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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

“Como Estudar a Bíblia – Princípios Importantes no Manuseio da Bíblia”

I.
É NECESSÁRIO CUIDADO
2 Pedro 3.16-17

O que fazer para não ser levado pelo erro dessas pessoas? Veja v. 17 – Guardar-se – tomar cuidado.
Atos 17.11-12

Alguns não lêem sua bíblia, e aceitam o que é dito sem verificar se aquilo que está sendo dito ou ensinado está
de fato na bíblia.
2 Timóteo 2.15

Se a bíblia é uma espada afiada, se você não manejá-la bem, poderá causar danos sérios em si mesmo e a
outros.
II.
PRINCÍPIOS IMPORTANTES NO MANUSEIO DA BÍBLIA
1. Tenha uma atitude humilde e seja aberto para aprender – Tiago 1.21:

Não se aprende quando julga-se já saber – “Quem sabe tudo nada aprende”.
2. Temos que ler a bíblia de “dentro para fora”:

Devemos abrir mão de nossas próprias idéias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia
Sagrada.
3. Respeite o contexto.

Existem dois tipos de contexto:
o Escriturário (estilo do texto – poesia, epístola, parábola ou comparação, linguagem figurada, etc.).
o Histórico e cultural (circunstâncias e cultura dos destinatários).
1)
De quem?

Quem disse ou escreveu a passagem? Veja estes exemplos: Mateus 28.13; João 9.31; Atos 24.5
2)
Para quem?

Para quem a passagem foi escrita?
3)
Por que?

Um texto que poderia ser mal interpretado é Mateus 10.34,35.

Às vezes algumas afirmações parecem contradizer outras afirmações na própria bíblia. Veja este exemplo:

Tiago 2.24 X Efésios 2.8,9
4)
Quando?

Quando foi escrito ou quando ocorreu o evento que está sendo relatado?
O contexto histórico ou cultural:

Veja estes exemplos:
A) João 13.1-17 – O ato de lavar os pés.
B) 1 Coríntios 11.2-16 – Mulheres usando véu.

Quando as pessoas não observam estas perguntas básicas podem ficar atrapalhadas no processo de
interpretar a bíblia, chegando a ponto de deturpar a verdade e criar doutrinas equivocadas.
4. Não use versículos isolados para fundamentar nele alguma doutrina.

É necessário ler todos os versículos sobre o assunto que está sendo alvo de nosso estudo ou pesquisa, para se
obter toda informação possível e disponível sobre aquele assunto, a fim de compreendermos corretamente
aquele assunto.

Mateus 26.51 + Lucas 22.50 + João 18.10 = toda a historia.

Mateus 4.6-7

É necessário sempre haver uma harmonia entre nosso entendimento de uma passagem e todo o ensino do
Novo Testamento e da bíblia em geral.

João 21.19-23

Conclusões mal feitas, conclusões precipitadas são muito comuns. Até os discípulos que andaram, que viveram
com Jesus fizeram conclusões precipitadas.
5. Não confie em homens.
2 Pedro 3.16-17
Efésios 2.20 – falando em que está fundamentada a igreja.

“Deixe a Bíblia Falar” - A bíblia precisa estar aberta e sendo verificada:

Faça sempre as seguintes perguntas diante de alguma afirmação ou ensino atribuído à bíblia (inclusive durante
este curso):

“Quem disse isso? Jesus disse? A bíblia diz? Ou um líder religioso ou profeta moderno disse?”.

“Onde está escrito? É isso mesmo que está escrito? Ou essa é a interpretação da pessoa que está ensinando?”.
CONCLUSÃO:
o Deus não irá compor uma nova bíblia (Hebreus 1.1,2), nem haverá novas revelações alterando o que está
escrito (Gálatas 1.8,9).
o Uma séria advertência de Deus – Provérbios 30.5,6.
o A maior autoridade para instituir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus, e Ele já o fez e providenciou
para que fosse registrado.
o Portanto, DEIXEMOS A BÍBLIA FALAR!

