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O CONCEITO DE RELEVAÇÃO
REVELAÇÃO



Conceito
O conceito de revelação expressa um dogma 
universal da teologia cristã que propõe a 
necessidade de que nos "seja dito como é 
Deus" (Eberhard Jüngel).


Em sentido bíblico, o "conhecimento de Deus" 
não significa simplesmente o fato de possuir 
"informações a respeito de Deus", mas sim uma 
auto-revelação de Deus, em Cristo Jesus, que é 
capaz de proporcionar vida e trazer salvação.

McGRATH, 2005, p. 246



Conceito
É correta a afirmação de que o significado de "revelação" no 
Novo Testamento não sugere uma "manifestação de um Deus até 
o momento desconhecido". 


Em sua acepção geral, o termo "revelação" parece significar “a 
possibilidade do conhecimento de algo em sua plenitude" ou "a 
manifestação total daquilo que fora até então obscuro ou incerto”.


No entanto, falar da “revelação de Deus", em um contexto 
teológico, não significa dizer que essa revelação de Deus seja 
plena, total.


A tradição ortodoxa enfatiza que a revelação divina não liquida o 
mistério de Deus.

McGRATH, 2005, p. 246



Conceito
Há sempre mais sobre Deus do que aquilo que somos capazes de saber;


Lutero também sugere que a revelação de Deus é somente parcial, embora seja 
confiável e adequada;


Importante:


O conceito de "revelação" não significa mera transmissão de um conjunto 
de conhecimentos, mas sim a manifestação pessoal de Deus na história;


Deus tomou a iniciativa por intermédio de um processo de auto-revelação, 
que atinge seu ápice e plenitude na história de Jesus de Nazaré;


Os cristãos são "parceiros de Deus em um diálogo que se desenvolve por 
intermédio da história";


A revelação assume uma forma pessoal.

McGRATH, 2005, p. 247



FORMAS DE REVELAÇÃO
REVELAÇÃO



Formas de revelação

Não são mutuamente excludentes!


Existem diferentes nuances dos conceitos cristãos 
sobre revelação.

McGRATH, 2005, p. 247



A DOUTRINA COMO 
REVELAÇÃO



A doutrina como revelação

Abordagem característica de evangélicos 
conservadores: Bíblia;


Abordagem característica de católicos neo-
escolásticos: Tradição (magisterium);


De acordo com essa abordagem, deve-se 
considerar a revelação primordialmente (embora 
não exclusivamente) sob a forma proposicional.

McGRATH, 2005, p. 247-248



A doutrina como revelação

Essa informação, para alguns protestantes 
conservadores, é mediada por intermédio da 
Bíblia, que é tratada como o conjunto de 
enunciados doutrinários;


A revelação refere-se à "informação relativa à 
natureza de Deus", fornecida pela Bíblia.

McGRATH, 2005, p. 248



“Por essa razão, pela fé divina e católica, deve-se 
crer em todas essas coisas que estão na Palavra 
de Deus conforme encontradas nas Escrituras e 

na tradição, às quais são apresentadas pela igreja 
como questões de fé divinamente reveladas por 
Deus, seja por meio do julgamento sagrado da 

igreja, seja em seu magisterium comum e 
universal.”

–Vaticano I



A doutrina como revelação
Fica bem claro que essa abordagem considera que 
a revelação assume a forma de declarações 
doutrinárias, as quais foram propostas pela igreja;


Essas declarações encontram-se tanto nas 
Escrituras como na tradição oral (especialmente 
para os católicos);


O papel das confissões é importantíssimo para a 
escolástica protestante e os “neo-escolásticos” 
evangélicos.

McGRATH, 2005, p. 248



A doutrina como revelação: 
crítica pós-liberal

Lindbeck chama essa perspectiva sobre a revelação de 
"proposicionalista" ou “cognitiva";


De acordo com essa perspectiva, a revelação é vista como 
"uma série de proposições ou verdades a respeito de 
realidades objetivas”;


Lindbeck defende que essa abordagem deve ser rejeitada 
por ser intelectualista e literalista, pelo fato de se 
fundamentar no pressuposto equivocado de que seja 
possível formular uma verdade objetiva sobre Deus, de 
maneira definitiva, exaustiva e atemporal, sob a forma de 
uma proposição.

McGRATH, 2005, p. 249



A doutrina como revelação: 
crítica pós-liberal (contrapontos)

Muitos dos teólogos medievais, por exemplo, 
entendiam a revelação, na verdade, como 
conceito dinâmico;


A revelação deveria ser vista como “percepção da 
verdade divina que caminhava em direção a essa 
verdade”;


Para eles, a revelação fornecia uma descrição 
confiável da realidade, embora incompleta.

McGRATH, 2005, p. 249



A doutrina como revelação: 
crítica pós-liberal (contrapontos)

Uma abordagem proposicional da revelação também não 
precisa, necessariamente, excluir outras formas de 
abordagem;


Uma das maiores falhas da teologia cristã talvez se 
encontre na relutância em reconhecer que os modelos 
são complementares, e não mutuamente excludentes;


Afirmar que a revelação envolve informação a respeito de 
Deus não significa negar que ela também possa envolver 
a mediação da presença divina, ou a transformação da 
experiência humana.

McGRATH, 2005, p. 249



“Uma variável importante nessa perspectiva sobre a revelação 
encontra-se nas obras de Karl Barth. Para ele, a Bíblia não é 
revelação em si mesma; ela representa um testemunho da 

revelação. Esse aspecto está relacionado ao conceito 
barthiano da "tríplice dimensão da Palavra de Deus". De 

acordo com Barth, é preciso distinguir um movimento tríplice 
que parte da Palavra de Deus em Cristo, passa pelo 

testemunho dessa Palavra nas Escrituras e, finalmente, chega 
à proclamação dessa Palavra por meio da comunidade da fé. 

Portanto, é Jesus Cristo quem incorpora o Deus revelado, e as 
Escrituras que dão testemunho dessa revelação de Deus em 
Cristo. Ao mesmo tempo em que Barth continuava a dar a 

maior importância ao envolvimento teológico com as 
Escrituras, é evidente que sua ênfase recai sobre aquele de 

quem as Escrituras dão testemunho - Cristo -, e não no 
texto bíblico em si.”

–McGRATH, 2005, p. 249



A PRESENÇA COMO 
REVELAÇÃO



A presença como 
revelação

Buber - Eu-Tu / Eu-Isso;


Talvez a declaração mais importante dessa perspectiva 
encontre-se no livro de Emil Bruner, Truth as encounter 
[Verdade como encontro], que estabelece a noção de 
revelação como comunicação pessoal de Deus - isto 
é, uma revelação da presença pessoal de Deus no interior 
daquele que crê;


“O senhorio e o amor de Deus não podem ser 
comunicados de outra forma que não seja por intermédio 
da auto-revelação de Deus.”

McGRATH, 2005, p. 250



A presença como 
revelação

A tese de Brunner defende que Deus, no processo de revelação, 
não transmite informações apenas;


A revelação envolve a manifestação da presença pessoal de Deus 
e não meras informações a seu respeito;


Brunner, baseando-se na análise de Martin Buber sobre as formas 
de relação "Eu-tu" e "Eu-Isso", insiste na existência de um 
elemento fortemente relacional na revelação;


Assim, o conceito de Brunner sobre a "verdade como encontro" 
comunica os dois elementos que constituem aquilo que ele 
considera como compreensão correta da revelação: a revelação é 
algo histórico e pessoal.

McGRATH, 2005, p. 250



A presença como 
revelação

Brunner deseja que possamos compreender que a verdade não é algo fixo, 
que permanece no interior do eterno mundo das idéias, revelado ou 
comunicado a nós na revelação;


Ao contrário, a verdade é algo dinâmico, que acontece no tempo e no 
espaço;


A verdade materializa-se como ato de Deus no tempo e no espaço;


Quanto ao segundo elemento - a dimensão pessoal da revelação - Brunner 
pretende enfatizar que o conteúdo desse ato de Deus não é outro senão 
a própria pessoa de Deus, em vez de um conjunto complexo de idéias e 
doutrinas relativas a Deus;


A revelação de Deus representa a automanifestação de Deus à 
humanidade.

McGRATH, 2005, p. 250



A presença como 
revelação

Com base nessa perspectiva, ele formula uma crítica a respeito de todo 
conceito de revelação que se apresente como palavras ou proposições 
sobre Deus;


Isso faz de Deus um objeto, no sentido de reduzi-lo ao status de objeto, 
em vez de tratá-lo como pessoa;


“Nenhum discurso, nenhuma palavra é adequada para transmitir o mistério 
de Deus como Pessoa” (Brunner);


A revelação não pode ser vista como transmissão de informações sobre 
Deus: "a revelação nunca é uma mera transmissão de conhecimento, mas 
sim um relacionamento que traz vida e transformação” (Brunner);


Assim, a revelação é primordialmente vista como comunicação ou o 
estabelecimento de uma relação pessoal.

McGRATH, 2005, p. 250



A EXPERIÊNCIA COMO 
REVELAÇÃO



A experiência como 
revelação

De acordo com essa perspectiva, entende-se que Deus se revela 
ou se dá a conhecer por intermédio da experiência pessoal;


Esta é considerada por muitos como a abordagem ligada ao 
protestantismo liberal alemão do século XIX, especialmente com 
F. D. E. Schleiermacher e A. B. Ritschl;


Schleiermacher, originário do contexto do pietismo morávio, 
atribuía grande ênfase à questão da devoção pessoal a Cristo e à 
importância de uma consciência pessoal da conversão;


Influenciado pela perspectiva romântica, contrária ao espírito 
iluminista.

McGRATH, 2005, p. 251



A experiência como 
revelação

Declarava que a essência da religião encontrava-se "em um fator 
fundamental, distinto e integrante da vida e das culturas 
humanas”;


Schleiermacher identifica esse fator como sentimento de total e 
completa dependência em relação a algo infinito, o qual, no 
entanto, manifesta-se nas coisas finitas e por intermédio delas;


Schleiermacher, destaca que a fé cristã não é primordialmente 
conceitual; 


Antes, as doutrinas devem ser encaradas como expressões 
secundárias de sua verdade religiosa primária, que vem a ser a 
experiência da salvação.

McGRATH, 2005, p. 251-252



A experiência como 
revelação

A essência dessa devoção não se encontra em algum 
princípio moral ou racional, mas no "sentimento" (das 
Gefühl), na percepção imediata de si mesmo;


A ampla consciência que o ser humano tem de uma 
espécie de dependência em relação a algo indefinido é, 
de acordo com Schleiermacher, reconhecida e 
interpretada, no contexto da fé cristã, como sentimento 
de total dependência em relação a Deus;


Esse "sentimento de absoluta dependência" constitui o 
ponto de partida da teologia cristã.

McGRATH, 2005, p. 252



A experiência como 
revelação - crítica

Uma das maiores falhas desse modelo pode ser 
percebida por intermédio das críticas que lhe foram 
feitas por Ludwig Feuerbach (1804-1872), que defendia 
que essa "experiência" era nada mais do que a 
"experiência do ser";


Essa abordagem também foi criticada por escritores 
pós-liberais, como George Lindbeck, os quais alegaram 
que qualquer apelo a uma experiência religiosa direta 
que seja comum a toda humanidade é algo que não 
merece crédito, pois representa um "falso universal".

McGRATH, 2005, p. 252



A HISTÓRIA COMO 
REVELAÇÃO



A história como revelação
Wolfhart Pannenberg, concentra-se no tema da "revelação como 
história";


De acordo com ele, a teologia cristã baseia-se na análise da 
história universal e conhecida, e não na subjetividade interna da 
existência humana pessoal ou em uma interpretação particular 
dessa história;


A história é em si mesma a revelação (ou pelo menos tem a 
capacidade de vir a sê-lo);


Para Pannenberg, a revelação é essencialmente um evento 
histórico notório e universal, reconhecido e interpretado como 
"ato de Deus”.

McGRATH, 2005, p. 252



A história como revelação
Wolfhart Pannenberg sustenta 7 (5) teses:


1. A auto-revelação de Deus nas Escrituras não se deu de forma direta, como se 
fosse uma teofania, mas foi indireta, por meio dos atos de Deus na história;


2. A revelação não é totalmente apreendida no início, mas apenas no final da 
história sobre a revelação;


3. Em oposição às manifestações divinas específicas, a revelação de Deus na 
história encontra-se ao alcance de todos, de forma notória e universal, para 
todo aquele que tiver olhos para vê-la;


4. A revelação universal de Deus não se concretiza plenamente na história de 
Israel; antes, é concretizada no destino de Jesus de Nazaré, à medida que o 
fim da história é antecipado nesse destino.


5. O evento de Cristo não pode ser tido como revelação isolada de Deus; ele se 
firma no contexto da história do relacionamento entre Deus e Israel.

McGRATH, 2005, p. 252-253



A história como revelação

Pannenberg, por meio de seu apelo à história, 
consegue evitar a linha de raciocínio que conduz 
ao impasse de Feuerbach (crítica acerca da 
experiência como revelação), ao insistir no fato de 
que a teologia surge a partir da história, e não dos 
sentimentos humanos referentes à salvação ou à 
presença de Deus.

McGRATH, 2005, p. 253



REVELACÃO GERAL
REVELAÇÃO



Revelação geral

Onde se encontra a revelação geral (loci - plural 
de locus)?


1. Natureza;


2. História;


3. Constituição do ser humano.

ERICKSON, 2015, p. 141



NATUREZA



“Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento 
proclama a obra das suas mãos.


Um dia fala disso a outro dia; uma noite o revela a 
outra noite.


Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua 
voz.”

–Salmos 19:1-3



“Pois desde a criação do mundo os atributos 
invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua 

natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo 
compreendidos por meio das coisas criadas, de 
forma que tais homens são indesculpáveis […]”

–Romanos 1:20



HISTÓRIA



“Ele muda as épocas e as estações; destrona reis 
e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e 

conhecimento aos que sabem discernir.”

–Daniel 2:21



“De um só fez ele todos os povos, para que 
povoassem toda a terra, tendo determinado os 

tempos anteriormente estabelecidos e os lugares 
exatos em que deveriam habitar.”

–Atos 17:26



SER HUMANO



“Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar 
sem a lei, sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar 
sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem 

a Lei que são justos aos olhos de Deus; mas os que 
obedecem à lei, estes serão declarados justos.


(De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam 
naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, 
embora não possuam a lei; pois mostram que as exigências 

da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão 
testemunho também a consciência e os pensamentos deles, 

ora acusando-os, ora defendendo-os.)


Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos 
homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu 

evangelho.”

–Romanos 2:11-16



TEOLOGIA NATURAL
REVELAÇÃO GERAL



Teologia natural
Possibilidade de se obter um conhecimento verdadeiro de Deus com 
base nas esferas da natureza, história e ser humano;


Uma “teologia sem a Bíblia”;


Premissas:


A verdade de Deus está presente na criação, mesmo depois da 
Queda;


O ser humano está apto a observar e aprender com a criação, 
mesmo depois da Queda;


Harmonia entre a mente humana (razão) e a criação ao nosso 
redor.

ERICKSON, 2015, p. 147-148



Teologia natural

O cerne da teologia natural é a possibilidade de se 
chegar a um conhecimento verdadeiro de Deus 
com base na razão, sem:


Compromisso com as crenças cristãs;


Sem necessidade da instituição (a igreja);


Ou um documento (Bíblia).

ERICKSON, 2015, p. 148



TOMÁS DE AQUINO
TEOLOGIA NATURAL



Tomás de Aquino
Contexto (séc. XIII):


Igreja em contato com culturas heterogêneas:


Judeus;


Muçulmanos;


Pagãos.


Não bastava citar a Bíblia;


Era necessário entrar em algum campo neutro, sem apelar para 
autoridades especiais (igreja ou Bíblia);


Objetivo: resolver a questão em termos aceitos por todos os seres 
racionais.

ERICKSON, 2015, p. 148



Tomás de Aquino

ERICKSON, 2015, p. 148

Domínio da graça

Domínio da natureza

Aceitas com base 
na autoridade

Aceitas com base 
na razão



Tomás de Aquino

O que Aquino entendia ser possível de se provar pela 
razão pura?


A existência de Deus;


A imortalidade da alma humana;


* A origem sobrenatural da Igreja Católica.


O que dependeria de uma revelação especial?


Trindade, por exemplo, além de doutrinas específicas.

ERICKSON, 2015, p. 148



Tomás de Aquino
Argumentos (cinco vias):


Prova cosmológica: tudo é causado por outra coisa, 
logo, uma regressão infinita não é possível, sem 
necessário uma causa não causada (motor não 
movível) ou um ser necessário (Deus);


Argumento teleológico: fenômeno da ordenou do 
propósito evidente do universo. Rochas e atmosfera 
não planejaram intencionalmente estar onde estão, 
logo, sua ordenação é fruto de um ser inteligente.

ERICKSON, 2015, p. 149



CALVINO
REVELAÇÃO GERAL, SEM TEOLOGIA NATURAL



Calvino
A revelação geral está presente na natureza, na história e no ser humano;


Porém, a humanidade, devido a Queda, não percebem claramente Deus nem 
o reconhecem na revelação geral;


Efeito duplo do pecado:


Desconfigura o testemunho da revelação geral;


Cegueira e trevas da humanidade.


Salmo 19: o salmista contempla a criação pois já possui a revelação especial;


“Óculos da fé” (As Institutas, livro I).


*** Erickson muito sintético. McGrath, mais fiel a sofisticação de Calvino 
neste assunto.

ERICKSON, 2015, p. 155-156



“[…] o conhecimento de Deus, o criador, pode ser 
alcançado tanto por intermédio da natureza, 

quanto por intermédio da revelação, em que essa 
última esclarece, confirma e amplia aquilo que é 
possível conhecer por intermédio da natureza. O 
conhecimento de Deus como redentor - que para 
Calvino representa uma forma de conhecimento 

distintamente cristã - somente pode ser 
alcançado por meio da revelação em Cristo e por 

intermédio das Escrituras.”

–McGRATH, 2005, p. 257



KARL BARTH
TEOLOGIA NATURAL



Karl Barth
Grande objeção à revelação geral e, consequentemente, à teologia natural;


Formado no liberalismos teológico (Albrecht Ritschel, Adolf von Harnack e 
Wilhelm Herrmann);


Dois motivos que impulsionam sua objeção:


1.Decepção para com seus professores, que encontram na teologia 
natural um “suporte” para justificar suas posições políticas (1914 e 
1930);


2.Divergência com Emmil Brunner, que defendeu que os seres 
humanos são dotados, mesmo após a Queda, de uma capacidade de 
discernir a presença de Deus na natureza e nos fatos históricos. 
Trata-se de um “ponto de contato” entre o humano e a natureza que 
viabiliza a revelação divina. (McGRATH, 2005, p. 260-261)

ERICKSON, 2015, p. 150-152



Karl Barth
Barth reagiu furiosamente diante da proposta de 
Brunner;


Sua resposta transformou-se em um livro que pôs 
um fim repentino em uma amizade de muitos anos - 
cujo título é um dos mais curtos da história da 
literatura religiosa: Nein!  [Não!];


Barth estava disposto a dizer: "Não!", para a 
avaliação positiva que Brunner havia feito da 
teologia natural.

McGRATH, 2005, p. 261



Karl Barth
A revelação é redentora por natureza;


Conhecer Deus é estar relacionado a ele em uma experiência 
salvífica;


Ele é cético sobre a possibilidade de conhecer Deus sem 
conhecer sua revelação em Cristo;


Revelação de Deus é sempre e apenas revelação de Deus em 
Jesus Cristo: o Verbo;


Salmo 19: as pessoas encontram Deus no cosmo, mas isso 
ocorre porque elas já conhecem Deus com base na revelação 
especial.

ERICKSON, 2015, p. 150-153



“Portanto, epistemologicamente, a objeção que Barth faz à 
tradicional teologia natural não tem qualquer relação com a 
validade de seus argumentos, nem mesmo com a estrutura 

lógica em si, mas com o caráter independente - isto é, com a 
estrutura lógica autônoma criada pela teologia natural, que toma 
por base "exclusivamente a natureza", isolando-a da revelação 

ativa do Deus vivo e trino - pois essa estrutura somente 
consegue separar o conhecimento de Deus em duas partes: o 

conhecimento natural de um Deus único e o conhecimento 
revelado de um Deus trino, o que é intolerável tanto em termos 
científicos quanto teológicos. Isso não representa a negação de 

um espaço para uma estrutura lógica adequada ao 
conhecimento de Deus, como quer a teologia natural, mas, 

antes, a ênfase sobre o fato de que a menos que essa estrutura 
lógica esteja intrinsecamente ligada à verdadeira essência do 

conhecimento de Deus, ela representa uma abstração distorcida. 
Essa é a razão pela qual Barth defende que, quando 

devidamente compreendida, a teologia natural é parte 
integrante da teologia revelada.”

–Torrance apud McGrath, 2005, p. 262



“[…] existe outra questão, que é negligenciada com muita 
facilidade. O debate de Barth e Brunner ocorreu em 1934, ano em 

que Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Sob o apelo de 
Brunner à natureza encontrava-se uma idéia, que teve suas origens 

em Lutero, conhecida como “as ordens da criação". Conforme 
Lutero, a providência divina instituiu certas “ordens" em meio à 

criação, para impedir que essa criação entrasse em colapso. Entre 
essas ordens estavam incluídas a família, a igreja e o Estado. (A 

íntima aliança que existia entre a igreja e o Estado, no pensamento 
luterano alemão, pode ser vista como reflexo dessa idéia). O 

protestantismo liberal alemão do século XIX havia incorporado 
essa idéia, elaborando uma teologia em que se admitia que a 
cultura alemã, e inclusive uma avaliação positiva do Estado, 

adquirissem uma grande relevância teológica. Parte da 
preocupação de Barth era que Brunner, talvez de uma forma não 

intencional, tivesse lançado os alicerces teológicos que 
possibilitariam que o Estado se tornasse um protótipo de Deus. E 

quem, perguntava-se Barth, quereria retratar Deus em Adolf 
Hitler?”

–McGRATH, 2005, p. 261



O PROBLEMA DO MAL
REVELAÇÃO GERAL



O problema do mal

Condenação da humanidade sem que haja, de 
fato, uma revelação especial?


“Indesculpáveis”?


É possível para quem não conhece “Jesus”, 
“Deus”, o “plano da salvação”, etc., ser salvo?



“Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra 
toda impiedade e injustiça dos homens que 

suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de 
Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, 

porque Deus lhes manifestou. Pois desde a 
criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, 
seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido 

vistos claramente, sendo compreendidos por 
meio das coisas criadas, de forma que tais 
homens são indesculpáveis; porque, tendo 

conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, 
nem lhe renderam graças, mas os seus 

pensamentos tornaram-se fúteis e os seus 
corações insensatos se obscureceram.”

–Romanos 1:18-21



“Todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei 
também perecerá, e todo aquele que pecar sob a 
lei, pela lei será julgado. Porque não são os que 

ouvem a Lei que são justos aos olhos de Deus; mas 
os que obedecem à lei, estes serão declarados 

justos. (De fato, quando os gentios, que não têm a 
lei, praticam naturalmente o que ela ordena, 
tornam-se lei para si mesmos, embora não 

possuam a lei; pois mostram que as exigências da 
lei estão gravadas em seus corações. Disso dão 

testemunho também a consciência e os 
pensamentos deles, ora acusando-os, ora 

defendendo-os.) Isso acontecerá no dia em que 
Deus julgar os segredos dos homens, mediante 

Jesus Cristo, conforme o declara o meu 
evangelho.”

–Romanos 2:12-16



O problema do mal
É possível se agarrar a misericórdia divina, sem saber em que condição 
é oferecida?


No AT, as pessoas eram salvas sem conhecer plenamente o ápice da 
revelação: Jesus;


Salvação sempre foi pela fé (Gl 3:6-9), que reside em Cristo, que nos 
liberta da Lei;


Muito teólogos deixam aberta a possibilidade de que Deus não nos 
revelou tudo sobre o assunto, mas não afirmam que estão seguros de 
que existam pessoas salvas dessa maneira;


Clark Pinnock e John Sanders estão seguros da possibilidade de 
salvação nestas circunstâncias.

ERICKSON, 2015, p. 156-160



O problema do mal

Objeções:


Substituição da revelação especial pela geral 
- a especial testemunha acerca da geral;


Urgência do trabalho missionário - 
pragmatismo;


A situação dos crente do AT não se aplica 
mais - teorias da mecânica quântica.

ERICKSON, 2015, p. 156-160



O problema do mal
Melquisedeque?


Muita cautela nas palavras de Erickson:


“Parece-me que a resposta mais sábia a essa questão 
confusa seja reconhecer que não podemos descartar a 
possibilidade de que algumas pessoas que nunca ouviram o 
evangelho possam, todavia, por meio da graça de Deus, 
responder ao que elas sabem de Deus mediante a revelação 
geral e se voltar para ele com fé em seu perdão. No entanto, ir 
além disso e especular sobre quantos serão salvos desse 
modo, se é que haverá alguém, implica ir além do que é 
permitido pelas Escrituras.” (Harold Netlund - posição do 
Erickson - grifo meu)

ERICKSON, 2015, p. 156-160



REVELACÃO ESPECIAL
REVELAÇÃO



Revelação especial
O que é e qual a sua necessidade?


Automanifestação de Deus a pessoas em 
particular, em momentos e locais específicos;


Possibilidade de um relacionamento com Deus;


Necessária devido a Queda - o humano se 
perdeu de Deus (antes ou depois da Queda? 
Deus procura Adão…);


Forma de conhecimento mais pleno de Deus.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial
Natureza pessoal:


Um Deus pessoal se apresenta a pessoas;


Deus se revela informando seu nome (Ex 3:14);


Deus firmou alianças (Noé, Abraão);


Muitos relatos de experiências pessoais com Deus;


Paulo deseja um relacionamento pessoal com Deus (Fp 
3:10);


A Bíblia toda é de natureza pessoal.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial
Natureza antrópica:


Deus transcendente, fora do alcance de 
nossa experiência sensorial;


Uso de línguas comuns nas épocas de 
revelação;


Em forma que faziam parte do dia-a-dia da 
experiência humana - ocorrência naturais (ex.: 
Jesus é homem, filho de José).

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial
Natureza analógica:


Deus ama como nós amamos;


Mas ama infinitamente mais do que conseguimos conceber.


Deus é poderoso;


Os humanos são poderosos, mas Deus tem muito mais poder.


Deus conhece;


Os humanos conhecem, mas muito menos que Deus, que conhece 
tudo.


Incapacidade de contê-lo em nosso conhecimento, pois Ele será sempre 
incompreensível. Não se trata de falta de conhecimento, mas há uma diferença 
qualitativa.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial

Os modos da revelação:


Eventos históricos;


O discurso divino;


A encarnação.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial - 
história

G. E. Wright: o Deus que age:


A revelação acontece numa séria de eventos 
históricos;


A Bíblia é uma coletânea (registro) dos atos de Deus e 
as respostas humanas aos atos - narrativas bíblicas;


Por meio destes atos podemos aprender algo sobre 
Deus;


Assim, a Bíblia não é especificamente "a palavra de 
Deus" mas, sim, o registro dos atos de Deus.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial - 
história

Revelação por meio de história - Karl Barth (neo-ortodoxia):


Deus agiu na história para se revelar, mas os eventos da história 
não são a revelação e sim o meio da revelação;


Revelação é Deus se manifestando num encontro pessoal com o 
ser humano;


A presença de Deus num evento é a revelação e não o evento em 
si;


Assim, a Bíblia é um relatório que a revelação aconteceu, mas não é 
parte da revelação;


A Bíblia pode ser um veículo através do qual Deus se revela ao 
leitor.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial - 
história

Wolfhart Pannenberg:


Os eventos da história são a própria revelação de Deus;


Assim, é possível ver os atributos de Deus nos eventos;


Pannenberg entendeu a história como a história universal, isto 
é, Deus não se revelou somente na história de Israel mas, sim, 
na história universal do mundo;


Consequência da eliminação da distinção entre revelação geral 
e especial;


Elementos históricos pode ser provados pela razão 
(ressurreição, por exemplo).

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial - 
discurso divino

Deus fala:


Teofanias:


Ex 3


Jz 6


Is 6


Ez 1,2


Mas é necessária uma interpretação da revelação (autores 
bíblicos)?

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial - 
encarnação

Forma mais completa da revelação como evento;


Ápice dos atos de Deus estão na vida de Jesus;


Hebreus 1:1-2 - superioridade dessa revelação;


Quando os profetas falam, estão portando uma 
mensagem de Deus;


Quando Jesus fala, Deus fala.

ERICKSON, 2015, p. 163-187



Revelação especial
Proposicional ou Pessoal?


Se proposicional, fé = a aceitação de crenças;


Se pessoal, fé = ato de confiança e compromisso pessoal.


Conciliação?


Bíblia como revelação especial?


Se proposicional, pode ser preservada;


Revelação progressiva:


Evolutivo gradual?


A revelação posterior baseia-se na anterior?

ERICKSON, 2015, p. 163-187



INSPIRAÇÃO, INERRÂNCIA E 
TRÍADE REVELATÓRIA
REVELAÇÃO



TEXTOS BÍBLICOS
INSPIRAÇÃO



“Antes de mais nada, saibam que nenhuma 
profecia da Escritura provém de interpretação 
pessoal, pois jamais a profecia teve origem na 

vontade humana, mas homens falaram da parte 
de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.”

–2 Pedro 1:20,21



“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 
o ensino, para a repreensão, para a correção e 

para a instrução na justiça, para que o homem de 
Deus seja apto e plenamente preparado para toda 

boa obra.”

–2 Timóteo 3:16,17



“Naqueles dias Pedro levantou-se entre os 
irmãos, um grupo de cerca de cento e vinte 

pessoas, e disse: ‘Irmãos, era necessário que se 
cumprisse a Escritura que o Espírito Santo 

predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, 
que serviu de guia aos que prenderam Jesus.’”

–Atos 1:15,16



“O Espírito do Senhor falou por meu intermédio; 
sua palavra esteve em minha língua.”

–2 Samuel 23:2



TEORIAS
INSPIRAÇÃO



Inspiração: teorias
Teorias:


Intuição:


Perspicácia de alto grau;


Exercício de um dom privilegiado;


Os autores bíblicos foram gênios religiosos;


Bíblia como literatura religiosa que reflete 
as experiências espirituais do povo hebreu.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inspiração: teorias
Iluminação:


Influência do Espírito Santo nos autores das Escrituras;


Mas envolve apenas aperfeiçoamento das competências 
normais;


Não há comunicação especial da verdade nem 
orientação para o que se escreve;


Somente mais sensibilidade e percepção acerca de 
questões espirituais;


Difere apenas em grau e não gênero em relação a obra 
do Espírito na vida dos crentes.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inspiração: teorias
Dinâmica:


Combina elementos humanos e divinos no processo 
de inspiração e redação;


O Espírito dirige o autor aos pensamentos e 
conceitos;


O Espírito permite que a personalidade do autor 
participe do processo (escolha de palavras e 
expressões);


O autor é divinamente dirigido de forma que lhe é 
exclusivamente peculiar e pessoal.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inspiração: teorias
Verbal:


Mais do que dirigir os pensamentos do 
autor, o Espírito seleciona palavras para 
redação;


Cada palavra é a palavra exata que Deus 
queria empregar;


Normalmente tenta-se evitar associar 
esse processo a um ditado.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inspiração: teorias
Ditado:


Deus ditou o texto da Bíblia;


As passagens que dizem que o Espírito 
disse algo ao autor se aplica a toda a Bíblia;


Embora Calvino fale em ditado ao descrever 
a inspiração, parece improvável que ele 
quisesse o que esse termo geralmente 
significa.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



INERRÂNCIA
CONCEITOS



“[…] os reformadores não viam a questão da 
inspiração como algo vinculado à absoluta 

fidelidade histórica ou à inerrância factual dos 
textos bíblicos.”

–McGRATH, 2005, p. 218



“A elaboração dos conceitos de ‘infalibilidade 
bíblica’ ou de ‘inerrância’ no protestantismo 

remontam à metade do século XIX, nos Estados 
Unidos.”

–McGRATH, 2005, p. 218



“Fundamentalismo - Corrente do protestantismo 
estado-unidense que atribui ênfase particular 

sobre as questões da autoridade e da inerrância 
da Bíblia.”

–McGRATH, 2005, p. 654



Inerrância: conceitos

Conceitos:


Inerrância absoluta:


A Bíblia, incluindo aspectos científicos e 
históricos, é plenamente verdadeira;


Assim, tudo deve e pode ser explicado 
cientificamente e historicamente.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inerrância: conceitos
Inerrância plena:


A Bíblia é totalmente verdadeira;


Mas não tem como principal objetivo fornecer dados 
históricos e científicos;


Quando ela as faz, são totalmente verdadeiras;


Há uma compreensão fenomenológica dos dados 
históricos e científicos fornecidos pelo texto. Ou seja, os 
relatos são de como o homem percebe os fenômenos;


Ele não são necessariamente exatos, mas são 
verdadeiros.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inerrância: conceitos
Inerrância limitada:


A Bíblia é inerrante e infalível em suas referências à 
doutrina da salvação;


Os dados científicos e históricos são correspondentes a 
perspectiva do autor em seu respectivo contexto;


A revelação e inspiração não deram aos autores um 
conhecimento acima do normal;


Deus não revelou informações históricas e científicas;


Isso não traz muitas consequências, pois o objetivo da 
Bíblia não é ensinar ciência ou história.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inerrância: conceitos
Inerrância de propósito:


A Bíblia cumpre seu propósito: levar pessoas a 
uma comunhão pessoal com Cristo;


Não o de transmitir verdades;


É inadequado relacionar inerrância a factualidade;


A verdade é um meio que visa a um fim;


A verdade não está na qualidade das 
proposições.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inerrância: conceitos
Revelação adaptada:


Não utilizam o termo “inerrância”;


A Bíblia chegou até nós por meios humanos e 
está sujeito a erros humanos;


Isso é válido para o conteúdo teológico e e 
religioso;


Exemplo: Paulo - existem informações reveladas 
e não-reveladas (posição sobre as mulheres).

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inerrância: conceitos
A Bíblia não é a revelação:


Sua função é nos preparar para um encontro pessoal, que é 
a revelação;


Seu objetivo não é transmitir proposições;


Verdade ou falsidade não se aplica ao caso da Bíblia;


A Bíblia contém erros, mas eles não são a Palavra de Deus;


São palavras de Isaías, Mateus, Paulo…


A presença de erros não impede que a Bíblia tenha utilizada 
funcional.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



Inerrância: conceitos
A inerência é um assunto irrelevante:


Trata-se um termo negativo;


Melhor seria utilizar um termo positivo para se referenciar a Bíblia;


“Inerrância” não é um conceito bíblico;


A Bíblia trata da nossa relação com Deus;


Inibe o exegeta, pois prejudica a análise do texto que se entende 
que a Bíblia não contém erros (sem liberdade de análise);


É um conceito imposto e artificial, além de prejudicar a exegese;


É um assunto nocivo: causa desunião e é uma tempestade em 
copo d’água.

ERICKSON, 2015, p. 189-249



TRÍADE REVELATÓRIA
REVELAÇÃO



Tríade revelatória
Em primeiro lugar, conforme já vimos no tópico sobre revelação 
especial, Deus se revela através de aparições ao longo da história e 
através de homens (profetas). Estes momentos nem sempre são 
registrados ou, às vezes, apenas em séculos posteriores;


Em segundo lugar, existe a Bíblia. Que são os registros escritos da 
revelação ao longo da história. O que nos dá a garantia da 
veracidade da informação contida nas Escrituras é a inspiração dada 
por Deus aos homens que escreveram os textos (II Tm 3:16; II Pe 
1:20-21); 


Em terceiro e último lugar, temos o leitor. Como o leitor consegue 
compreender a revelação contida nos textos sagrados? Através da 
iluminação dada por Deus para o entendimento da Palavra de Deus.



“Oro também para que os olhos do coração de 
vocês sejam iluminados, a fim de que vocês 
conheçam a esperança para a qual ele os 

chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos 
santos”

–Efésios 1:18



CÂNON, CANONICIDADE E 
CANONIZAÇÃO
REVELAÇÃO



Critérios para canonização
Apostolicidade – escritos por testemunhas oculares e 
líderes;


Catolicidade – aceitação do livro deveria acontecer por toda 
a igreja;


Ortodoxia – o conteúdo doutrinário deveria ser claro e em 
conformidade com a sã doutrina;


Inspiração – deveria existir evidência da divina inspiração do 
conteúdo, o que poderia acontecer através dos frutos de 
transformação em vidas e edificação da igreja a partir da 
leitura do livro.


