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Capítulo 1 – DA ESCRITURA SAGRADA
15/02/2017 



“Assim que a moeda no cofre
tilintar, a alma do purgatório para o
céu ira saltar” – Johann Tetzel







Tese 27 Pregam doutrina humana os que dizem que, tão
logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando
[do purgatório para o céu].

Tese 43 Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre
ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que
se comprassem indulgências.

Tese 51 Deve-se ensinar aos cristãos que o papa estaria
disposto - como é seu dever - a dar do seu dinheiro àqueles
muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem
ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse
necessário vender a Basílica de S. Pedro.





• Dieta de Worms, 1529. Lutero questionado, responde:

“A menos que possa ser refutado e convencido pelo

testemunho da Escritura e por claros argumentos (visto

que não creio no papa, nem nos concílios; é evidente que

todos eles frequentemente erram e se contradizem);

estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim,

minha consciência está cativa à Palavra de Deus: não

posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso

fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição.

Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude.

Amém!”.



A.A. Hodge resume (CFW comentada):

Catolicismo: “As Escrituras são um
produto do Espírito através da Igreja”
(papa manda)

Exemplo: Mt 13.55? São irmãos de Jesus
ou primos? Maria subiu ao céu?
Ver Bíblia Católica...

Reforma: “A Igreja é produto do Espírito
através da Palavra” (Bíblia manda)







IV. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela
qual deve ser crida e obedecida, não depende do
testemunho de qualquer homem ou igreja, mas
depende somente de Deus (a mesma verdade) que
é o seu autor; tem, portanto, de ser recebida,
porque é a palavra de Deus (Ref. II Tm 3:16; I Jo 5:9,
I Ts 2:13).

Definição do cânon x Fonte de autoridade





I. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da
providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o
poder de Deus, que os homens ficam inescusáveis, contudo não são
suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade
necessário para a salvação; por isso foi o Senhor servido, em
diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua
Igreja aquela sua vontade; e depois, para melhor preservação e
propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e
conforto da Igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e
do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna
indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos
modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. (Referências: Sl
19: 1-4; Rm 1: 32, e 2: 1, e 1: 19-20, e 2: 14-15; I Co 1:21, e 2:13-14;
Hb 1:1-2; Lc 1:3-4; Rm 15:4; Mt 4:4, 7, 10; Is 8: 20; I Tm 3: I5; II Pe 1:
19).



• REVELAÇÃO GERAL (Salmo 19):

• claro: "os céus proclamam"; "o firmamento anuncia"; "o dia discursa"; "a noite revela"

• incessante: "um dia discursa a outro dia"; "uma noite revela conhecimento a outra 

noite"; não há pausas ou interrupções.

• silencioso: "não há linguagem, nem palavras, nem nenhum som". A simples 

contemplação da obra de Deus fala por si mesmo.

• global: "por toda a terra"; "até os confins do mundo"; e, uma vez que não há linguagem, 

a revelação da natureza é absolutamente universal, e pode ser entendida pelos falantes 

de todas as línguas. Ela é inteligível a todos os seres humanos.

• glorioso: sol descrito como um noivo: comparação com a alegria, o vigor e o esplendor de

um noivo que, radiantemente vestido e com grande júbilo, saía de seus aposentos para

receber sua noiva

• O canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos e gansos aos 28, o ganso silvestre

aos 35, e os papagaios e avestruzes aos 42. Por que a diferença entre um período e outro

é sempre de sete dias ?

• A melancia tem número par de franjas. A laranja possui número par de gomos. A espiga

de milho tem número par de fileiras de grãos. O cacho de bananas tem, na última fila,

número par de bananas, e cada fila tem uma banana a menos que a fila anterior.



• Romanos 1.19 ... o que de Deus se pode conhecer é manifesto

entre [ os homens ], porque Deus lhes manifestou. 20 Porque

os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como

também a sua própria divindade, claramente se reconhecem,

desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das

coisas que foram criadas...

• Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,

Contemplo os grandes feitos da Tua mão

Estrelas, mundos e trovões rolando,

A proclamar Teu nome na amplidão.

Canta minha alma, então, a Ti, Senhor: Grandioso és Tu



I. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da
providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o
poder de Deus, que os homens ficam inescusáveis, contudo não são
suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade
necessário para a salvação; por isso foi o Senhor servido, em diversos
tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua Igreja aquela
sua vontade; e depois, para melhor preservação e propagação da
verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja
contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi
igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a
Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar
Deus a sua vontade ao seu povo. (Referências: Sl 19: 1-4; Rm 1: 32, e
2: 1, e 1: 19-20, e 2: 14-15; I Co 1:21, e 2:13-14; Hb 1:1-2; Lc 1:3-4;
Rm 15:4; Mt 4:4, 7, 10; Is 8: 20; I Tm 3: I5; II Pe 1: 19).



I. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da
providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o
poder de Deus, que os homens ficam inescusáveis, contudo não são
suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade
necessário para a salvação; por isso foi o Senhor servido, em diversos
tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua Igreja aquela
sua vontade; e depois, para melhor preservação e propagação da
verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja
contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi
igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a
Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar
Deus a sua vontade ao seu povo. (Referências: Sl 19: 1-4; Rm 1: 32, e
2: 1, e 1: 19-20, e 2: 14-15; I Co 1:21, e 2:13-14; Hb 1:1-2; Lc 1:3-4;
Rm 15:4; Mt 4:4, 7, 10; Is 8: 20; I Tm 3: I5; II Pe 1: 19).



VI. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas
necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem,
ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e
claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em
tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por
tradições dos homens; reconhecemos, entretanto, ser necessária a
íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão
das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias,
quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e
sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da
natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra,
que sempre devem ser observadas (Ref. II Tm 3:15-17; Gl 1:8; II Ts
2:2; Jo 6:45; I Co 2:9, 10, l2; I Co 11:13-14).

Ver Bíblia católica





Qual sua versão da Bíblia?

ARC – Almeida Revista e Corrigida
ARA – Almeida Revista e Atualizada

NVI – Nova Versão Internacional
BLH – Bíblia na Linguagem de Hoje 

BPA – Bíblia das Páginas arrancadas – liberalismo / alta crítica

BPB – Bíblia das Páginas em branco – novas revelações?



II. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita,
incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que
são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem a
regra de fé e de prática: O VELHO TESTAMENTO: Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II
Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias,
Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas,
Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O
NOVO TESTAMENTO: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, I
Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I
Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito,
Filemon, Hebreus, Tiago, I Pedro, II Pedro, I João, II João, III João,
Judas, Apocalipse (Ref. Ef 2:20; Ap 22:18-19: II Tm 3:16; Mt 11:27).



III. Os livros geralmente chamados Apócrifos, não
sendo de inspiração divina, não fazem parte do
cânon da Escritura; não são, portanto, de
autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum
podem ser aprovados ou empregados senão como
escritos humanos. (Ref. Lc 24:27,44; Rm 3:2; II Pe
1:21).



ERROS 
HISTÓRICOS 
GROSSEIROS





FEITIÇARIA?



SALVAÇÃO 
PELAS OBRAS



ORAÇÃO PELOS MORTOS



PEDIDO DE 
DESCULPAS?





Argumentos pró-apócrifos Argumentos anti-apócrifos

Citados no NT (Jd 14, 2 Tm 3.8) Nunca citados com inspirados

Constam na LXX – a Bíblia em grego 
majoritariamente citada pelo NT

LXX vem de Alexandria; o cânon judaico 
é guardado em Jerusalém

Constam nos mais antigos manuscritos 
completos da Bíblia

Estes seguem a LXX, que era uma 
tradução de livros, e não o cânon em si

Referências na arte cristã primitiva Arte não define cânon

Aparecem em Qumram Qumram tinha uma biblioteca completa 
não estritamente sagrada

Usados por anglicanos e ortodoxos 
orientais

Mas estes nunca lhe deram a mesma 
autoridade canônica

Canonizados em Trento (1546) Foi ato em reação a Lutero



OS ARGUMENTOS DEFINITIVOS ANTI-APÓCRIFOS

Jamais aceitos pela comunidade judaica 
(o povo de Deus a quem foram primariamente 

endereçados)

Jamais aceitos por Jesus ou pelos autores do NT

Não reivindicam ser proféticos

Nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades 
messiânicas (não fazem profecias)

Erros históricos (e falta de lastro histórico)

Heresias graves

Época e idioma de escrita



V. Pelo testemunho da Igreja podemos ser movidos e incitados a um
alto e reverente apreço da Escritura Sagrada; a suprema excelência
do seu conteúdo, e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu
estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo (que
é dar a Deus toda a glória), a plena revelação que faz do único meio
de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências
incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais
abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus; contudo, a
nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina
autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela
palavra e com a palavra testifica em nossos corações (Ref. I Tm 3:15; I
Jo 2:20,27; Jo 16:13-14; I Co 2:10-12).



São argumentos pelos quais abundantemente se
evidencia ser ela [a Bíblia] a palavra de Deus:

- a suprema excelência do seu conteúdo,
- a eficácia da sua doutrina,
- a majestade do seu estilo,
- a harmonia de todas as suas partes,
- o escopo do seu todo (que é dar a Deus toda a glória),
- a plena revelação do único meio de salvar-se o homem,
- as suas muitas outras excelências incomparáveis
- sua completa perfeição,



Podemos ser movidos e incitados a um alto e
reverente apreço da Escritura Sagrada pelo
testemunho da Igreja;

Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua
infalível verdade e divina autoridade provém da
operação interna do Espírito Santo, que pela
palavra e com a palavra testifica em nossos
corações (Ref. I Tm 3:15; I Jo 2:20,27; Jo 16:13-14; I
Co 2:10-12).



VI. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas
necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem,
ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e
claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em
tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por
tradições dos homens; reconhecemos, entretanto, ser necessária a
íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão
das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias,
quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e
sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da
natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra,
que sempre devem ser observadas (Ref. II Tm 3:15-17; Gl 1:8; II Ts
2:2; Jo 6:45; I Co 2:9, 10, l2; I Co 11:13-14).



Caso Forense nos EA:
Nally v. Grace Community Church

Bíblia pode ajudar deprimidos?
Ler páginas 45 - 47



VI. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas
necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem,
ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e
claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em
tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por
tradições dos homens; reconhecemos, entretanto, ser necessária a
íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora
compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas
circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja,
comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser
ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as
regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas (Ref. II
Tm 3:15-17; Gl 1:8; II Ts 2:2; Jo 6:45; I Co 2:9, 10, l2; I Co 11:13-14).



VI. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas
necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem,
ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e
claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em
tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por
tradições dos homens; reconhecemos, entretanto, ser necessária a
íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão
das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias,
quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e
sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da
natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da
palavra, que sempre devem ser observadas (Ref. II Tm 3:15-17; Gl
1:8; II Ts 2:2; Jo 6:45; I Co 2:9, 10, l2; I Co 11:13-14).





VII. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si,
nem do mesmo modo evidentes a todos; contudo, as coisas que
precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um
ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas,
que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos
meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas
(Ref. II Pe 3:16; Sl 119:105, 130; At 17:11).



VIII. O Velho Testamento em Hebraico (língua vulgar do antigo
povo de Deus) e o Novo Testamento em Grego (a língua mais
geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi
escrito), sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu
singular cuidado e providência conservados puros em todos os
séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias
religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo
tribunal; mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo
de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve no
temor de Deus lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos
nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de
que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente,
adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela
paciência e conforto das escrituras (Ref. Mt 5:18; Is 8:20; II Tm 3:14-
15; I Co 14. 6, 9, 11, 12, 24, 27-28; Cl 3:16; Rm 15.4).



VIII. O Velho Testamento em Hebraico (língua vulgar do antigo
povo de Deus) e o Novo Testamento em Grego (a língua mais
geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi
escrito), sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu
singular cuidado e providência conservados puros em todos os
séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias
religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo
tribunal; mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo
de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve no
temor de Deus lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos
nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de
que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente,
adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela
paciência e conforto das escrituras (Ref. Mt 5:18; Is 8:20; II Tm 3:14-
15; I Co 14. 6, 9, 11, 12, 24, 27-28; Cl 3:16; Rm 15.4).



Códice de Leningrado – 1008 d.C.





Ler Massora Finalis do Pentateuco, Profetas e Escritos – pág. 162 - 163





















Todos os livros do AT exceto Ester







A Preservação

Moisés 

1440 a.C.

Manuscritos 

hebraicos 

medievais

1000 d.C..

Críticos

Séc. XX

Isaías 

700 a.C.

2.500 anos de distância

500 anos de distância

Qumran 

70 d.C.

2.500 anos de distância



F.F. Bruce declara:

Não há corpo de literatura antiga no mundo que goze de uma tão grande riqueza de
comprovação textual como o Novo Testamento.

A Ilíada de Homero, o livro mais famoso da antiga Grécia, é a segunda melhor preservada obra
literária de toda a antiguidade, com 643 cópias de manuscritos descobertos até à data. Nestas
cópias, há 764 linhas de texto disputadas, comparada com apenas 40 linhas em todos os
manuscritos do Novo Testamento. Na verdade, muitas pessoas não estão cientes de que não
existem manuscritos sobreviventes de uma só sequer das 37 obras de William Shakespeare
(escritas no século XVII) e que os estudiosos têm sido obrigados a preencher algumas lacunas
nessas obras. Isso se empalidece em comparação textual com as mais de 5.600 cópias e
fragmentos do Novo Testamento no grego original que, juntos, garantem-nos que nada foi
perdido. De fato, todos os excertos do Novo Testamento (com exceção de 11 versículos) podem
ser reconstruídos fora da Bíblia, a partir dos escritos dos primeiros líderes da igreja nos séculos II
e III DC.

Em termos reais, o Novo Testamento é facilmente a mais atestada obra antiga em termos do
grande número de documentos, do intervalo de tempo entre os eventos e os documentos e da
variedade de documentos disponíveis para sustentá-la ou contradizê-la. Não há nada em na
evidência de manuscrito de outras obras primitivas que se iguale a tal disponibilidade e
integridade textuais.



VIII. O Velho Testamento em Hebraico (língua vulgar do antigo
povo de Deus) e o Novo Testamento em Grego (a língua mais
geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi
escrito), sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu
singular cuidado e providência conservados puros em todos os
séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias
religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo
tribunal; mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo
de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve no
temor de Deus lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos
nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de
que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente,
adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela
paciência e conforto das escrituras (Ref. Mt 5:18; Is 8:20; II Tm 3:14-
15; I Co 14. 6, 9, 11, 12, 24, 27-28; Cl 3:16; Rm 15.4).











IX. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma
Escritura; portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e
pleno sentido de qualquer texto da Escritura (sentido que não é
múltiplo, mas único), esse texto pode ser estudado e compreendido
por outros textos que falem mais claramente (Ref. At 15: 15; Jo 5:46;
II Pe 1:20-21).

Exemplo: Daniel ajuda no Apocalipse



UM GUIA SEGURO: A BÍBLIA É SEU MELHOR INTÉRPRETE

Daniel 7: 

Sonho sobre 
quatro 
animais



Apocalipse 13:

A Besta que 
emerge do mar



DANIEL 7 APOCALIPSE 13

7.2 Daniel disse: ...durante a minha visão 
da noite, e eis que os quatro ventos do céu 

agitavam o mar Grande. 7.3 Quatro 
animais, grandes, diferentes uns dos 

outros, subiam do mar. 7.4 O primeiro era 
como leão ... 7.5 ... o segundo animal, 

semelhante a um urso 7.6 ... outro, 
semelhante a um leopardo,... 7.7 Depois 
disto, eu continuava olhando nas visões da 
noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, 

espantoso e sobremodo forte, o qual tinha 
grandes dentes de ferro; ... era diferente 

de todos os animais que apareceram antes 
dele e tinha dez chifres. 

13.1 Vi emergir do mar 
uma besta que tinha 

dez chifres e sete 
cabeças e, sobre os 

chifres, dez diademas e, 
sobre as cabeças, 

nomes de blasfêmia. 
13.2 A besta que vi era 
semelhante a leopardo, 
com pés como de urso e 

boca como de leão. E 
deu-lhe o dragão o seu 

poder, o seu trono e 
grande autoridade.



IX. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma
Escritura; portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e
pleno sentido de qualquer texto da Escritura (sentido que não é
múltiplo, mas único), esse texto pode ser estudado e compreendido
por outros textos que falem mais claramente (Ref. At 15: 15; Jo 5:46;
II Pe 1:20-21).

Aplicações variadas, sentido único



X. O Juiz Supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm
de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos
de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as
doutrinas de homens e opiniões particulares, o Juiz Supremo em cuja
sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito
Santo falando na Escritura (Ref. Mt 22:29, 31; At 28:25; Gl 1: 10).



2) Novas revelações: “tendo cessado aqueles antigos modos de 
revelar Deus a sua vontade ao seu povo” – (Bíblia das páginas em 

branco) – autoridade final (nada se acrescentará )

O Capítulo 1 da CFW nos protege de:

1) Salvação sem o Cristo da Escritura: “Escritura é a revelação 
especial e salvadora. A revelação geral só basta para condenar” –

autoridade salvadora (para nos conduzir a Deus)

3) Outras “escrituras”: nosso cânon claramente explicitado com 66 
livros - “apócrifos são escritos humanos” 

4) Alta crítica: a Bíblia é o que é, quer admitamos isso ou não –
autoridade interna



6) Desprezar o papel do Espírito Santo na autenticação da 
Escritura: a plena certeza de sua verdade e autoridade vem do 

Espírito Santo 

O Capítulo 1 da CFW nos protege de:

5) Desprezar a majestade da Escritura: “excelência de conteúdo, 
majestade de estilo” 

7) Desprezar a suficiência da Escritura: “todas as coisas necessárias 
para a glória de Deus e para a salvação” – 1.6 – autoridade 

norteadora (regra de fé e prática – 1.2); autoridade completa (ou 
está escrito ou posso deduzir – 1.6)

8) Desprezar a “luz da natureza” e a “prudência cristã”: sempre 
dentro do paradigma das “regras da Palavra” 



9) Desprezar a leitura do leigo: “as coisas que precisam ser 
obedecidas, cridas e observadas para a salvação são claramente 

expostas” e podem ser entendidas pelos indoutos 

O Capítulo 1 da CFW nos protege de:

10) Descartar o texto sagrado como algo corrompido: “pelo singular 
cuidado e providência divinos foram conservadas” 

11) Desprezar o estudo das línguas originais: o AT em hebraico e o 
NT em grego é que são o texto inspirado 

12) Desprezar a importância das traduções: “os livros da Bíblia têm 
de ser traduzidos nas línguas vulgares... Todo o povo de Deus tem 

direito à Escritura” 



O Capítulo 1 da CFW nos protege de:

15) Obediência cega a pessoas ou concílios: “doutrinas, opiniões, 
decretos, controvérsias – tudo julgado pelo Espírito Santo falando na 

Escritura” – autoridade julgadora

14) Hermenêutica humanista: “a Bíblia é seu melhor intérprete”; ela 
possui “sentido único” – autoridade hermenêutica


