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INFORMAÇÕES GRAMATICAIS

SUBSTANTIVO: Palavra flexiva com que se 
nomeiam os seres, animados ou inanimados, 
concretos ou abstratos, as coisas ou partes 
delas, os estados, as qualidades, as ações, 
objetos, porções, sentimentos, sensações, fe-
nômenos. Na língua grega, os substantivos 
são flexionados em caso, gênero e número. 
Em português, são caracterizadas por um gê-
nero (masculino ou feminino) e um número. 
 
VERBO: Palavra variável que expressa, do 
ponto de vista semântico, as noções de ação, 
processo ou estado, e, do ponto de vista sin-
tático, exercem a função de núcleo do predi-
cado das orações. Na língua grega, os verbos 
possuem tempo, modo, voz, número e pessoa.

ADJETIVO: Palavra de natureza nominal que 
se junta ao substantivo para modificar o seu 
significado, acrescentando-lhe uma caracte-
rística. Na língua grega, os adjetivos são fle-
xionados em caso, gênero e número.

PRONOME: Palavra que se emprega ao invés 
de um nome, exercendo a função de nome, 
adjetivo ou de uma oração que a segue ou 
antecede. Na língua grega, são flexionados 
em caso, gênero e número.



10 
†

 PREPOSIÇÃO: Palavra inflexiva, transitiva 
(pede um complemento de objeto), que su-
bordina o elemento que introduz, dito conse-
qüente, marcando a sua função. A preposição 
pode ser: a) simples: a, ante, após, até, com, 
contra, de, desde, em, entre, para, perante, 
por, sem, sob, sobre, trás. Incluem-se neste 
caso algumas formas adjetivas, tais como: 
conforme, consoante, durante, exceto, salvo 
etc.; b) composta (locução prepositiva): neste 
caso geralmente é formada por um advérbio 
seguido de uma preposição, ou precedido e 
seguido de preposições: por sobre, ao lado 
de, por baixo de etc.
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ABREVIATURAS

a.C. – Antes de Cristo

d.C. – Depois de Cristo

Abl – Ablativo
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INTRODUÇÃO 

 Todos os escritores, eruditos e tradutores, 
muitos em suas idiossincrasias particulares, 
já afirmaram anteriormente e/ou continuam 
afirmando, da importância do estudo cuidadoso 
da hermenêutica Sagrada. 

 Às vezes devo reconhecer que fico meio 
esbaforido pelo grande anseio de uma igreja 
evangélica com a odorífica hermenêutica 
ortodoxa.  Por quê? Porque acredito 
freneticamente que uma das primeiras 
ciências que o pregador deva conhecer é 
certamente a hermenêutica e/ou - talvez 
com certo exagero - seja necessário que 
seja a primeira. Porém, quantos pregadores, 
atores e professores que nem  de nome  a  
conhecem! Ao menos, como mero consolo, 
alguns a conhecem pelo menos de longe.  

 Alguns, é claro, relutam contra esta 
veracidade, sendo antagonizados pelo mero 
improviso, pela especulação e pela axiologia 
que cercam muitos dos pregadores brasileiros. 
Sendo assim, não se enxergam nem autoavaliam 
suas incapacidades intelectuais de precisar 
transmitir seus pensamentos de forma clara e 
precisa. A interpretação deve ser tirada não do 
pensamento humano, da formulação pessoal, 
mas da convicção dos textos Sagrados. 
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 Neste manual educacional, procuraremos 
auxiliar de maneira profunda e clara com dimensão 
e profundidade. Fica claro que não será um mero 
gambito ministerial, busca de posições, mas 
um desempenho de suas chamadas. Contudo, 
seria de maior dificuldade sem o auxílio de uma 
disciplina como esta, portanto a hermenêutica o 
auxiliará consideravelmente neste aspecto. 

 A tônica importância do estudo da 
hermenêutica dá-se pelo fato de o próprio 
apóstolo Pedro, um dos que esteve diretamente 
aos pés do Senhor, ter admitido, falando a 
respeito das Escrituras, que entre as do NT, 
‘particularizando’ os escritos paulinos, “há  
certas  cousas  difíceis  de  entender,  que  
os ignorantes  e  instáveis  deturpam,  como  
também  deturpam  as  demais Escrituras [as 
do Antigo], para a própria destruição deles”. 

 Fica claro nos anéis da história que para 
maior desgraça e calamidade, quando estes 
ignorantes nos conhecimentos hermenêuticos 
e em aplicações exegéticas se apresentam como 
doutores piedosos, torcendo as Escrituras com o 
intuito de provarem suas ‘loucuras exegéticas’, 
seus agrupados erros, arrastam consigo 
multidões à perdição. Se ainda não fossem 
audaciosos,  chamam os honestos de hereges. 
Que hermenêutica estamos usando? Estamos 
precisando de hermenêutica sadia? Que Deus 
nos ajude neste difícil caminho! 
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CAPÍTULO UM 
Definição do termo ‘hermenêutica’
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Definição do termo

 O termo ‘hermenêutica’, como uma 
boa parte de termos em nossa língua, 
vem da língua grega. Alguns utilizam 
“hermeneuô”, basicamente com o sentido de 
“interpretar”. Outros utilizam a origem em 
“hermeneutikós”, basicamente com o sentido 
de “relatividade com a interpretação”. 

 De uma forma ou de outra, os termos 
cognatos possuem sempre uma ligação para 
interpretação. Além destes termos, temos 
outros principais utilizados para o contexto, 
vejam:

a) Interpretar - να παίζουν na pézun 
(leitura do grego moderno); 

b) Intérprete – erminéuun; 

c) Hermenêutica – ermínéutikí;

d) Jurista – nomikós.

 O termo grego  “nomiko,j nomikós” 
aparece algumas vezes no NT (Mt 22.35; Lc 
10.25) e em quase todas as instâncias será 
aplicado aos fariseus, reconhecidamente 
‘interpretes’ da Lei de Moisés. Também o 
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termo “nomiko,j  nomikós” poderá ser aplicado 
em relatividade com a lei, perito legal, jurista 
e intérprete. 
 

A origem do termo 
‘hermenêutica’ e sua 

historicidade  

 De acordo com uma boa parte de 
eruditos, o termo em estudo teve sua origem 
em um personagem da mitologia grega 
chamado Hermes. 

 Hermes, o termo é claro, de origem 
grega “Ἑrμής hermês”, de acordo com os 
especialistas, era na mitologia grega um dos 
deuses olímpicos. Ele era filho de Zeus e de 
Maia. Uma grande diferença deste deus na 
mitologia é que ele era possuidor de vários 
atributos, qualidades especias, características 
distintas. Alguns especialistas continuam 
sustentando-o como uma divindade muito 
antiga, que inclusive já era venerado na 
história pré-Grécia antiga possivelmente 
como um deus da fertilidade, dos rebanhos, 
da magia, da divinação, das estradas e viagens, 
entre outros atributos ‘qualificativos’ do 
personagem em foco.
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 Com o passar dos anos e/ou ao longo 
dos séculos seu mito foi extensamente 
ampliado, propagado e difundido tornando-
se: o mensageiro dos deuses; explicador 
das mensagens obscuras; intérprete para 
outros deuses e patrono da ginástica, dos 
ladrões, dos diplomatas, dos comerciantes, 
da astronomia, da eloquência e de algumas 
formas de iniciação, além de ser o guia das 
almas dos mortos para o reino de Hades, 
apenas para citar-se algumas de suas funções 
mais conhecidas. 

 Devemos atentar para um dado histórico 
importante, veremos que com o domínio da 
Grécia por Roma, o império romano assumiria 
as terras que até então eram gregas. Hermes 
foi assimilado ao deus Mercúrio, neste caso 
até aparece no texto Sagrado (At 14.12), 
e através da influência egípcia sofreu um 
sincretismo também com Toth, criando-se o 
personagem de Hermes Trismegisto. 

 Ambas as assimilações tiveram 
grande importância, criando rica tradição 
e perpetuando sua imagem através dos 
séculos até a contemporaneidade, exercendo 
significativa influência sobre a cultura do 
ocidente e de certas áreas orientais em torno do 
Mediterrâneo, chegando até à Pérsia e à Arábia.
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 Portanto, como Hermes, segundo a 
mitologia, era uma espécie de explicador das 
mensagens obscuras, intérprete de outros 
deuses, então temos HERMES[nêutica], 
Hermenêutica.   

Hermenêutica jurídica 

 De acordo com o Dr. Donaldo Felippe, 
em seu dicionário jurídico, o termo 
“hermenêutica” é definido como “a arte de 
interpretar leis”. Contudo, alguns ampliam 
o sentido colocando como ciência filosófica 
ou que possua ligações com a filosofia 
interpretativa que é voltada para o meio 
de interpretação de um objeto no campo 
jurídico.  

 No caso do Direito, várias obras jurídicas 
brasileiras a definem como aquela que trata 
de técnica específica que visa compreender 
a aplicabilidade de um texto legal, isto é, a 
aplicabilidade da legislação, sendo assim, 
determinado texto precisa de interpretação.
Em outras palavras mais simples, de acordo 
com o Dr. Mario Antenato, quando uma 
determinada lei entra em vigor, ou já se 
começa o seu prazo para sua aplicabilidade, 
assim como toda e qualquer literatura, seja 
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teológica, filosófica ou jurídica, fica mais do 
que claro que ela requer uma compreensão, 
uma exposição explicativa do seu conteúdo e 
de seu método de aplicabilidade para com a 
sociedade. 

 Se não houvesse regras específicas, 
se não houver entendimento para tal 
interpretação (e é disso que trata a 
hermenêutica jurídica), cada qual poderia 
(quer juízes, quer advogados) entender a lei 
da maneira que melhor lhe conviesse, isto é, 
a axiologia seria fato predominante. Logo, a 
Hermenêutica traz para o mundo jurídico, 
teológico e filosófico uma maior ‘segurança’ 
no que diz respeito à aplicação da lei, do 
texto teológico e suas aplicações diárias. 

Hermenêutica Sagrada

 Ainda neste âmbito técnico, foi o Dr. 
Henry A. Virklen que traçou uma terminação 
para Hermenêutica Sagrada, definindo-a 
como uma ciência e arte da interpretação 
Bíblica. 
 
 Está evidente que estas considerações 
interpretativas deverão ter suas respectivas 
organizações e normas como todas as 
ciências possuem, sendo assim, o Dr. Henry 
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A. Virklen deixou claro que por esta razão a 
hermenêutica Sagrada é uma ciência. Também 
está evidente que estas considerações 
interpretativas deverão ter suas respectivas 
‘plásticas’ e comunicabilidade inteligível. 
Portanto, a hermenêutica Sagrada é uma 
ciência e também uma arte, por quê? Porque 
todo bom estudante deverá trabalhar seu 
aspecto cientifico, aprendendo suas regras e 
suas aplicabilidades, e também seu aspecto 
artístico para que sua aplicabilidade ocorra 
corretamente. 
 

Definição do termo ‘ciência’ 

 O termo ciência como auxiliar direto 
da hermenêutica pode ser definido nos 
seguintes sentidos:

a) Conhecimento exato e racional 
de coisa determinada, sendo assim, 
coisa do bem;

b) Sistema de conhecimentos com 
um objeto determinado e um método 
próprio; 

c) Conjunto de disciplinas visando 
à mesma ordem de conhecimentos, 
sendo assim coisas naturais.
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Definição do termo ‘arte’ 

 O termo “arte” como auxiliar direto 
da hermenêutica pode ser definido nos 
seguintes sentidos:

a) Conjunto de regras para dizer ou 
fazer com acerto alguma coisa;

b) Conjunto de prescrições de um 
ofício ou profissão;

c) Saber ou perícia em fazer uma 
coisa;

d) Expressão de um ideal de beleza, 
concretizado em qualquer obra de 
gênero artístico;

e) Conjunto das obras artísticas de 
uma época, de um país;

f) Dom, habilidade, jeito;

g) Ofício, profissão. 
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Resenha do capítulo um 

 Nesta lição aprendemos diversos fatores 
importantes. Na minha modesta opinião, nós 
temos quer ser um turrão em referência ao 
aprendizado educacional do aluno. Sendo 
assim, encontramos neste aprendizado os 
seguintes assuntos:

a) O termo ‘hermenêutica’ 
carrega consigo uma abrangência 
predominante, às vezes muito mais 
ampla do que pensamos;

b) A hermenêutica jurídica tem 
sua aplicação temática nas leis, 
legislação, sendo assim, exige que 
haja entendimento legal;

c) O Hermes era um deus grego que 
traduzia as mensagens obscuras de 
outros deuses; 

d) A hermenêutica é tanto uma 
ciência como uma arte;

e) A hermenêutica Sagrada é a 
ciência para interpretação dos textos 
Bíblicos. 
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CAPÍTULO DOIS 
História da Hermenêutica
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 Evidentemente que a história da 
hermenêutica ou suas aplicações técnicas 
não estão restritas a um, dois ou apenas 
cinco anos atrás, ledo engano quem pensa 
assim! Apesar de existirem pequenas 
divergências quanto a esta iniciação, 
devemos aceitar que já no período pós-
apostólico a hermenêutica estava sendo 
bebida, sugada pela escola de Alexandria, 
Antioquia e culminando com os pais da 
igreja e período interpretativo moderno. 

Práticas de interpretação 
já na era apostólica 

 Evidentemente que estou me referindo 
da iniciação moderna da aplicabilidade 
hermenêutica, todavia, e isto é até observado 
pelo Dr. Henry A. Vinkler, pelo grande 
personagem do AT Esdras ter uma espécie 
de aplicabilidade ao entendimento da lei para 
o povo, isto é, Esdras explicou o texto para 
todos. Ou o leitor não se lembra de quando 
aconteceu o seu retorno da Babilônia, onde o 
povo fez uma solicitação para que ele (Esdras) 
lesse o livro?

“E leram o livro, na Lei de Deus, e 
declarando e explicando o sentido, 
faziam que, lendo, se entendesse” 
(Ne 8.8).
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 Ora, alguém, algum erudito ou 
especialista poderá negar que aqui não seja 
de certa forma uma prática hermenêutica? 
Sendo que até alguns eruditos sugerem que 
nesta época, por diversos motivos, os judeus 
necessitavam de explicações do texto?
 
 Está claro ao longo das páginas do NT 
que os apóstolos, até mesmo seguindo ao seu 
Mestre, utilizaram com certa frequência o AT 
para aplicabilidade de questões importantes, 
isto é claro, tendo o AT como palavra de 
Deus (2 Tim 3.16). Em diversos casos no NT 
encontramos os apóstolos citando de forma 
clara, objetiva e explícita que o Eterno Deus é 
mesmo o Autor da Bíblia, e também aceitaram 
a exatidão histórica do mesmo (At 7.9-50).  

 Para fundamentação de tal 
particularidade, observaremos um texto 
abaixo, veja:

“Ora, as promessas foram feitas a 
Abraão e ao seu descendente. Não 
diz: E aos descendentes, como se 
falando de muitos, porém como de 
um só: E ao teu descendente, que é 
Cristo” (Gl 3.6).
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 Agora, o apóstolo Paulo não estaria 
fazendo uma ‘discussão’ em torno da 
palavra ‘descendente’? É claro que sim! 
Sendo assim, eu pergunto: esta interrogação 
não estaria sendo particularizada através do 
AT? É evidente que posteriormente haveria 
entorno desta argumentação paulina uma 
série de debates, contudo fica claro o uso 
pelo apóstolo do AT. 

Práticas de interpretação já no 
período pós-apostólico 

 Com a morte dos apóstolos, 
principalmente entre os séculos II e IV, inicia-
se a chamada era pós-apostólica. Foi nesta 
época principalmente em que aconteceram 
os grandes concílios.

 De acordo com os eruditos, a igreja 
nesta época era liderada por pastores e 
bispos, que pela sua grande responsabilidade 
exerciam grande autoridade sobre o rebanho. 
Claro, como haveria uma grande necessidade 
de interpretação Bibliológica, sugiram os 
grandes debates, disputas hermenêuticas 
sobre questões fundamentais da teologia. 
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 Como ainda hoje esta questão é de difícil 
compreensão, refiro-de de como a igreja 
entende e interpreta as profecias, claro, os 
debates, já nesta época, circulavam em torno 
disto. Ainda de acordo com os eruditos, foi 
exatamente neste período que sugiram duas 
formas de aplicabilidade da hermenêutica, 
neste caso um grupo entendia o texto mais 
alegórico (aprenderemos à frente o que é 
alegoria), e outro grupo mais literal. 
   
ESCOLA DE ALEXANDRIA

 Bom, observamos acima sobre a 
alegórica e a literal, pois bem, eis aqui a que 
mais pendia para o alegorismo. Está claro 
no período histórico da interpretação que 
possuía seus pensamentos, principalmente 
em dois pensamentos gregos. 

Influência de Heráclito 
nesta posição

 De acordo com informações históricas, 
Heráclito nasceu na cidade de Éfeso, na 
Ásia Menor antiga (atual Turquia). Diógenes 
Laércio relata que Heráclito, filho de Blóson, 
ou, segundo outra tradição, de Heronte, era 
natural de Éfeso. 
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 De acordo com informações históricas, 
ele era homem cheio de sentimentos 
elevados, orgulhoso e cheio de desprezo 
pelos outros. Ele foi um filósofo pré-socrático 
considerado o “pai da dialética”. Ele criou o 
conceito de “hyponóia”, termo técnico que 
significa basicamente suposição, significado 
alegórico, e que num certo momento algo que 
tenha um sentido mais profundo. Para ele, o 
verdadeiro sentido estava além das palavras, 
portanto, se dissessem que um deus estava 
cometendo um abuso, farra, pecado, aquilo 
seria apenas uma citação, que o sentido real 
da coisa estava na “huponóia”, isto é, tinha 
um sentido obscuro por trás das palavras. 

Influência de Platão 
nesta posição

 O segundo era Platão, que com uma 
interpretação do conceito de que o mundo em 
que vivemos é apenas uma representação do 
que existe no mundo perfeito das realidades 
imateriais, isto, é claro, referindo-se ao 
“mundo das ideias”. Portanto, o mundo das 
ideias é representado pelas ideias alegóricas. 

 Fica claro na exposição histórica que a 
Escola de Alexandria usava uma teologia com 
base na interpretação alegórica da Bíblia, 
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formada pela combinação entre a erudição 
filosófica grega e as verdades fundamentadas 
no evangelho, esta veracidade, claro, deverá 
mesmo ser positiva, isto é, tem textos que 
têm mesmo sentido figurado. 

 Para essa escola, a bíblia tinha a função 
de narrar os acontecimentos históricos ou 
não, sugerir ensinos, doutrinas, conceitos 
morais e exigir a busca de um sentido mais 
profundo. Para que esta fundamentação fosse 
real, devemos destacar alguns personagens, 
vejam: Seus principais representantes foram:  

PANTENUS 

 Este personagem não é tão falado 
como outros mais conhecidos, porém tem 
importância histórica para a interpretação 
bíblica alegórica. Está mais do que claro 
que antes de converter-se ao cristianismo, 
Pantenus era um filósofo estóico (Sistema 
filosófico, cujo fundador foi Zenão de Cício 
(Chipre), filósofo grego, que aconselha a 
indiferença e o desprezo pelos males físicos 
e morais), foi exatamente no século II que 
fundou a escola catequética em Alexandria, 
é claro, o fenômeno interpretativo era 
alegórico.
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Clemente de Alexandria 
(150-215 d.C.) 

 De acordo com informações históricas, 
foi o primeiro a lidar seriamente com as 
questões de interpretação bíblica e a sua 
aplicabilidade hermenêutica. E como era 
o legado deixado por Pantenus, ele usava 
a interpretação alegórica para descobrir 
o sentido oculto das passagens bíblicas, 
dos textos proféticos e harmonizar os dois 
testamentos, isto é, algum sentido alegórico 
tanto no AT como no NT. 

 Qual era o propósito desta interpretação 
meramente alegórica? Para ele, o objetivo de 
Deus em revelar-se alegoricamente era para 
ocultar a verdade dos incrédulos e descortiná-
la apenas para os realmente espirituais, 
isto é, uma revelação especial das Sagradas 
Escrituras dar-se-ia somente aos fiéis. 

Orígenes (185-253 d.C.)

 De acordo com os historiadores, ele era 
um estudioso muito respeitado, não é acaso 
que foi um notável sucessor de Clemente. 
Para ele, a melhor maneira de se compreender 
a bíblia, traçar linhas hermenêuticas, 
aplicabilidade da interpretação, é através 
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da perspectiva platônica,  sendo assim, não 
podemos negar sua ‘ligação’ interpretativa 
com Filo de Alexandria, um judeu seguidor 
de linhas platônicas. 

 De acordo com os historiadores, Orígines 
entendia a bíblia como uma mensagem que 
continha segredos que somente a mente 
espiritual poderia compreender. 

 Neste caso, como ficaria o sentido 
literal das escrituras? Segundo Orígines, o 
sentido literal é valioso, mas algumas vezes 
obscurece o sentido primordial, que é o 
sentido espiritual. O sentido literal é apenas 
para os neófitos, mas o espiritual é para os 
maduros na fé. 
 Orígenes influenciou muitos Pais da 
Igreja, como: Dionísio o Grande, Eusébio de 
Cesareia e Cirilo de Alexandria.

ESCOLA DE ANTIOQUIA

 De acordo com informações históricas, 
a escola de Antioquia foi fundada por Luciano 
de Samosata ( 240-312 d.C.), um teólogo 
cristão que deu origem a uma linha de 
interpretação de estudos bíblicos conhecida 
pela sua erudição e conhecimento das línguas 
clássicas em que a Bíblia foi escrita.
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 Esta escola se tornou famosa por alguns 
motivos especiais, principalmente por não 
seguir na íntegra o pensamento de Alexandria 
e por sua abordagem literal e histórica dos 
contextos das Sagradas Escrituras, no caso 
de Alexandria os fundamentos históricos 
dos textos não tinham tanta relevância. 

 Neste particular, eles buscavam 
principalmente descobrir a intenção do 
autor como meio para determinar o sentido 
de uma determinada passagem bíblica, o que 
realmente o autor queria dizer.

 Os principais princípios de interpretação, 
base para fundamentos da aplicabilidade 
desenvolvidos pela Escola de Antioquia, são:

a) Eles dariam mais atenção e se 
sensibilizariam ao sentido literal 
do texto, visando buscar o sentido 
através da intenção do seu autor, 
considerando também o seu 
contexto histórico ou pano de fundo 
histórico em que foram narrados os 
determinados e escritos da bíblia.

b) Desenvolvimento do conceito de 
“Theoria”, que era o princípio usado 
pelos habitantes de Antioquia para 
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se descobrir um sentido mais que 
literal nas palavras dos profetas nas 
passagens do AT, com esta atitude, 
segundo eles, permaneceriam fiéis ao 
seu sentido literal das determinadas 
passagens bíblicas.

d) Eles então negariam as passagens 
com sentidos alegóricos? De maneira 
nenhuma negariam o caráter 
metafórico de algumas passagens: 
aceitavam que havia um sentido 
mais profundo nas profecias das 
passagens do AT.

e) O que esta escola estava 
interessada, segundo eles, era em 
investigar a intenção do autor, 
através de uma análise minuciosa 
do sentido histórico das palavras 
dentro de seu contexto original, 
sendo assim, atenção especial ao 
pano de fundo histórico.
          

 De acordo com informações históricas, 
não se pode negar os notáveis e ilustres servos 
de Deus que pertenciam a esta escola, entro 
muitos temos os maiores representantes da 
Escola de Antioquia, que foram: 
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Teófilo de Antioquia; 

Deodoro de Tarso 
(329 d.C.); 

Teodoro de Mopsuéstia 
(428 d.C.) e 

João Crisóstomo 
(407  d.C.).

 Teófilo de Antioquia: Um dos 
precursores desta escola, enfatizava que o 
AT é um livro histórico que contém a história 
autêntica dos Atos de Deus para com seu 
povo escolhido.

 Deodoro de Tarso: deixou-nos um 
comentário dos Salmos, onde a interpretação 
cristológica, isto é, a aplicabilidade de Cristo 
nos salmos, moderada de Antioquia, reflete-
se nitidamente.

Os pais latinos e sua 
hermenêutica

 Um grupo de piedosos servos e mestres 
viveram entre os séculos IV e V, estes por 
sua vez escreveram em língua latina, por 
isto a descrição: pais latinos. É evidente que 
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na disciplina histórica da igreja os nossos 
alunos os conhecerão com mais propriedade, 
destacaremos apenas suas intenções 
hermenêuticas, conheçamos alguns: 

TERTULIANO (160 - 220 d.C.) 

 Ele foi um prolífico autor das primeiras 
fases do Cristianismo, nascido em Cartago 
na província romana da África. De acordo 
com os historiadores, ele foi o primeiro 
autor cristão a produzir uma obra literária 
(corpus) em latim. Ele também foi um notável 
apologista cristão e um polemista contra a 
heresia e todos os erros doutrinários que 
ameaçassem as doutrinas da igreja.

 Não podemos negar que, embora 
conservador, ele organizou e avançou a nova 
teologia da Igreja antiga. Ele é talvez mais 
famoso por ser o autor mais antigo cuja obra 
sobreviveu a utilizar o termo “Trindade”, 
termo que em latim significa Trinitas, e por 
nos dar a mais antiga exposição formal ainda 
existente sobre a teologia trinitária. É um dos 
Padres latinos.

A TRINDADE
 A maior contribuição de Tertuliano 
para a teologia foi a sua reflexão acerca do 



45
†

mistério trinitário, tendo como fundamento 
sumário a trindade. Ele criou um vocabulário 
que passou a fazer parte da linguagem oficial 
da teologia cristã, inclusive hoje. 

 Foi ele quem introduziu a palavra 
técnica “Trinitas”, como complemento 
da “Unitas”. De acordo com Tertuliano, 
Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus 
porque uma só é a substância, um só estado 
(termo que em latim significa status) e um 
só poder. Mas, por outro lado, distinguem-se, 
sem separação, pelo grau, pela forma e pela 
espécie (manifestação), evidentemente uma 
complexibilidade em entendimento. 

 Tertuliano introduz assim o termo 
“pessoa” para significar cada um dos três, 
considerados individualmente. Sendo assim, 
ninguém pode negar que este vocabulário 
passou a vigorar, até hoje, para referir as 
realidades trinitárias.

JERÔNIMO

 Erudito das Escrituras e tradutor da 
Bíblia para o Latim. Nascido por volta do ano 
345 em Aquileia (Veneza), extremo norte do 
Mar Adriático, na Itália. Fica claro no contexto 
histórico que Jerônimo passou a maior 
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parte da sua mocidade em Roma estudando 
línguas e filosofia, daí o entendimento nosso 
de porquê ele era um grande mestre. 

 Estamos convencidos da grande 
verdade que a história não relata tantos 
detalhes assim de sua conversão. Sabe-se 
que se batizou quando tinha entre dezenove 
e vinte anos, isto é, na Juventude. 

 Logo após, Jerônimo embarcou em 
uma peregrinação pelo Império que levou 
cerca  de vinte anos. Sua viagem iniciou-se 
pela Gália, onde estudou teologia por alguns 
anos, aperfeiçoou o grego e adotou a vida 
monástica. 

Outros personagens 
na área interpretativa

 Alguns autores brasileiros entendem 
perfeitamente que a forma como você pensa 
e interpreta o mundo, as coisas da vida ao 
seu redor não é, absolutamente, individual.        

 Ela é a resultante de inúmeras 
influências que pesam sobre você, sobre suas 
posições em coisas do gênero e que foram se 
acumulando com o passar dos anos.  Assim, 
cada indivíduo, cada pessoa em si é capaz 



47
†

de fazer interpretações distintas do mesmo 
objeto, ou seria uma exagero isto? Porque as 
ferramentas que ele utiliza para interpretar 
são partes do que ele é, isto é, levam suas 
posições pelo lado pessoal. Talvez fosse mais 
apropriado dizer que ele interpreta com tudo 
o que é e/ou sua interpretação se dá em si 
mesma. 
 

O que influenciou o método 
hermenêutico de Calvino 

 Alguns especialistas asseguram que, 
desde o início, a maneira como interpretamos 
o mundo ao nosso redor e, por conseguinte, 
os textos que nos chegam às mãos (a Bíblia 
não está fora deste conjunto), é determinada 
por aquilo que somos, e o que somos é 
esta interminável síntese, um resumo às 
vezes pessoal de distintas influências, que 
coabitando no nosso interior geram nossa 
individualidade. 

A Hermenêutica Medieval

 De acordo com a história, Calvino, 
nascido no início do século XVI, vê ao seu 
redor um mundo infestado pela interpretação 
alegórica das Escrituras, é evidente que 
este particular se deu da argumentação 
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de Alexandria, está fora a hermenêutica 
dominante durante a Idade Média, conforme 
abordamos no capítulo anterior, muito 
embora haja dignos exemplos de teólogos, 
pais da igreja que deram valor à literalização 
do texto bíblico, o sentido mais “simples”, 
aquele pretendido pelo autor humano. 
Dentre outros, destaco como o teólogo judeu 
Rashi Hugo, Ricardo e André da Abadia 
de São Vitor; Nicolau de Lira (que exerceu 
grande influência sobre Lutero) e, é claro, 
João Wycliffe, são exemplos de pensadores, 
que mesmo em face da predominância da 
visão do quádruplo sentido da Escritura 
(histórico, alegórico, tipológico e analógico), 
defenderam e usaram aquilo que poderia ser 
descrito como uma hermenêutica histórico-
gramatical incipiente. 

 Este assunto ganha uma importância 
quase dramática, porque a obra teológica de 
Calvino não se vê livre desta relação dialética 
entre interpretação e teologia de sustentação 
do poder, muito embora seus compromissos 
sejam bem outros, ele também produz 
uma teologia que legitima um estado (e 
que se contrapõe a um outro) e que é 
alimentada pela ideologia deste estado, que 
é, poderíamos dizer, o estado burguês, entre 
tantos destaques Calvinistas, destaco estes.  
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A Hermenêutica de Lutero 

 E dentre alguns personagens 
importantes na área interpretativa, devo 
destacar entre a hermenêutica medieval e 
a obra de Calvino, eu acho louvável situar 
o trabalho e Martinho Lutero (1438-1546). 
De acordo com os especialistas, Lutero é 
um intérprete da renascença europeia. A 
renascença não somente ganhou destaque 
na teologia, mas ganhou também na música 
clássica e erudita. 

 Fala também que com o afã de viver de 
acordo com o modelo de Agostinho (354-430), 
Lutero, seguindo um conjunto de teólogos 
da época, empreendeu uma investigação da 
obra filosófica grega e dedicou-se ao estudo 
sistemático e categórico do NT em sua língua 
original, isto é, a língua grega. 

 Como a reforma virou realidade, a 
Bíblia toma o lugar que antes pertencera à 
hierarquia Católico-Romana. Não é mais o 
Magistério quem determina o que deve ou 
não ser observado, o que deve ou não ser 
recebido como mandamento divino, agora 
quem faz isso é a própria Bíblia, é claro que 
muitos acabaram não concordando com tal 
pensamento. 
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 Aqui há nitidamente uma mudança 
do eixo do poder religioso, o qual deixa de 
estar centrado num determinado grupo de 
indivíduos e passa a estar sobre documentos 
(a Bíblia), que devem ser examinados e 
interpretados “livremente” por qualquer um, 
não somente por líderes católicos.  

 Lutero não se viu livre da alegoria, 
antes, por vezes, fez uso da mesma para 
explicar suas conclusões exegéticas. Ele é um 
homem de transição, como em certo sentido 
também o é Calvino, haja vista a teologia 
da ortodoxia protestante do século de XVII. 
Seu trabalho, contudo, trouxe inestimáveis 
contribuições à igreja cristã, destacando-se 
muito mais sua coragem e piedade que seu 
brilhantismo intelectual. Ele é sem dúvida 
um marco do resgate moderno do método 
histórico-gramatical, embora não seja um de 
seus melhores exemplos em sua totalidade, 
inclusive reclamados por judeus. 

Conclusão deste capítulo 

 É evidente que a hermenêutica destes 
pais da igreja também influenciou a igreja 
aqui no ocidente, a igreja Americana e 
também a Brasileira. Esta influência vem 
principalmente de Agostinho. Também devo 
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destacar que apesar da nobre teologia usada 
por Agostinho, nem tudo dele foi absolvido. 
Contudo, nossa hermenêutica acaba usando 
um fator literal e alegórico.  Apesar de durante 
a idade média a hermenêutica predominante 
ser alegórica, a interpretação literal também 
ganhou sua notoriedade. Ao meu modesto 
modo de ver, entendo alguns textos como 
alegóricos e outros como literais. 

Resenha do capítulo dois

 Nesta lição aprendemos diversos fatores 
importantes. Na minha modesta opinião, nós 
temos quer ser um turrão em referência ao 
aprendizado educacional do aluno. Sendo 
assim, encontramos neste aprendizado os 
seguintes assuntos:

a) Já no primeiro século, os apóstolos 
usavam o AT dando credibilidade à 
sua autoria divina;

b) Depois dos apóstolos, surgiram 
os chamados pais da igreja;

c) Os pais que escreviam em língua 
latina, tinha como sinônimo pais 
latinos;
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d)  As escolas catequéticas tiveram 
origem em Alexandria;

e) Heráclito e Platão foram os 
principais influenciadores da escola 
em Alexandria;

f) A diferença entre a escola literal e a 
alegórica estava em Alexandria, que 
adotava peculiaridade em alegoria, 
enquanto que Antioquia adotava 
mais a literalidade;

g) Calvino e Lutero, posteriormente, 
adotaram a hermenêutica pós-idade 
média.  
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CAPÍTULO TRÊS 
Aspectos gerais da Hermenêutica
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A generalidade na prática

 De forma geral, eu entendo que de uma 
forma ou de outra todos nós praticamos 
algum tipo de prática interpretativa em nossa 
vida diária. 

 Uma verdade não pode ser negada, 
que pastores, bispos, e todos os cristãos de 
uma forma geral leem a Bíblia e até tentam 
compreender ou interpretá-la subjetivamente 
sobre o que ela significa para nós. 

 Segundo as doutrinas do sacerdócio 
universal e da obra didática do Espírito 
Santo, cremos que qualquer cristão pode 
entender o conteúdo básico das Escrituras. 
Agora, o que eu acho particularmente um 
absurdo é o referendo dogma católico de 
que o entendimento da Palavra de Deus, uma 
completa interpretação bíblica, só poderá ser 
adequadamente obtido através da ingerência 
de um magistério da Igreja ou das proposições 
do Papa. 

 Apesar disso, existem alguns princípios 
gerais que precisam ser conhecidos e 
utilizados na interpretação, principalmente 
pelos professores e pregadores. 
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A necessidade da aplicabilidade

 Neste particular, devemos salientar o 
seguinte texto abaixo:

“Um anjo do Senhor falou a Filipe, 
dizendo: Dispõe-te e vai para o 
lado do Sul, no caminho que desce 
de Jerusalém a Gaza; este se acha 
deserto. Ele se levantou e foi. Eis 
que um etíope, eunuco, alto oficial 
de Candace, rainha dos etíopes, o 
qual era superintendente de todo 
o seu tesouro, que viera adorar 
em Jerusalém estava de volta e, 
assentado no seu carro, vinha lendo 
o profeta Isaías. Então, disse o 
Espírito a Filipe: Aproxima-te desse 
carro e acompanha-o. Correndo 
Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías 
e perguntou: Compreendes o que 
vens lendo? Ele respondeu: Como 
poderei entender, se alguém não 
me explicar? E convidou Filipe 
a subir e a sentar-se junto a ele. 
Ora, a passagem da Escritura que 
estava lendo era esta: Foi levado 
como ovelha ao matadouro; e, 
como um cordeiro mudo perante o 
seu tosquiador, assim ele não abriu 
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a boca. Na sua humilhação, lhe 
negaram justiça; quem lhe poderá 
descrever a geração? Porque da 
terra a sua vida é tirada. Então, o 
eunuco disse a Filipe: Peço-te que 
me expliques a quem se refere 
o profeta. Fala de si mesmo ou 
de algum outro? Então, Filipe 
explicou; e, começando por esta 
passagem da Escritura, anunciou-
lhe a Jesus. Seguindo eles caminho 
fora, chegando a certo lugar onde 
havia água, disse o eunuco: Eis 
aqui água; que impede que seja eu 
batizado?” (At 8: 25-36).

 Há uma necessidade urgente de nossos 
pastores, pregadores,  professores e todos 
os amantes da Palavra de Deus, todos devem 
atentarem para a aplicação correta dos textos 
Sagrados, portanto analisamos que tais 
informações neste âmbito sejam necessárias, 
veja:

a) De acordo com a Bíblia Sagrada, 
existe um personagem do primeiro 
século que até reconheceu uma certa 
dificuldade, foi o próprio Pedro 
quem admitiu que há textos difíceis 
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de entender: “os quais os indoutos 
e inconstantes torcem para sua 
própria perdição” (2  Pe 3.15, 16). 

b) Todos os nossos líderes 
evangélicos no Brasil acreditam que 
a arma principal do soldado cristão, 
do sevo de Deus, é a Escritura, e se 
desconhece o seu valor ou ignora o 
seu legítimo uso, que soldado será? 
(2 Tim 2.15). 

c) As circunstâncias variadas 
que concorreram na produção 
do maravilhoso livro exigem do 
expositor que o seu estudo seja 
meticuloso, cuidadoso e sempre 
científico, conforme os princípios 
hermenêuticos. 

Objetivos gerais da 
hermenêutica

 Entre tantas as formalizações que se 
empregam, temos como objetivo importante, 
principalmente, o levar à fidelização do texto 
bíblico, não usando objetivos particulares na 
interpretação no texto. 
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 Já vi diversos exemplos de pessoas 
que usaram de infidelidade no texto e que 
acabaram mesmo roendo os ouvidos de 
muitos, trazendo câncer para seus ouvintes 
(2 Tim 2.17). Portanto, de forma geral e 
objetiva, todo pregador, pastor, obreiro e 
professor tem que ter fidelidade ao texto 
bíblico e uma dedicação ao aprendizado da 
palavra de Deus (Rom 12.7). 

Características gerais do 
hermeneuta

 Evidentemente que estas características 
variam de autor para autor. Sendo assim, eu 
devo destacar alguns fatores predominantes, 
veja;

Objetividade, ser o mais objetivo possível

 Eu devo perguntar, existem dúvidas 
que o estudante está influenciado 
por diversos fatores: a sua filosofia, 
questionamentos históricos, psicológicos 
e religiosos que inevitavelmente conduzem 
à sua interpretação. A objetividade está no 
reconhecimento destas forças.
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Espírito científico pode ser acadêmico 
também 

 O exegeta, o estudante, o professor, o 
pregador e obreiros devem estar mentalizados 
e capacitados para aplicar a  um estudo 
da Bíblia os mesmos critérios que regem 
a interpretação de qualquer  composição 
literária. 

 O fato de que tanto na Bíblia como na sua 
interpretação existam elementos especiais, 
não exime o intérprete de colocar a devida 
atenção à crítica textual, à análise linguística, 
à consideração do fundo histórico e tudo 
quanto possa contribuir para esclarecer o 
significado do texto (arqueologia, filosofia, 
obras literárias contemporâneas, etc).

É preciso capacidade espiritual
 
 Vejam só, um bom intérprete não poderá 
ter uma vida vazia, tudo duvidando das coisas 
de milagres, cuidado com a liberalidade! 

 Estar aberto à ação da Palavra. Ele deve 
ter uma profunda atitude de compromisso. 
Ele deve ter um espírito de mediador e 
também não poderá esquecer de servir de 
ponte entre o autor do texto e o leitor.
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Ser paciente  no  estudo

 Neste particular, eu devo trazer como 
destaque que também se deve ser paciente 
no estudo, por quê? Porque para se aplicar 
ao estudo dever se estabelecer um grande 
dispositivo de paciência. Portanto, que 
vantagem leva qualquer pessoa impaciente,  
inconstante  e/ou pessoas que têm fáceis 
variações  em  qualquer trabalho  que  
empreenda, em destaque no estudo na Bíblia? 

 Para tudo é necessário esta virtude, 
ou alguém poderá negá-la? Ao dizer Jesus:  
“Examinai  as  Escrituras”,  serve-se  duma  
palavra  que  mostra em primeira instância que  
como um serviço que cava  e trabalha a terra, 
buscando  com  diligência  o  metal precioso,  
ocupado  numa  obra  que  requer  paciência, 
e devo ser meio ‘chato’, principalmente na 
interpretação bíblica.  

 Bom, neste particular devo destacar 
uma grande metáfora, as escrituras, 
necessariamente, devem ser  ricas em 
conteúdo e  inesgotáveis, como as entranhas 
da terra. Da mesma maneira, sem dúvida, 
Deus propôs que em algumas partes fossem 
profundas e de difícil penetração, e será que 
não existem textos de difícil entendimento?  
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Por outra lado, o fruto  da  paciência  é  
deleitoso e recompensador,  e  quanto  mais  
paciência  se  tiver empregada para encontrar 
um tesouro, tanto mais se aprecia, tanto mais 
delícia  produz.  
 
 Cair de cabeça no estudo das escrituras 
tanto na paciência como nas coisas comuns 
da vida isto é, cuidado com textos profundos 
e o mesmo cuidado com textos ‘rasos’.  
Manifeste-se, além disso, essa “nobreza” que 
caracterizava  aos  de  Bereia,  dos  quais  
diz  a  Escritura  que  “eram mais nobres 
que os de Tessalônica; pois receberam a 
palavra com toda a avidez,  examinando  as  
Escrituras  todos  os  dias”  (Atos  17.11),  e  
se verá como este trabalho leva a um prêmio 
em si mesmo. Portanto, este profundo texto, 
dos nobres desta tão insignificante cidade, 
até hoje se atualizam. 

Respeito do hermeneuta pelo 
texto bíblico

 Quando eu coloco tal tópico, me refiro 
a alguns, já que aqui no Brasil uma cambada 
de irresponsáveis às vezes nem respeitam 
os textos bíblico, interpretando como lhes 
convém. 
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 Em minha opinião existe uma grande 
necessidade de um espírito respeitoso 
porque, por exemplo, um filho desrespeitoso, 
teimoso e até instável, que caso fará dos 
conselhos, das orientações, avisos e palavras 
de seu pai ou até mesmo de sua mãe? 

 De acordo com Bíblia, que é a revelação 
do Deus Todo-poderoso, é o milagre 
permanente da soberana graça de Deus, da 
Soberania do Altíssimo e do código divino 
pelo qual seremos julgados e analisados 
no dia de todos os acertos de conta,   é  o  
Testamento  selado  com  o sangue de Cristo. 

 Porém, com tudo isso e ante   tal 
maravilha, o homem irreverente se encontrará 
como o cego ante os sublimes Alpes da 
Suíça, ou  pior  ainda,  talvez  seja  como  o  
insensato  que  joga  lama, suja e bagunça  
alguns determinados monumentos  artísticos  
que  são  admirados  pelo  mundo todo.  

 Outra razão ainda temos nós – diz 
conforme a exposição do apóstolo Paulo – 
para incessantemente dar  graças  a  Deus, e 
louvá-lo em todos os momentos,  “... é que,   
tendo  vós  recebido  a palavra  que  de  nós  
ouvistes,  que  é  de  Deus,  acolhestes  não  
como palavras de homens, e,  sim, como, em 
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verdade é, a palavra de Deus, a qual,  com  
efeito,  está  operando  eficazmente  em  vós,  
os  que  credes.” Receba-se assim a Escritura 
com todo o respeito. E como diz o Senhor: “O 
homem para quem olharei é este: o aflito e 
abatido de espírito, e que treme   da minha 
palavra”. 

 O meu conselho como estudioso da 
área é que meus ignotos alunos estudem em 
tal  sentimento de humildade e reverência a 
hermenêutica e se descobrirão,  como  disse 
o Salmista descrito na Bíblia Sagrada,  “as 
maravilhas da tua lei”. (I Tess 2.13; Is 66.2; Sl 
119.18). 

 Eu acredito na aplicabilidade de 
um estudante da Bíblia com uma grande 
necessidade: necessita-se um espírito dócil 
para um estudo proveitoso, sistemático 
da Bíblia Sagrada e uma compreensão reta 
da Escritura, pois, que se aprenderá em 
qualquer estudo  se  falta  a docilidade?  À 
pessoa obstinada e  teimosa  que  intenta 
estudar a Bíblia,  lhe acontecerá o que disse 
Paulo do “homem natural”. “Ora, o homem 
natural não aceita as coisas do Espírito de 
Deus porque lhe  são  loucura;  e  não  pode  
entendê-las  porque  elas  se  discernem 
espiritualmente” (I Co 2.14). 
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 Sacrifiquem-se, pois, as preocupações, 
as opiniões preconcebidas  e  ideias  favoritas  
e  empreenda-se  o  estudo  no espírito 
de dócil discípulo e  tome-se por Mestre a 
Cristo. Sempre deve ter-se presente que a 
obscuridade e aparente contradição que se 
possam encontrar  não  residem  no Mestre,  
nem  em  seu  infalível  livro  de  texto, mas 
no pouco alcance do discípulo. “Mas, se o 
nosso evangelho – diz o apóstolo  - ainda  
está  encoberto,  é  para  os  que  se  perdem  
que  está encoberto,  nos  quais  o  deus  
deste  século  cegou  os  entendimentos  dos 
incrédulos”  (2  Co 4: 3-4).  Porém, o discípulo  
humilde  e  dócil  que abandona  a  este 
mestre  que  cega  os  entendimentos,  adota  
a Cristo  por Mestre,  verá  e  entenderá  a  
verdade,  parque  Deus  promete  “guiar  as 
humildes na justiça, e ensinar aos mansos o 
seu caminho” (Sl 25:9).

Resenha do capítulo três 

 Nesta lição aprendemos diversos 
fatores importantes. Na minha modesta 
opinião, não devemos esquecer os aspectos 
predominantes, vejam:

a) Entendemos os ângulos práticos 
da interpretação Bíblica;
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b) que não devemos estudar a Bíblia 
com teimosia pessoal, com intento 
particular, mas com um espírito 
doce;

c) Que devemos ter o sentimento 
de humildade e reverência na 
hermenêutica e se descobrirão,  
como  disse o Salmista descrito na 
Bíblia Sagrada, que ama a lei do 
Senhor, e assim devemos proceder;

d) Que a aplicabilidade sem paciência 
não trará um bom resultado;

e) Mesclamos o academicismo com 
a espiritualidade necessária para 
aplicabilidade do texto em nossas 
vidas e de nossos ouvintes; 

f) Que além da responsabilidade, 
doçura e aptidão teremos também 
o prazer de estudar o maravilhoso 
livro do Senhor.
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CAPÍTULO QUATRO 
A íngreme missão exegética
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 Entre os eruditos existem discussões 
sobre a similaridade concreta entre 
hermenêutica e exegese. Esta afirmação 
descrevo a partir de pelo menos dois teóricos 
que possuem uma certa divergência nesta 
questão, sobre se a hermenêutica é similar 
ou não à exegese. 

 De acordo com Dr. D. A. Carson, Ph. D. 
pela Universidade de Cambridge, atualmente 
exerce a função professor titular do  NT 
no Trinity Evangelical Divinity School, ele 
descreve em seu livro, inclusive um dos 
mais requisitados na área, A Exegese e 
suas Falácias, considera todo o trabalho de 
interpretação como exegese, portanto, para 
Carson, a diferença entre uma coisa ou outra 
será sempre abstrata.  

 Em contrapartida, o Dr. Gordon D. 
Fee e Douglas Stuart, em uma grande obra 
publicada com o seguinte título: Entendes o 
que Lês? Ambos fazem uma diferenciação 
entre a exegese e a hermenêutica. 

 De acordo com os doutores citados 
acima, exegese diz respeito ao resgate do 
significado do texto para os leitores originais, 
é evidente que usando as línguas originais, 
principalmente, e abrange todas as técnicas 
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de análise histórico-crítico-gramatical, ao 
passo que a hermenêutica é a arte de aplicar 
hoje e/ou em nossos dias os princípios 
descobertos no determinado texto. 

 Neste particular, acredito na 
possibilidade de um tombamento razoável 
ao Dr. Douglas. Portanto, acredito mesmo na 
diferenciação, porém, mínima. Mas acredito 
que exista.

Definição de exegese

 O termo ‘exegese’ é proveniente de dois 
termos grego, veja: 

a) “ek ou ec, ek ou eks”

 No termo técnico em foco primeiro 
temos a preposição acima alistada, que 
aparece com certa frequência em [o] NT, 
mais de 650 vezes. Basicamente, ela carrega 
os seguintes sentidos:

• De dentro de;
• A partir de. Além destas, termos outras 
possibilidades variando conforme a tradução 
lingüística.
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b) “a)/gw, agô”
 A outra parte do termo ‘exegese’ é 
formada pelo radical do verbo acima, que 
carrega os seguintes significados básicos, 
veja:

• Conduzir;
• Trazer.

 Portanto, temos ek ou ec, ek ou eks” + 
“a)/gw, agô”, indicando o profundo sentido 
de: arrancar para fora do texto o sentido de 
dentro, é tirar de dentro do texto o sentido 
real e aplicá-lo fora e/ou conduzir de dentro 
do texto o sentido dele para fora.

 É evidente, que neste caso vale-se, 
pois, do conhecimento das línguas originais 
(hebraico, aramaico e grego), da confrontação 
dos diversos textos bíblicos e das técnicas 
aplicadas nos ramos da linguística e da 
filosofia, ligadas diretamente. 

Definição de eisegese

 O termo ‘eisegese’ é proveniente de 
dois termos grego, veja
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a) “eiv, eis”

 No termo técnico em foco primeiro 
temos a preposição acima alistada, que 
aparece com imensa frequência em [o] NT, 
mais de 1500 vezes. Basicamente, ela carrega 
os seguintes sentidos contrário com a alistada 
acima, veja:

• Para (à);
• Para dentro de. Além destas, termos outras 
possibilidades variando conforme a tradução 
linguística.

b) a)/gw, agô”

 A outra parte do termo ‘exegese’ é 
formada pelo radical do verbo acima, que 
carrega os seguintes significados básicos, 
veja:

• Conduzir;
• Trazer.

 Portanto, temos “eiv, eis” + “a)/gw, agô”, 
indicando o profundo sentido de: colocar 
para dentro do texto o sentido de fora, é tirar 
de fora do texto o sentido imaginário e aplicá-
lo dentro do texto e/ou conduzir para dentro 
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do texto o sentido de fora do texto. Portanto, 
esta tal ‘eisegese’ pode perfeitamente gerar 
os seguintes princípios:

• É mera especulação linguística, teológica e 
histórica;

• Todas as heresias nascem da axiologia 
exacerbada tendo como núcleo a eisegese;

• O misticismo continuo, vem da eisegese;

• A eisegese, é a mãe da interpretação 
particular.

Hermenêutica x exegese

 Enquanto que a hermenêutica é a ciência 
e arte da interpretação bíblica, a exegese 
indica o modo de arrancar para fora do 
texto o sentido de dentro, é tirar de dentro 
do texto o sentido real e aplicá-lo fora. É a 
disciplina que aplica métodos e técnicas que 
ajudam na compreensão do texto. Levando 
em consideração das diferenças técnicas, 
apresentadas pelos teóricos no começo desta 
lição, levamos em consideração que do ponto 
de vista etimológico, hermenêutica e exegese 
são sinônimo ou no mínimo bem paralelo. 
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 Mas hoje alguns teóricos e especialistas 
costumam fazer a seguinte diferença: 
Hermenêutica é a ciência e arte da interpretação 
bíblica, que permitem descobrir e explicar 
o verdadeiro sentido do texto, enquanto a 
exegese é a arte de aplicar essas normas, 
ou em outras palavras, a exegese seria a 
prática da hermenêutica, sempre lembrando 
da complexibilidade acentuada nos termos 
técnicos.  

Tipos básicos de exegese

 Evidentemente, que cada qual aplica, ou 
pelo menos em teoria, suas regras próprias 
de exegese. Neste método classificamos os 
seguintes tipos de exegese, vejam:

Exegese Rabínica 

 Está claro que os judeus interpretavam 
a Escritura letra por letra, por causa da noção 
de inspiração que tinham a da importância 
desta inspiração. Se uma palavra não tinha 
sentido perceptível imediatamente, eles 
usavam artifícios intelectuais, para lhe dar 
um sentido, porque todas as palavras da 
Bíblia tinham que ter uma explicação, pelo 
menos em teoria.
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UM POUCO SOBRE ACOMODATÍCIO

 É a acomodação a um sentido à parte 
que combina com as palavras. 

 Os especialistas opinas que é a Bíblia 
aplicada à realidade apenas pela coincidência 
dos textos. Um exemplo bem claro podemos 
utilizar o texto de Mateus se lê “do Egito 
chamei meu filho” ...para que se cumprisse 
a Escritura.

 Mas o sentido, ou seja, a aplicação 
original deste trecho não se referia ao Filho 
de Deus, mas à saída do Povo do Egito. Isto de 
acordo com a hermenêutica rabínica (sendo 
que nós não cremos assim).

 Na hermenêutica rabínica encontramos 
ainda um outro exemplo de acomodação é 
a aplicação a Maria dos textos do livro da 
Sabedoria. Estes são mais literatura que 
Escritura. Todavia, crendo-se na inspiração, 
aceita-se que as palavras do autor podem 
Ter uma significação mais profundo que 
a original, ou iria muito além do que ele 
realmente queria dizer. 
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Exegese Protestante 

 De acordo com os especialistas ela 
surgiu do protesto de alguns cristãos contra 
a autoridade da Igreja como intérprete fiel 
da Bíblia, isto é, este protesto se deu da 
derrubada da teoria que somente o clero 
podia entender a Bíblia.

 Lutero instituiu o princípio da “sola 
scriptura” (só a Escritura), sem tradição, 
sem autoridade, sem outra prova que não 
a própria Bíblia, neste caso, quem tem 
poder de interpretar é somente a Bíblia. A 
partir daquele instante, com uma grande 
necessidade de práticas hermenêuticas, os 
Protestantes dedicaram-se  ao estudo mais 
profundo da Bíblia, e com preocupação de 
sua aplicabilidade e antecipando-se mesmo 
aos Católicos.  

 Mas o princípio posto por Lutero 
possibilitou um desastre hermenêutico, pois 
ele mesmo disse que cada um interpretasse 
a Bíblia como entendesse, isto é, como o 
Espírito Santo o iluminasse, aí, acho que 
complicou um pouco, sendo que precisamos 
das regras, já que a hermenêutica é uma 
ciência, e portanto, toda ciência tem regras. 
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Exegese Católica 

 Na exegese católica, partia-se dos 
escritos dos pais da Igreja para a Bíblia. Para 
a cristandade defensora dessa exegese, a 
Bíblia dizia aquilo que os pais da Igreja já 
haviam dito. Hugo de São Vítor chegou a 
dizer: “aprende primeiro o que deves crer 
e então vai à Bíblia para encontrares a 
confirmação”.Sendo assim, colocaram a 
interpretação dos pais da igrejas como 
infalível, principalmente na idade média, a 
exegese esteve de mãos atadas pelas tradições 
e pela autoridade dos concílios.
 
 A regra era apegar-se ao máximo 
aos métodos tradicionais de interpretação 
valorizando mais a tradição e menos a Bíblia, 
sendo que na hermenêutica moderna, fica 
claro a completa revelação da Bíblia, sem 
necessidade de acessórios externos humanos 
(não me refiro a geografia, arqueologia, etc).

Princípios básicos de exegese

 Neste particular, há uma variação de 
autor para autor, contudo, alistaremos abaixo 
os principais princípios, veja: 
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a) Um fato que denomina-se 
princípio da unidade escriturística 
ou particularidade bíblica,  sob a 
inspiração divina a Bíblia ensina 
apenas uma teologia. Não pode haver 
diferença doutrinária entre um livro 
e outro da Bíblia, na prática, por 
exemplo, Pedro não pode contrariar 
Paulo em um mesmo assunto, se 
aparentemente isto estiver, existe 
alguma obscuridade nisto;

b)Aprender a ler cuidadosamente o 
texto, sem aplicar juízos de valorem 
imediatamente, mais deverá  ter 
atenção com as virgulas, pontos 
finais e parágrafos, pontos de 
exclamação e interrogação, dois 
pontos e ponto e virgula e de certa 
forma fundamentação gramatical;

c) Já na reforma fora alistado de 
que a Bíblia interpreta ela mesma, é 
claro este princípio vem da Reforma 
Protestante agilizada por Lutero. O 
sentido mais claro e mais fácil de 
uma passagem explica outra com o 
sentido mais difícil e mais obscuro, 
cuidado com as axiologias lógicas;
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d)Ler o texto em todas nas traduções, 
em ARA, ARC, NVI, ECA. 

e) Esta aplicação interpretativa é 
considerado como um trabalho 
de interpretação que é científico e 
espiritual, por isso deve ser feito 
com isenção de ânimo e tentando-se 
desprender de qualquer preconceito 
e partidarismo de igreja ou 
associações. 

 Por que todo este conjunto é importante? 
Para uma boa aplicação das regras!

Resenha do capítulo quatro 

 Nesta lição aprendemos diversos 
fatores importantes. Na minha modesta 
opinião, não devemos esquecer os aspectos 
predominantes, vejam:

a) Não podemos esquecer a 
relação íngreme de associação da 
hermenêutica com a exegese;

b) A prática exegética seria antagônica 
à prática eisegética;
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c) Basicamente uma aplicação 
exegética condiz-se com tirar de um 
profundo local para um local de fácil 
acesso;

d) Na decodificação, a eisegese leva 
em quase todas as instâncias para a 
especulação teológica;

e) Na exegese temos uma restrita 
associação com e hermenêutica;

f) Diferenciamos a exegese católica 
da protestante;

g) O acomodatício é um termo ligado 
à hermenêutica rabínica;

h) Para uma boa exegese precisa-se de 
princípios básicos pré-estabelecidos;

i) Temos que valorizar as práticas 
exegéticas disponíveis.
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CAPÍTULO CINCO 
Análise histórico-cultural
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 Por que é preciso para este âmbito da 
hermenêutica? Ao meu modo de ver as várias 
condições geográficas e meteorológicas. 

 Os povos antigos, os israelitas, os 
egípcios viviam limitados por sua geografia 
local, pelo clima em que viviam e pela 
fertilidade das terras que ocupavam. O temor 
da fome, entre outras coisas, produziu a 
adoração às forças da natureza, o sacrifício 
de crianças a certos deuses, cujos favores 
buscavam, além de outras coisas desse 
campo tão amplo. Para os cananeus, Baal era 
o deus da chuva, que cuidaria das terras e as 
tornaria férteis. Outros povos tinham como 
poderes do relâmpago e do trovão, além de 
outras forças naturais, não eram entendidos. 

 Esses poderes eram atribuídos a 
seres divinos, contudo sem uma certeza 
completa, bons ou maus. Isso originou 
todo o desenvolvimento de uma teologia 
primitiva, completa com deuses de todas as 
espécies, que controlariam todas as facetas 
das atividades humanas, portanto, autores 
cristãos escreveram dentro desta perspectiva, 
sendo necessária uma análise prévia em 
nossa época a fim de que resolvamos alguns 
dos vários ‘problemas’. 
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Análise histórico-cultural

 Por que é importante analisar este 
aspecto? Porque eu estou convencido de 
que não se possa interpretar um texto e o 
seu significado com toda precisão sem este 
fundamento. Vamos observar este texto 
abaixo e chegaremos à conclusão de que a 
Bíblia, que por sua vez é a palavra de Deus, 
foi dada através de personagens históricos, 
veja:

“ Havendo Deus antigamente 
falado muitas vezes e de muitas 
maneiras aos pais, pelos profetas, 
a nós falou-nos, nestes últimos 
dias, pelo Filho, a quem constituiu 
herdeiro de tudo, por quem fez 
também o mundo” (Hb 1.1,2).

 
 Portanto, a análise histórico-cultural é 
de fundamental importância.  Ainda neste 
pressuposto fundamental, devo destacar o 
texto abaixo, veja:

“Não removas os marcos antigos 
que puseram teus pais” (Pv 22.28).

 Observe que tais frases tinham um 
sentido na época em que foram escritas. 
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Este texto não foi escrito em nossa geração, 
por exemplo. Sendo assim, faz-se necessário 
para uma compreensão histórica a fim de 
se chegar a uma interpretação plausível. 
Contudo, pioneiros pentecostais o utilizam 
para que uma base ‘doutrinária’ estabelecida 
não entre em variação.  Neste particular, 
o estudante do texto, quando for fazer 
suas interpretações, deverá fazer algumas 
perguntas ao texto:

a) Qual era o estado meio ambiente 
geral e cultural do escritor e seus 
destinatários?

b) Quem são os destinatários do 
determinado escrito?

c) Qual era a situação social do 
determinado autor?

d) Quais eram os costumes 
contextual, geográfico na época em 
que foi escrito determinado texto?

e) Quem está falando em determinado 
registro?

f) Para quem está falando em 
determinado registro?
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 Em todas estas dicas surge então uma 
grande pergunta: como vou descobrir todas 
estas interrogações?  Com mecanismos de 
ajuda, conforme segue sua orientação abaixo, 
veja:

a) Tenha sempre um comentário 
bíblico histórico-cultural, sempre 
comparando com dois ou mais 
autores;

b) Nunca se esqueça das disciplinas 
teológicas auxiliares, tais como: 
geografia, história de Israel e história 
da igreja;

Exemplos interpretativos 
na prática

 Para servir de paradigma aos nossos 
alunos, tomaremos os textos de Marcos 7.11; 
14: 12-12.  

Análise histórico-cultural 
Marcos 7.11

“Porém vós dizeis: Se um homem 
disser ao pai ou à mãe: Aquilo 
que poderias aproveitar de mim 
é Corbã, isto é, oferta ao Senhor”
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 Corbã é uma palavra hebraica 
transliterada ao idioma grego, cuja raiz 
significa “doação”, “oferta”, “oferenda”, 
“dádiva dedicada ao Senhor”, ou, “aquilo 
que é trazido perto”. 

 No judaísmo, depois que algo era 
dedicado por esta espécie de juramento, 
jamais poderia ser usado para outra 
finalidade, tornava-se inviolável, pois passava 
a ser considerado santificado.

 O Antigo Testamento não possui 
palavra geral para “sacrifício”, então é 
empregado vagamente o termo Corbã, 
sendo que o mesmo está restrito ao livro de 
Levítico e existe uma única citação no Novo 
Testamento, em Marcos 7.11.

A razão bíblica da prática do 
Corbã e o seu desvio doutrinário

 O Corbã foi criado como uma fórmula 
de dedicação aos propósitos sagrados do 
Senhor. Consistia em oblações (oferendas), 
ofertas de cereais, das primícias, do molho 
da oferta movida em 16 de Nisã, da massa 
da festa das semanas e do dízimo. Qualquer 
coisa levada a Deus: gado, vaca - (Lv 1.2; 2.4). 
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 Os escribas e fariseus, que eram os 
líderes da religião judaica, supostamente, 
seguiam a lei oral, passada de geração a 
geração no Templo. Eles se apresentavam 
como pessoas que receberam de Moisés a 
Lei e tinham a incumbência de transmiti-la, 
mas Jesus os acusou de fazer o contrário, 
afirmando que seus ensinamentos na 
verdade eram interpretação inventada por 
eles mesmos, e que eles induziam os judeus 
ao erro. Jesus repreendeu-os por diversos 
motivos, e um deles era ensinar os israelitas 
a substituírem os mandamentos de Deus 
pelas tradições dos homens.

Deus não é contraditório

 De acordo com os especialistas judaicos, 
no caso do Corbã, a fórmula de consagração 
aos propósitos sagrados, segundo a tradição 
religiosa dos fariseus e escribas, passou a 
ser pretexto para escapar das obrigações 
dos filhos para com seus progenitores. Se 
alguém queria livrar-se da responsabilidade 
de cuidar de seus pais em idade avançada, era 
só fazer a falsa declaração de que seus bens 
pertenciam ao Templo, de que eram Corbã. 
Após o voto proferido, os escribas e fariseus 
afirmavam que o filho ficava isento de seu 
dever moral de cuidar dos pais, diziam que 
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os bens deveriam ser registrados em nome do 
Templo até a morte dos pais, quando então 
os familiares poderiam “combinar” algo com 
os líderes religiosos para reavê-los, isto é, 
eles obrigavam os familiares a efetuar outra 
oferta para ter de volta o que por direito era 
deles.

 Fica evidente que sem o conhecimento 
da prática cultural do corbã ficaria difícil este 
entendimento. 

O âmago entre a descrição 
e a prescrição

DESCRIÇÃO

 Ato ou efeito de descrever, contar, 
expor minuciosamente.
 Um dos pontos principais que o 
pregador, professor, pastor e todo obreiro 
devem discernir é entre texto descritivo e 
texto prescritivo. Sendo assim, um texto 
descritivo poderá ser definido como um texto 
que descreve algo, narra um acontecimento. 
Portanto, o fato, evento, história ou declaração 
de algo ser contado na Bíblia não significa que 
o mesmo é regra para hoje. Acho louvável dar 
um exemplo: “Fui moço e agora sou velho; 
mas nunca vi desamparado o justo, nem 
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a sua descendência a mendigar o pão...” 
(Sal 37.25). Até que ponto este versículo 
poderá ser aplicado aos irmãos hoje? Sendo 
assim, posso afirmar com precisão que os 
relatos históricos, por exemplo, transmitem-
nos preciosas lições espirituais. Agora, não 
devemos tirar deles doutrinas absolutas para 
nós hoje. De acordo com alguns teóricos que 
afirmam que só podemos tirar doutrina de 
história se houver concordância dos textos 
bíblicos doutrinários, principalmente nas 
epístolas ou textos do NT.
 
PRESCRIÇÃO 

 Ato ou efeito de prescrever, ordem 
expressa, ditame, disposição, indicação, 
preceito. 

 No entanto, descritivo é o texto que traz 
regras, ensinamentos e mandamentos para 
nós hoje. Vemos nas Escrituras passagens 
destinadas claramente à instrução de todo 
povo de Deus.



91
†

Outras considerações sobre 
ambos

a) Sobre os fundamentos da 
descrição, quando o Eterno Deus fala 
algo, é sempre verdadeiro; quando 
um determinado homem afirma algo, 
pode ser ou não verdadeiro; sendo 
assim, alguém me pergunta: e o que 
Satanás diz? Pode dizer que será 
uma mistura de verdadeiro e falso, 
“Aos seus anjos dará ordens a teu 
respeito...” (Mt 4.6), observaram que 
esta afirmação foi do Diabo?

b) Temos quer observar que quando 
a palavra de Deus descreve tal 
ação, descreve uma determinada 
história, porém não comenta, não 
devemos supor que tais declarações 
sejam para serem seguidas. A Bíblia 
narra um voto de um personagem 
em Juízes que oferece sua própria 
filha, devemos fazer o mesmo? 
Categoricamente não! Isto seria 
apenas uma descrição. 

c) As passagens prescritivas, 
na maioria das vezes estão nas 
epístolas, que geralmente são 
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normativas, evidentemente, não 
podemos recusar também descrição 
isolada nas próprias epístolas.

 Aos nossos alunos devemos sempre 
orientar que se pergunte sempre qual o 
significado mais simples, mais claro, mais 
singelo. 

 Estamos convencidos de que a Bíblia é 
um livro que pode ser entendido por todo 
cristão, do erudito até o semianalfabeto, esta 
ideia que somente líderes, padres, pastores 
ou ministério podem entendê-la, é coisa do 
passado. 

 A verdade mais clara é sempre 
preferível aos posicionamentos nebulosos e 
“profundos” (às vezes sem fundo mesmo!).

ANÁLISE TEOLÓGICA

 Uma grande sentença interrogatória 
deverá ser pronunciada agora: como vamos 
descobrir se uma determinada passagem se 
enquadra no padrão completo do descortinar 
de Deus? Evidentemente que devemos ter, ou 
ao menos se deveria ter um entendimento do 
padrão da história da revelação.



93
†

 Há, neste momento, uma grande 
necessidade do conhecimento dos conceitos 
de algumas disciplinas teológicas e/ou seus 
fleches doutrinários, principalmente da graça 
e a lei, e o compêndio da salvação e o ministério 
da revelação do Espírito Santo. Portanto o 
ministro deverá também compreender e 
explicar um texto teologicamente. 

 Não somente deve estar inteirado, 
elucidado, revelado do que este determinado 
texto está dizendo em primeiro plano, mas 
também da amplitude teológica que elucida 
o determinado texto.

 Aí surge outra sentença interrogatória: 
então o pregador precisa conhecer o quê? 
Para a nobre função hermenêutica ele deverá 
conhecer as tradições, tanto do judaísmo 
como do cristianismo, a filosofia, a maneira 
de pensar, a visão geral, as ideologias acerca 
de Deus e da religião na época em que aquela 
mensagem foi escrita.
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Resenha do capítulo cinco

 Nesta lição aprendemos diversos 
fatores importantes. Na minha modesta 
opinião, não devemos esquecer os aspectos 
predominantes, vejam:

a) Que nunca devemos nos esquecer 
dos fundamentos histórico-culturais 
dos determinados textos da Palavra 
de Deus;

b) Um grande exemplo neste 
princípio é o caso do Corbã, muito 
difundido nesta lição;

c) Ter ciência da diferenciação dos 
termos descrição e prescrição;

d) Saber diferenciar a opinião pessoal 
dos autores bíblicos.  
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CAPÍTULO SEIS 
Exposição das figuras de retórica
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 Figuras de linguagem são mais utilizadas 
aqui no Brasil, enquanto que figuras de estilo 
ou como é o título da lição, figuras de Retórica 
são mais utilizadas em Portugal. 

 Mas afinal o que são figuras de 
retórica? Pode perfeitamente ser definido 
como estratégias que o escritor aplica no 
texto para conseguir um efeito determinado 
na interpretação do leitor desde que estas 
estratégicas não sejam antibíblicas. 

 Alguns linguistas também dizem que 
figuras de linguagem podem relacionar-se 
com aspectos semânticos, fonológicos ou 
sintáticos das palavras afetadas. É muito 
usada no dia a dia das pessoas, dentro do 
cristianismo e ângulos da sociedade. 

Tradição retórica

 No âmbito interpretativo, já vimos 
que a viabilização de métodos alegóricos 
e correspondentes foi muito difundida na 
escola de Alexandria. De acordo com o Dr. 
Roberto Brandão, emérito professor da USP 
(Universidade de São Paulo), as primeiras 
notações sobre assuntos do gênero em 
tradição retórica se deram observando em 
vários ângulos. Aristóteles, por exemplo, 
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dizia que um determinado termo próprio 
será aquele do qual nós nos servimos. 

 Está bem claro que o orador se dava 
relativamente bem com sua compostura 
ornamentada de palavras, isto é, desde 
que este ornamento seja claro o objetivo. 
Dois personagens colaboraram para 
fundamentarem esta tradição, Du Marsais, 
um Francês, e, claro, Aristóteles, um Grego. 

 Vimos em âmbito geral que para 
a correta compreensão das escrituras é 
necessário, na medida do possível, tomar as 
palavras em seu sentido usual e comum, o 
que, devido à  linguagem usual e  figurada 
da Bíblia e  seus hebraísmos, não  significa 
que  sempre devem  ser  tomadas ao pé da 
letra. Também já observamos que é preciso 
familiarizar-se com esta linguagem para 
chegar a compreender, sem dificuldade, qual 
seja o sentido usual e comum das palavras. 
Para que o leitor consiga em parte esta 
familiaridade, exporemos  em  seguida  uma  
série  de  figuras  e hebraísmos,  com  seus  
correspondentes  exemplos,  que  precisam  
ser estudados  detidamente  e  repetidas  
vezes.  
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 Como veremos, as figuras retóricas 
da linguagem bíblica são as mesmas que 
em outros idiomas; e não é tanto para seus  
nomes,  um  tanto  estranhos,  quanto  para  
os exemplos que lhes seguem, que chamamos 
a atenção. Não existe uma classificação de 
forma final sobre estas figuras. Para um efeito 
de aprendizado firmado, viabilizaremos duas 
formas básicas, vejam:

Figuras semânticas ou tropos

Semântica 

 “Estudo da evolução do sentido das 
palavras através do tempo e do espaço; 
semiótica” (dic. Micheles).

Tropos 

 “Emprego de palavra ou expressão em 
sentido figurado” (dic. Michaeles).

 Os tropos podem ser descritos 
como figuras que implicavam uma nova 
significação das palavras e acabavam 
recebendo diferentes denominações de 
acordo com relação denominada, aí, no 
primeiro momento possui uma significação 
própria, no segundo momento é figurada. Aí, 
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o Dr. Roberto corrobora quatro categorias 
básicas dos tropos, veja:

Relações    tropos
Semelhança   metáfora
Correspondência  metonímia
Conexão    sinédoque
Contrariedade   ironia

METÁFORA 

 Este substantivo feminino tem origem 
em dois termos gregos “metaphorá”, é uma 
junção da preposição “metá” mais o radical 
“pherô” (levar), sendo assim, este termo 
“metaphorá”, tem os seguintes sentidos:

• TRANSLADAÇÃO;

• MUDANÇA;

• MUDANÇA DE SENTIDO PARA 
SENTIDO PRÓPRIO FIGURADO. 

 Podemos até concluir que esta figura 
tem por base ou como fundamento alguma  
semelhança  entre dois objetos ou fatos, que 
traz uma característica de um com o que é 
próprio do outro. 
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Sendo assim, devemos atentar para os 
seguintes exemplos: 

 O nosso aluno (a) não lembra esta frase 
marcante? “Eu sou a videira verdadeira”, 
(Jo 15.1). Evidentemente que neste particular 
Jesus se caracteriza  com  o  que  é  próprio  
e  essencial  da  videira;  O nosso aluno (a) 
não lembra esta frase marcante?   “Vós  sois 
as varas”, (Jo 15.1) Evidentemente que neste 
particular  Ele caracteriza-os com o que é 
próprio das varas ou sua essência.  

 Para uma boa e eficiente interpretação 
desta figura, perguntamos, pois:  qual é a 
característica desta videira? Ou, para que 
serve principalmente? Na resposta a tais 
perguntas está a explicação da figura. Para 
que  serve uma videira? A Videira não serviria 
para transmitir seiva e vida às varas, a fim 
de produzirem uvas? Pois isto é o que, em 
sentido espiritual, caracteriza a Cristo: qual 
uma videira ou tronco verdadeiro comunica 
vida e força aos crentes, para que, como as 
varas produzem uvas, eles produzam os 
frutos do Cristianismo. 

 Ainda outras frases utilizadas na Bíblia 
poderão perfeitamente serem aplicadas 
como metáforas.  
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* “Eu  sou a porta, eu  sou o caminho, 
eu  sou o pão vivo”;

* “vós  sois a  luz.. o  sal...” (João 
15. 1; 10.9; 14.6; 6.51; Mat. 5.13,14; 
1 Cor 3.9; Lc. 13.32; Mat. 6.22; Gn. 
49.9; Sal 71.3). 

 Nas metáforas, o sujeito e a coisa que 
está sendo comparado estão entrelaçados. 

METONÍMIA 

 Este substantivo feminino tem origem 
em dois termos gregos “metônymía”, é 
uma junção da preposição “metá” mais o 
substantivo “onoma” (nome), sendo assim, 
este termo “metônymía”, tem os seguintes 
sentidos:

Emprego de um nome por outro.

 A metonímia é a alteração do sentido 
natural das palavras pelo emprego da causa 
pelo efeito. Este termo é empregado quando  
se  emprega  a  causa pelo  efeito, neste caso 
a causa ganhará mais destaque do que o seu 
efeito, ou o sinal ou símbolo pela realidade 
que indica o símbolo. 
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 Sendo assim, devemos atentar para os 
seguintes exemplos: 

 O nosso leitor (a) não lembra esta frase 
marcante? “Eles têm Moisés e os profetas; 
ouçam-nos”, em lugar de dizer isto não 
poderia dizer que eles têm os escritos de 
Moisés e dos profetas,  ou  seja  o AT? (Lc 
16.29). Observe que aqui é uma metonímia 
porque foi trocada a causa pelo efeito. 

 O nosso leitor (a) não se lembra de 
outra frase marcante? “Se eu não te lavar, 
não tens parte comigo”. Observe que aqui 
o Senhor Jesus emprega o sinal de lavar os 
pés pela realidade de purificar a alma ou 
para resultado de se ter uma alma purificada 
porque  faz saber Ele mesmo que o ter parte 
com Ele não depende da lavagem dos pés, 
mas da purificação da alma (Jo 13.8). Existem 
outras citações dentro das escrituras.

SINÉDOQUE

 De acordo com o dicionário Aurélio, o 
termo pode ser definido como: 

“tropo que se funda na relação 
de compreensão e consiste no uso 
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do todo pela parte, do plural pelo 
singular, do gênero pela espécie, 
etc.”

 O que encontramos de fundamental 
nesta figura de retórica é que existe 
uma relação lógica de inclusão que é sua 
compreensão que aparece em sua percepção 
como compromisso inerente à própria 
realidade no que tange às suas próprias 
realidades que se abstraem as significações, 
sendo assim, entenderemos claramente o 
seu sentido de permuta. De acordo com 
os especialistas, faz-se uso desta figura, 
conforme queremos intensificar, quando se 
toma a parte pelo todo ou o todo pela parte, o 
plural  pelo  singular,  o gênero  pela  espécie,  
ou vice-versa. Sendo assim, devemos analisar 
os exemplos abaixo:

Toma a parte pelo todo o Salmista ao dizer: 

“Portanto, está alegre o meu 
coração e se regozija a minha 
glória; também a minha carne 
repousará segura” (Sl 16.9).

 Observe nesta frase acima que a 
linguagem do autor, em lugar de dizer: meu 
corpo ou meu ser, que assim sendo seria o 
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todo, em vez disso, ele diz que somente a sua 
carne louva a Deus, sendo a carne só parte de 
seu ser.

 Já no que tange ao sentido popular, ou 
seja, muitas conversas diárias nossas, muitas 
vezes utilizamos esta figura de retórica. 
Observe esta expressão: “eu me casar e ter 
um teto”, ter um teto? Não seria o certo: “eu 
me casar e ter uma casa”? com certeza o 
emprego da parte (teto) é tomado pelo todo 
(casa). 

IRONIA

 De acordo com o dicionário Michaeles, 
o termo pode ser definido como: 

“Figura com que se diz o contrário 
do que as palavras significam”. 
Faz-se uso desta figura quando 
se expressa o contrário do que 
se quer dizer, porém sempre de 
tal modo que se faz ressaltar o 
sentido verdadeiro. Evidentemente, 
empregando sempre o valor irônico. 

 Com a ironia, a liberdade no 
relacionamento das significações fica 
praticamente restrita à pura oposição.    
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 Esta figura de retórica, semântica, 
também encontramos de certa forma com 
certa frequência na Bíblia Sagrada. 

“Porque tais falsos apóstolos 
são obreiros fraudulentos, 
transfigurando-se em apóstolos de 
Cristo”.(2 Co 11.13).

 O apóstolo Paulo  emprega  esta  figura  
quando  chama  aos  falsos mestres de os 
tais apóstolos, dando a entender ao mesmo 
tempo que de nenhum modo são apóstolos. 
Para todas as associações ver estes textos  (2 
Co 11.5; 12.11).

   A figura de retórica também é encontrada 
em uma passagem do At, precisamente o 
profeta Elias quando no Carmelo disse aos  
sacerdotes  do  falso  deus  Baal:  

“Ao meio-dia, Elias zombava deles, 
dizendo: Clamai em altas vozes, 
porque ele é deus; pode ser que 
esteja meditando, ou atendendo a 
necessidades, ou de viagem, ou a 
dormir e despertará” (1 Reis 18.27).  
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ALEGORIA 

 Este substantivo feminino tem origem 
no grego “allêgoria”; no NT temos um 
associado “avllhgore,w allêgoréô ” em Gl 4:.24; 
Hb 9.9.  De acordo com o dicionário Michaeles, 
o termo pode ser definido como: 

• Expressão de uma ideia sob forma 
figurada;

• Ficção que representa um objeto 
para dar ideia de outro;

• Obra literária ou artística que 
utiliza como base estrutural essa 
forma de expressão.

 De acordo com os especialistas, a alegoria 
é uma figura de retórica que geralmente 
consta de várias metáforas unidas, é evidente 
que a própria alegoria pode ser comparada 
como uma metáfora ampliada representando 
cada uma delas realidades correspondentes.  

 Sendo assim, podemos afirmar que se 
costuma ser tão palpável a natureza figurativa 
da alegoria, que uma interpretação ao pé da 
letra quase que se faz impossível. 
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 Às vezes a alegoria está acompanhada, 
como a parábola, da interpretação que exige. 

 As alegorias, é claro, estão na Bíblia 
Sagrada. Encontramos uma exemplificação 
alegórica que Jesus nos faz ao dizer: 

“Eu sou o pão vivo que desceu do 
céu; se alguém comer desse pão, 
viverá para sempre; e o pão que eu 
der é a minha carne, que eu darei 
pela vida do mundo. Disputavam, 
pois, os judeus entre si, dizendo: 
Como nos pode dar este a sua 
carne a comer? Jesus, pois, lhes 
disse: Na verdade, na verdade vos 
digo que, se não comerdes a carne 
do Filho do Homem e não beberdes 
o seu sangue, não tereis vida em 
vós mesmos. Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue tem a 
vida eterna, e eu o ressuscitarei no 
último Dia. Porque a minha carne 
verdadeiramente é comida, e o meu 
sangue verdadeiramente é bebida.  
Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue permanece em mim, e 
eu, nele. Assim como o Pai, que vive, 
me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim 
quem de mim se alimenta também 
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viverá por mim. Este é o pão que 
desceu do céu; não é o caso de 
vossos pais, que comeram o maná 
e morreram; quem comer este pão 
viverá para sempre. Ele disse essas 
coisas na sinagoga, ensinando em 
Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus 
discípulos, ouvindo isso, disseram: 
Duro é este discurso; quem o pode 
ouvir? Sabendo, pois, Jesus em 
si mesmo que os seus discípulos 
murmuravam a respeito disso, 
disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que 
seria, pois, se vísseis subir o Filho do 
Homem para onde primeiro estava? 
O espírito é o que vivifica, a carne 
para nada aproveita; as palavras 
que eu vos disse são espírito e vida. 
Mas há alguns de vós que não 
creem. Porque bem sabia Jesus, 
desde o princípio, quem eram os 
que não criam e quem era o que o 
havia de entregar. E dizia: Por isso, 
eu vos disse que ninguém pode vir 
a mim, se por meu Pai lhe não for 
concedido”  (João 6.51-65). 

 Esta alegoria tem sua interpretação na 
mesma passagem da escritura e pode trazer 
os seguintes exemplos, veja:
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a) Neste particular encontramos que 
mostram uma relação de diversos 
pontos de comparação com o 
determinado sentido da passagem;

b) Encontramos neste sentido uma 
alegorização de Cristo com a videira;

c) Traz a centralização de Cristo 
como a produção dos frutos.

 Das diversas alegorias apresentadas 
na Bíblia, destacaremos outra alegoria 
apresentada pelo salmista (Salmo 80.8-13). 
Nós encontramos claramente nesta alegoria 
que nos mostra claramente que os israelitas 
estão em foco, sua trasladação  do Egito  
a Canaã  e  sua  sucessiva  história sob as 
figuras metafóricas de uma videira com 
suas raízes, ramos, etc., a qual, depois de 
trasladada, lança raízes e se estende, ficando 
porém mais tarde  estropiada  pelo  javali  da  
selva  e  comida  pelas  bestas  do  campo 
(representando o javali e as bestas poderes 
gentílicos). Portanto, esta alegorização está 
bem definida. 
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ENIGMA

a) Dito ou fato de difícil interpretação;

b) Descrição metafórica ou ambígua 
de uma coisa, tornando-a difícil de 
ser adivinhada;

c) Aquilo que dificilmente se 
compreende.

FÁBULA

a) Pequena narrativa alegórica que 
sugere uma verdade ou reflexão 
de ordem moral, com intervenção 
de pessoas, animais ou entidades 
inanimadas;

b) Narração imaginária, ficção 
artificiosa;

c) Narrativa mitológica.

Outras questões sobre os 
enigmas e fábulas 

• Na bíblia, os escritores não usaram 
tanto este recurso de retórica;
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• Contudo, aparece algumas vezes 
na bíblia (1 Tim 1.4; 4: 7; 2 Tim 4.4);

• As fábulas são histórias de ficções;

• Os enigmas são uma espécie de 
quebra-cabeça;

• Josefo falou sobre alguns enigmas 
de Salomão;

• De acordo com os especialistas, 
a fábula é uma alegoria histórica, 
pouco usada na Escritura, na qual 
um fato ou alguma circunstância 
se expõe em forma de  narração 
mediante a personificação de coisas 
ou de animais;

• Ver (2 Reis  14.9);

• O enigma também é um tipo de 
alegoria, porém sua solução é difícil 
e abstrusa;

• Ver (Juízes 14.14).
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TIPO 

 Este substantivo masculino tem origem 
no grego “tu,poj typos” com os seguintes 
sentidos, veja:

a) Golpe;

b) Marca;

c) Impressão de selo, moeda;

d) Resumo e imagem.

 Sendo assim, podemos perfeitamente 
categorizar o tipo como que seja uma classe 
de metáfora que não consiste meramente em 
palavras,  mas  em  fatos (geralmente reais),  
pessoas  ou  objetos  que  designam  fatos 
semelhantes, pessoas ou objetos posteriores 
ao enunciado. 

 De acordo com o dicionário Michaeles, 
o termo pode ser definido como: 

 Modelo exemplar, objeto que serve 
de modelo, peça fundida e cuja impressão 
reproduz uma letra ou sinal; caráter 
tipográfico.
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 De acordo com os especialistas, estas 
figuras são numerosas e chamam-se nas 
Escrituras Sagradas sombra dos bens 
vindouros, e se encontram, portanto, no AT. 

 Nos tipos fica ‘fácil’ encontrar diversas 
ideais básicas, tais como: seus sinônimos; 
diversos conceitos de parecença; conotação 
em semelhanças e similaridade. 

 Tipologia (lembrando que esta matéria 
será estudada separadamente)

 A bíblia diz que Deus mandou Moisés 
subir no monte Sinai e lá lhe ordenou que 
construísse um santuário. 

 Fica claro no texto bíblico que Moisés 
não ficou apenas um ou dois dias, mas 
convém lembrar que Moisés ficou 40 dias 
e 40 noites a fim de receber a planta do 
Tabernáculo. Também encontramos na 
bíblia que o Tabernáculo estava dividido 
internamente por uma cortina que recebeu o 
nome de Véu.
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O termo “tipologia” é derivado 
de ‘tipo’

 O estudo da tipologia pode perfeitamente 
ser entendido como o estudo das figuras e 
símbolos da Bíblia, com os quais Deus procura 
mostrar, por meio de coisas terrestres, as 
coisas espirituais, é evidente que o tipo não 
poderá ser confundido com as parábolas.  

 Estamos convencidos de que a mente 
humana é vista com certas limitações para 
compreender as coisas divinas, nos mesmos 
termos encontramos no AT. 

 Para uma boa associação do tipo, 
intercalaremos com antítipo. Neste particular, 
devo elaborar uma interrogação: temo como 
conhece o antítipo sem antes conhecer seu 
tipo? 

TIPO    ANTÍTIPO
Adão homem carnal  Cristo homem espiritual

Embarque no carro de fogo O arrebatamento da Igreja

O Sacerdote Melquisedeque Cristo, o Sumo Sacerdote

Davi rei de Jerusalém   Cristo Rei dos reis

Maná que caiu no deserto   Alimento espiritual

Libertação do Egito    Libertação do mundo

Marcha no deserto   Nossa peregrinação na terra



116 
†

 Sendo assim, aconselhamos aos 
nossos alunos três cuidados básicos para 
interpretarmos os tipos:

a) Deveremos sempre encontrar nos 
tipos algum[uns] pontos notáveis, 
como coloquei alguns exemplos 
acima, isto é, tem que ter seu antítipo;

b) Deveremos observar as 
determinadas evidências ou pelo 
menos uma evidência entre o tipo e 
a coisa tipificada que Deus indicou;

c) Um dos mais notáveis pontos é que 
ele deverá ter prefiguração futura;

d) Prestar atenção em suas 
classificações, tais como: pessoas 
tipificadas, eventos típicos (alguns 
acrescentam instituições típicas e 
ações típicas). 

SÍMBOLO 

 Este substantivo masculino tem origem 
no grego “sumba,llw symbállô” com os seguintes 
sentidos, veja:
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 a) Jogar junto com;

 b) Congregar em massa;

 c) Comparar.

 De acordo com o dicionário Michaeles, 
o termo pode ser definido como: 

“Objeto material que serve para 
representar qualquer coisa 
imaterial”.

 O símbolo é uma espécie de tipo pelo 
qual se representa alguma coisa ou  algum  
fato  por  meio  de  outra  coisa  ou  fato  
familiar  que  se considera a propósito para 
servir de semelhança ou representação.

 Não é nada fácil ter uma conotação 
neste aspecto, por quê? Porque linguagem 
simbólica oferece muitas dificuldades no 
estudo das Escrituras. Porém, estou ciente 
que existem diversas formas de classificar, 
porém, conheceremos alguns deles: 

a) Abelha, símbolo dos reis da Assíria 

“Porque há de acontecer que, 
naquele dia, assobiará o SENHOR às 
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moscas que há no extremo dos rios 
do Egito e às abelhas que andam 
na terra da Assíria” (Is 7.18). 

 Alguns eruditos sugerem que aqui os 
quais em seus escritos profanos (hieróglifos) 
também são representados por esta figura;  
será que às vezes simboliza também, de um 
modo geral, um poder invasor e cruel? Sendo 
assim, os alunos (as) deverão observar os 
textos de (Dt 1.44; Sl 118.12).  

b) Adultério, infidelidade espiritual, 
infração  do  pacto  estabelecido  e 
consequente  símbolo  da  idolatria,  
especialmente  entre  o  povo  que  
tem conhecido a verdade. (Jr 3.8,9; 
Ez 23.37; Ap 2.22);  

c) Águia, poder, vista penetrante, 
movimento no sentido mais elevado, 
neste particular tenhamos cuidado 
com os exageros (Dt 32.11,12);  

d) Alfarroba, palha, nulidade, juízo 
do mal (alguns aplicam outros 
símbolos);

e) Âncora, esperança (Hb 6.19);  
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d) Arca, Cristo. (1 Pe 3.20, 21; Hb 
11.7);  

e) Arco, símbolo de batalha e de 
vitória parcial ou total (Ap 6.2); às 
vezes também de engano, porquanto 
se pode quebrar ou atirar de maneira 
fraudulenta (Os 7.16 ( Jr. 9.3);  

f) Árvores, as grande e altas, símbolo 
de governantes.  (Ez 31.5-9); as 
pequenas e baixas, símbolo do povo 
comum. (Ap 7.1);

g) Azeite, fortaleza  pela  unção,  
símbolo do Espírito  de  Deus  (Tg  
5.14);  

h) Babilônia, símbolo  de  um  poder 
‘adoçado’ pela idolatria  que  persegue  
as  igrejas  de Cristo,  referindo-se  
de  um modo  particular  ao  poder  
romano,  nos tempos modernos 
alguns simbolizam com o paganismo 
papal (Is 47.12; Ap 17.13);  

i) Balança, símbolo de trato íntegro 
e justo (Jó 31.6). Tratando-se da 
compra de víveres, simboliza a 
escassez (Lv 26.26; Ez 4.16; Ap 6.5).
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j) Berilo, prosperidade, magnificência. 
(Ez 1.16; 28.13). Besta, símbolo de 
um poder tirano e usurpador, porém 
às vezes só de um poder temporal 
qualquer (Dn 7.3,17); 

l) Bode, é aplicado diversas 
simbologias, rebeldia;  

m) Boi, submissão;

n) Bosque, símbolo  de  cidade  ou  
reino,  representando  suas  árvores 
altas  os  regentes  ou  governadores  
(Is 10.17-34;  32.19;  Jr 21.14; Ez 
20.46);

o) Braço, símbolo de força e poder 
(Sl 10.15;  Is 52.10); 

p) Cabras, símbolos dos maus em 
geral (Mt 25.32, 33.); 

q) Cadeia, escravidão. (Mc 5.4);  

r) Calcedônia, pureza;

s) Cálice,  símbolo  de  luxúria  
provocante  (Ap  17.1),  também  
de ritos  idólatras  (1 Co 10.21) e 
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também  da porção que  cabe a  
alguém (Ap 14.10; 19.6). É evidente 
que toda a simbologia deverá estar 
amplamente baseada em algum 
princípio aprovativo das escrituras! 

PROSOPOPEIA OU PERSONIFICAÇÃO 

 Este substantivo tem origem no grego 
e possui alguns cognatos com os seguintes 
sentidos, veja:

a) “prossôpópóiía”. Este termo 
não aparece na bíblia. Significa 
personificação;

b) “prossôpolêpsía”. Este aparece 
não mais do que cinco vezes na bíblia 
e significa parcialidade. O termo 
‘personificação’ é proveniente do 
latim, os principais radicais indicam 
‘mascarado’, ‘máscara’, com o 
sentido de coberto. 

 Usa-se esta figura quando se personificam 
as coisas inanimadas, atribuindo-lhes os 
feitos e ações das pessoas. Sendo assim, 
participará ativamente das fábulas e das 
alegorias, compondo um sentido restrito a 
elas. 
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PRINCIPAIS EXEMPLOS  

 “Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 
Onde está, ó inferno, a tua vitória?” (1 Co 
15.55). O nosso leitor deve observar que 
neste particular, o apóstolo Paulo fala de 
morte como se a tal tivesse vida própria, 
evidentemente que não tem. É claro que aqui 
o apóstolo fala da morte como em figura 
de retórica de uma pessoa que pode ganhar 
vitória ou sofrer derrota, ao perguntar: “Onde 
está, ó morte, o teu aguilhão?”. Vejamos 
algumas frases tradicionais e populares que 
são prosopopeias:

a) As casas espiam os homens que 
correm atrás das mulheres (Carlos 
d. Andrade);

b) O Sol amanheceu triste e escondido 
(desconhecido);

c) “... as plantinhas miúdas ficam 
felizes” (Aníbal Machado);

d) “Mas, sobretudo, tende ardente 
caridade uns para com os outros, 
porque a caridade cobrirá a multidão 
de pecados” (1 Pe 4: 8).
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 Como é natural, ocorrem com frequência 
estas figuras na linguagem poética do AT, 
dando-lhe assim uma formosura, vivacidade e 
animação extraordinárias, como por  exemplo  
ao  prorromper  o  profeta:  “Os montes  e  
os  outeiros romperão em cânticos diante 
de vós, e todas as árvores do campo baterão 
palmas”.

SÍMILE 

 Este substantivo tem origem do latim, 
símile, como os seguintes sentidos:

a) Semelhança;

b) Comparação e
c) Paralelo. 

 De acordo com o dicionário Michaeles, 
o termo pode ser definido como: 

“Análogo, semelhante; qualidade de 
semelhante; semelhança.”

 De acordo com os especialistas, o símile 
pode ser entendido como uma figura de 
retórica que significa semelhante ou parecido 
a outro.  A  palavra  é definida  da  seguinte  
maneira  pela  Enciclopédia  Brasileira  
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Mérito: “Semelhante. Analogia; qualidade 
do que é semelhante; comparação de coisas  
semelhantes”. Assim sendo, ficando bem 
claro que o símile está bem ligado à metáfora, 
ficando às vezes difícil de diferenciá-los. 
 
 Esta figura de retórica aparece de 
certa forma com certa frequência na bíblia 
Sagrada e é uma comparação expressa, sendo 
empregados os termos  semelhante  e/ou 
como. 

 Encontramos na Bíblia numerosos e 
belíssimos símiles que, quais janelas de um 
edifício, deixam penetrar a luz e permitem 
que os que estão em seu interior possam 
olhar para fora e contemplar as belezas do 
TODO-PODEROSO.

 Quando um símile pode se confundir 
com metáfora?

 O símile é uma comparação expressa 
que se utiliza dos termos ‘semelhante’ e 
‘como’;

 A metáfora é uma comparação 
não expressa que não utiliza os termos 
‘semelhante’ e ‘como’;
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• O símile separa o sujeito com 
o objeto ou coisa que está sendo 
comparado;

• A metáfora junta o sujeito e a coisa 
ou objeto que está sendo comparado.

 Símile “Pois quanto o céu se alteia 
acima da terra, assim (como) é grande a sua 
misericórdia para com os que o temem”.

 Metáfora “Pois ele conhece  a  nossa  
estrutura,  e  sabe  que  somos  pó”. 

 Os símiles da Bíblia são quais gravações 
formosas e de grande valor artístico que  
acompanham  as  verdades, que sem 
este  auxílio seriam captadas fracamente e 
esquecidas com facilidade.

ANTROPOMORFISMO

 Este termo tem origem em dois termos 
gregos “anhtrôpos”, com o substantivo 
“morfh,, morphê” com os seguintes sentidos, 
veja:

• Atribuições de qualidades humanas a Deus;
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• É a ideia de que Deus tem um ou algum 
formato da anatomia humana;

• São atribuições de formas humanas a Deus.

 Devemos analisar os seguintes exemplos 
Bibliológicos:

a) Como um homem em uma guerra 
(Ex 15.3);

b) Deus com coração (Os 11.8);

c) Deus com boca (Nm 12.8);

d) Deus com mãos (Ex 24.11);
e) Deus com pés (Gn 3: 8).

ANTROPOPATISMO

 Este termo tem origem de dois termos 
gregos “anthrôpos” com o substantivo 
“pathós” com os seguintes sentidos, veja:

• Atribuições de sentimentos humanos a 
Deus;

 Devemos analisar os seguintes exemplos 
Bibliológicos:
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a) Sentindo ciúmes (Tg 4.5);

b) Entristecendo-se (Ef 4.30);

c) Arrependendo-se (Gn 6.6). 

PARÁBOLA 

 Das figuras de retórica até aqui 
apresentadas acho a parábola como uma 
das figuras mais citadas e além de tudo uma 
espécie de alegoria apresentada sob forma 
de uma  narração,  relatando  fatos  naturais  
ou  acontecimentos  possíveis, sempre  com  
o  objetivo  de  ilustrar  ou declarar  uma ou 
diversas verdades importantes. 

Atentemos para o texto abaixo:

“E contou-lhes também uma 
parábola sobre o dever de orar 
sempre e nunca desfalecer, dizendo: 
Havia numa cidade um certo 
juiz, que nem a Deus temia, nem 
respeitava homem algum. Havia 
também naquela mesma cidade 
uma certa viúva e ia ter com ele, 
dizendo: Faze-me justiça contra 
o meu adversário. E, por algum 



128 
†

tempo, não quis; mas, depois, disse 
consigo: Ainda que não temo a Deus, 
nem respeito os homens, todavia, 
como esta viúva me molesta, hei de 
fazer-lhe justiça, para que enfim 
não volte e me importune muito. 
E disse o Senhor: Ouvi o que diz o 
injusto juiz.E Deus não fará justiça 
aos seus escolhidos, que clamam 
a ele de dia e de noite, ainda que 
tardio para com eles?” (Lc  18.1-7).  

 Neste particular, o Senhor Jesus mostra 
a verdade de que é preciso orar sempre e sem 
desfalecer, nunca desanimando, ainda que 
tardemos em receber a resposta para aclarar 
e  imprimir  nos corações esta verdade,  sendo 
assim, apossamo-nos de vários exemplos 
nesta parábola de uma viúva e um mau juiz, 
que nem teme a Deus nem tem respeito aos 
homens. 

a) A viúva comparece perante o 
juiz pedindo  justiça  contra  seu 
adversário;

b) O juiz não faz caso inicialmente 
com a viúva; 
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c) Mas em razão de voltar  e  molestá-
lo,  a  viúva  consegue  que  o  juiz  
injusto  lhe  faça justiça.

 Os nossos alunos deverão atentar para 
dois princípios básicos nas parábolas, onde 
na maioria das vezes encontramos duas 
simbologias básicas, a material e a espiritual. 
Tendo cuidado com a espiritualização destas 
parábolas para que não venham a virar 
distorções ao cristianismo.   

As básicas finalidades das 
parábolas

 Neste particular, o Dr. Henry A. Virkler 
sustenta duas finalidades das parábolas. O 
primeiro seria revelar verdades aos cristãos, 
já o segundo, ocultar verdades dos que não 
creem. Parece que é meio paradoxo? Também 
acho, mas devo salientar que muitos que 
endureceram o coração geralmente se 
obstruem para tentar entender estas verdades  
(Mt 13.10-15; Lc 8.9, 10). 

 É verdade também que existem 
parábolas que têm por objetivo ilustrar 
diversas verdades, e o que dizer do grande 
exemplo da parábola do semeador (Mt 13. 
3-8), cuja semente cai na terra em quatro 
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pontos diferentes, necessitando cada um 
da sua interpretação? Quanto à correta 
compreensão e interpretação das parábolas, 
é preciso observar os seguintes aspectos, 
veja: 

a) A primeira coisa que devemos 
tentar encontrar dentro das 
parábolas seria buscar seu objetivo; 
seria mais ou menos uma verdade 
centralizada, assim se fazendo, 
teremos claramente qual seria a 
verdade e/ou  quais  as  verdades   
ilustra;  

b) Depois deste primeiro passo, 
devemos ter qual seria a melhor 
explicação das parábolas, neste 
particular devemos salientar que às 
vezes encontramos de cara o seu 
objetivo na sua introdução ou no seu 
término.  Outras vezes, descobre-
se seu  objetivo tendo presente o 
motivo com que foi empregada; 
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c) Devemos ter em conta os traços 
principais e predominantes das 
parábolas, deixando-se de lado o 
que lhes serve de adorno e as coisas 
secundárias que certas parábolas 
possuem ou para completar a 
narrativa;

d) O próprio Senhor Jesus nos ensina 
a proceder assim na interpretação 
de suas próprias parábolas, isto é, 
para interpretar as parábolas não 
devemos ficar pensando que tal 
atitude está condicionada somente 
aos líderes, pregadores; 

e) Devemos observar,  pois,  sempre  a 
totalidade da parábola e  suas partes 
principais,  fazendo caso omisso de 
seus detalhes menores;  

f) Não se esqueça de que as parábolas, 
como as demais figuras, servem 
para ilustrar as doutrinas e não para 
produzi-las. 
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Resenha do capítulo seis

 Nesta lição aprendemos diversos 
fatores importantes. Na minha modesta 
opinião, não devemos esquecer os aspectos 
predominantes, vejam:

a) Que a metáfora é um emprego de 
uma palavra em sentido diferente do 
próprio por analogia ou semelhança 
“...Eu Sou o caminho...”; 

b) Que a metonímia e uma alteração 
do sentido natural das palavras pelo 
emprego da causa pelo efeito “...vou 
me casar, quero uma teto...”;

c) Que a sinédoque é a figura de 
retórica em que se toma uma parte 
pelo todo “...a minha carne louva ao 
Senhor”;

d) Que a ironia é uma figura com que 
se diz o contrário do que as palavras 
significam “...você está uma benção 
hoje (ironizando)...”;

e) Que uma alegoria é uma expressão 
de uma ideia sob forma figurada “...
Hagar é Jerusalém de baixo...”;
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f) Que um enigma é um dito ou fato 
de difícil interpretação;

g) Que fábulas são pequenas 
narrativas alegóricas que sugerem 
uma verdade ou reflexão de ordem 
moral, com intervenção de pessoas, 
animais ou entidades inanimadas;

h) Que todas as figuras de retórica 
devem ser bem analisadas.    
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CONCLUSÃO GERAL 





137
†

 Estudar a hermenêutica Sagrada, 
estudar a Bíblia, analisar com paciência cada 
texto para pesquisa, analisar tendo como 
fundamento peculiar a Palavra de Deus, 
partindo do pressuposto de que ela é a 
autoridade suprema em questões de religião, 
fé e doutrina, é sempre o desejo dos servos de 
Deus. Neste caso auxiliado pela esta grande 
disciplina teológica.   

 A autoridade da Palvra de Deus tem a 
ver com a vontade, com a obediência e com 
o fazer (Mt 7.29) partindo sempre de um 
grande esforço individual. 

 Não esqueça que a Bíblia é a melhor 
intérprete de si mesma, isto é: a Bíblia 
interpreta a Bíblia, para uma hermenêutica 
ser considerada sadia, como é o exemplo da 
hermenêutica teológica tem procurado ser, 
terá sempre que ter a Bíblia como autoridade 
máxima.  

 Os maiores inimigos desta 
hermenêutica sadia e os da Bíblia não são 
seus necessariamente opositores, mas os 
seus expositores que tentam encontrar uma 
hermenêutica ‘furada’, tendo como base a 
Bíblia, e querem ter a defesa para as suas 
ideias absurdas e errôneas. (Gn 3.1-5) 
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 Nossa hermenêutica Sagrada  
aplicada em nossa metodologia depende 
da fé salvadora e do Espírito Santo para a 
compreensão e interpretação da Escritura 
(II Co 4.4), e nunca em pensamentos de 
axiologias, pensamentos retóricos pessoais. 

 Procuramos com este método 
hermenêutico Interpretar a experiência 
pessoal à luz das Escrituras, onde chamamos 
em um dos capítulos de exegese, e não as 
Escrituras à luz da experiência pessoal, onde 
chamamos no mesmo capítulo de eisegese. 

 Nesta hermenêutica apresentada por 
este manual, os exemplos bíblicos só têm 
autoridade prática quando amparados 
por uma ordem que os faça mandamento 
universal, sendo assim descrevemos a grande 
diferença entre a descrição e a transcrição, 
não é porque um determinado autor das 
escrituras falou tal dito que serve para ser 
seguido em nossos dias. 

 Que esta disciplina, a arte da 
interpretação bíblica, tenha alcançado seu 
principal objetivo, que sempre será de mudar 
as nossas vidas e não multiplicar nossos 
conhecimentos apenas.
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