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17. "Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, mas 
cumprir. 

18. Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma 
desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se 
cumpra. 

19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos 
menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no 
Reino dos céus; mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos 
será chamado grande no Reino dos céus. 

20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos 
fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus". 

Nova Versão Internacional 



 Partir do princípio de que a Bíblia tem autoridade divina 

 A Bíblia explica a Bíblia 
o Interprete segundo o propósito principal das Escrituras: Jesus Cristo 

o Interprete considerando os objetivos do autor do livro 

 Entender o contexto 
o História, cultura, o que dizem os textos próximos 

 Orar! 



 O novo nascimento 
o A fé salvadora e o Espírito Santo são 

essenciais para a correta interpretação 
bíblica 

 
Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a 

verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, 
se não nascer de novo". 

João 3:3 

 



 Interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e  
não a Bíblia à luz da experiência pessoal  



 Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados 
por um mandamento 

 

Exemplo ≠ Mandamento 



 A Escritura tem somente um 
sentido, e deve ser tomado 
literalmente 

 



 Interprete as palavras no sentido 
que tinham no tempo do autor 

 

 E depois aplique a interpretação 
para os dias de hoje 
(Interpretação dinâmica da 
Escritura) 

 



 Pessoas, eventos, instituições ou objetos passam a simbolizar 
ou ilustrar a pessoa de Jesus Cristo ou aspectos da fé, da 
doutrina ou de práticas cristãs 

 



 Falar simbolicamente – narrativa que 
representa uma ideia 

 Usa figuras de linguagem para dar 
maior expressividade a uma verdade 

 Exemplo: Sara e Agar em Gl 4.21-31 

 



 Curta história comparativa, com lições práticas 

 Associada ao cotidiano dos ouvintes 

 Exemplos: 
o O semeador 

o A dracma perdida 

o O filho pródigo 

o Os talentos 
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