pela qual, 2 Tm 3.16,17 a considera “útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e 
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perfeitamente habilitado para toda boa obra”. (Ver Lc 16.29; Rm 1.16; 1 Pe 2.2; Hb 4.12; Ef 6.17; 
Rm 15.4).  

“A palavra de Deus não é simplesmente ‘verdadeira’, mas é a própria verdade”5 (Jo 17.17).  
Portanto, as palavras de Deus são o padrão máximo da verdade e são destituídas de erros. “A 
inerrância das Escrituras é a doutrina que afirma que a Bíblia é totalmente verdadeira em todos 
seus ensinamentos. [...] Na realidade, a inerrância é o fechamento da doutrina das Escrituras, pois, 
se Deus nos deu uma revelação especial de si mesmo e inspirou seus servos a registrá-la, 
desejamos ter certeza de que a Bíblia é, verdadeiramente, uma fonte confiável dessa revelação” 
(ERICKSON, 2015. p. 209). Ela não pode falhar (Jo 10.35). (Ver ainda: Sl 19.7-9; 105; Pv 30.5; Jo 
10.35; 17.17; Rm 3.4; 15.4; 2 Tm 3.15-17).  

A Bíblia nunca teve a pretensão de ser um livro de literatura, história ou ciência. Revela, 
não o que o homem quer saber, e sim, o que o homem precisa saber. Em suas páginas 
encontramos o plano redentor de Deus. Aponta ao homem o caminho da restauração para uma 
vida de paz e felicidade e salvação, uma vez reconciliado com Deus.  Revela o coração de Deus. 
Revela o amor de Deus. (Rm 1.18; Gl 1.3,4; Rm 3.26; Jo 1.14). Revela a virtude de Deus que, uma 
vez ouvida e compreendida, opera a regeneração do homem.  A Bíblia também revela o destino 
final do mundo e os critérios pelo qual ele julgará todos os homens. Sim, juízo! (Rm 1.14,15; Ap 
20.11-15). “Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus” (Rm 14.10b).  Engana-se 
a sociedade em querer acreditar num Deus ‘democrático’ que se adapta aos desejos e caprichos 
do coração egoísta do homem. A Bíblia é o ‘fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrinas e 
a conduta dos homens’. (Ver: 2 Cr 24.19; Sl 19.7-9; Is 34.16; Mt 5.17, 18; Is 8.20; At 17.11; Gl 6.16; 
Fl 3.16; 2 Tm 1.13). 

 A INTERPRETAÇÃO DAS ESCRITURAS 
“Dois princípios fundamentais – a autoridade das Escrituras e a competência do indivíduo 

– levam os batistas a defenderem o direito do livre exame e da livre interpretação das 
Escrituras”.6  Entenda-se, porém, que a Bíblia ‘deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e 
dos ensinos de Jesus Cristo’. A mensagem central da Bíblia é a salvação em Jesus Cristo – o ápice 
da revelação de Deus. (Ver: Lc 24.44,45; Mt 5.22,28,32,34,39; 17.5; 11. 29,30; Jo 5.39,40; Hb 1.1,2; 
Jo 1.1,2,14).  

John L. Dagg (1989, p.26) exclama com alegria: “Quão preciosa dádiva é a Bíblia! Quem 
não lhe dará valor? Quem não a entesourará no seu coração? ”7  

Concluindo, observamos as sábias recomendações feitas por Dargan8 (1971, p. 22, 23). 
Como devemos usar a Bíblia:  

1. Devemos usá-la com inteligência: Precisamos nos esforçar para compreender o seu 
espírito; mas também a Bíblia deve ser usada com discernimento, por causa da 
variedade do seu conteúdo e os tempos diferentes em que suas revelações foram feitas. 
[Contextualização].  

2. Devemos usá-la com confiança: Ler ou estudar a Bíblia com dúvida a respeito dela 
não trará a benção espiritual que o leitor deve receber das suas páginas sagradas. 
[Verdade autoritativa].  

3. Devemos estudar a Bíblia com toda reverência: Precisamos não perder sua origem 
divina. Não esqueçamos de que Deus nos fala por ela. [Respeito, humildade, prontidão, 
sinceridade, temor a Deus].   

 
PERGUNTAS:  
1. Você ama a Palavra de Deus? Sl 119.97, 113, 140, 167. 
2. Você tem guardado a Palavra de Deus? Dt 30.16; Js 1.8; Sl 119.57; Jr 11.8. 
3. Você confia na Palavra de Deus? Sl 119.147.   
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4. Você tem lido diariamente e estudado a Palavra de Deus? Dt 17.19; Is 34.16; 2 Tm 3.15.    
 
 


