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Desde o início, os adventistas têm sido o povo da Bíblia. Afirmamos que não temos 

outro credo senão a Bíblia. E reconhecemos que, para uma compreensão correta 
das Escrituras, a própria Bíblia é o fundamento. O apóstolo Paulo afirma que não 
devemos ir além do que está escrito (1Co 4:6). Portanto, nós defendemos o 
princípio da Bíblia e gostamos de nos referir à expressão sola Scriptu- 
ra. Essa expressão em latim significa “somente pelas Escrituras”. Às 
vezes, estamos tão acostumados com ela que não paramos para 
pensar sobre seu significado. 

Há diversos aspectos hermenêuticos que servem de fun- 
damento para sola Scriptura, e eu gostaria de usar esse 
fundamento para o que discutiremos hoje. Sendo assim, 
sola Scriptura significa que somente a Bíblia é a norma 
para nossa teologia. Outras fontes, como a experiência, 
a razão, a tradição e a cultura, são relegadas a outra 
posição e governadas pelas Escrituras. A Bíblia não é 
governada pela tradição, nem regida pela experiên- 
cia. É o oposto. Sola Scriptura significa que somente 
as Escrituras controlam nossa teologia. 

Isso nos leva ao próximo aspecto de sola Scriptu- 
ra: as Escrituras interpretam as Escrituras. Vejam, um 
aspecto hermenêutico de sola Scriptura é a autointer- 
pretação das Escrituras. Não é a tradição que interpreta 
as Escrituras para nós. Não é o sacerdote, não é o bispo, 
não é o papa. Não é a tradição, ou o magistério, seja este 
escrito ou vivo, que interpretará a Bíblia para nós. Não é a 
razão humana que determina o sentido correto da Bíblia. A 
norma da interpretação do livro sagrado não é nossa experiên- 
cia religiosa, muito menos a cultura, ou a palavra do pastor, ou o 
veredito do acadêmico. Somente as Escrituras são a chave que abre 
as Escrituras. 

Quando afirmamos sola Scriptura, não queremos dizer solo Scriptura. Não pre- 
tendemos dizer que o único livro que temos é a Bíblia. Como vocês podem per- 
ceber na imagem ao fundo da tela, o quarto onde me encontro tem muitos livros 
que gosto de ler. O princípio da sola Scriptura não exclui as influências de outras 
fontes, não exclui a influência da experiência religiosa, não exclui a razão humana 
que empregamos ao pensar e refletir sobre a Palavra de Deus. Não nega os insights 
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de outros estudos ou áreas de estudo, como arqueologia, antropologia ou história, 
que podem ajudar a iluminar algum aspecto bíblico ou mostrar o pano de fundo de 
uma passagem bíblica. Todos esses aspectos podem nos ajudar a entender melhor 
o texto bíblico. Sola Scriptura também não exclui o auxílio de outras ferramentas 
como léxicos bíblicos, concordâncias, dicionários ou mesmo comentários. Porém, 
para a interpretação correta da Bíblia, o texto da própria Escritura tem primazia 
sobre qualquer outro aspecto, sobre toda ciência, sobre toda fonte ou ajuda se- 
cundária. Esse é o ponto-chave. Assim, toda questão deve sempre ser avaliada cui- 
dadosamente a partir da perspectiva das Escrituras como um todo. Isso significa 
que, caso haja um conflito na interpretação, as Escrituras detêm a autoridade que 
transcende e julga qualquer outra fonte ou tradição. Esse aspecto é importante e 

deve ser lembrado. 
Isso nos leva ao próximo ponto: a suficiência das Escrituras, conceito 

que faz parte de sola Scriptura. Significa que, quando a Escritura é 
sua própria intérprete, somente a Bíblia é plenamente suficien- 

te. Basta a Escritura; ela é suficiente como guia infalível para a 
verdade divina. A Bíblia é suficiente para nos tornar sábios 

para salvação. É suficiente para todas as nossas doutrinas, 
ensinos e crenças. Para conhecer a Deus e Sua vontade, 
não necessitamos de nenhuma outra fonte, exceto as 
Escrituras. Gostaria de deixar isso claro. Se tivéssemos 
nada mais que a Bíblia, ela seria plenamente suficien- 
te para nosso conhecimento sobre a salvação. 

Sendo assim, devemos nós ser agradecidos por toda 
a informação adicional? Sim! Porém, mesmo se não 
tivéssemos outro livro, se estudássemos unicamente 
a Bíblia, ela seria suficiente para alcançarmos o co- 
nhecimento de Deus. Isso significa que a suficiência 
das Escrituras é fundamentada em sua inspiração divi- 

na como a Palavra de Deus. 
Isso nos leva ao próximo ponto: a unidade da Bíblia, a 

analogia da fé, a harmonia das Escrituras, outro princípio 
hermenêutico fundamental que está embutido no princípio 

de sola Scriptura. As próprias Escrituras afirmam ser inspira- 
das, sopradas por Deus, conforme relatado em 2 Timóteo 3:16. A 

Bíblia afirma não ter sido inventada pelo ser humano. Ao contrário, 
homens santos, dirigidos e sustentados pelo Espírito Santo, falaram 

como Deus ordenou (2Pe 1:21). Tendo Deus como seu Autor máximo, e sendo 
inspirada pelo Espírito Santo, podemos presumir uma unidade e harmonia funda- 
cional entre as diferentes partes da Bíblia. 

Somente com base na sua unidade podem as Escrituras funcionar como sua pró- 
pria intérprete. Caso não houvesse unidade na Bíblia, ela não poderia ser sua pró- 
pria intérprete. Teríamos apenas materiais bíblicos divergentes e não teríamos 
condição de definir quem está certo ou quem está errado. Portanto, somente com 
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base na unidade da Bíblia é que podemos usá-la para distinguir a verdade do erro, 
detectando as heresias ou ensinos falsos. Se a Bíblia não tivesse essa unidade, po- 
deríamos afirmar: “Isso pertence à teologia do apóstolo Paulo, mas está em con- 
traste e conflito com a teologia de Tiago. A quem devemos seguir?” Precisaríamos 
decidir a quem seguir, não seria mais “somente pelas Escrituras”. Dessa forma, caso 
não houvesse unidade, não teríamos qualquer base para exercer medidas discipli- 
nares, corrigir coisas. As Escrituras perderiam seu poder convencedor e libertador. 

A unidade das Escrituras é muito importante, e isso nos leva ao próximo 
princípio hermenêutico: tota Scriptura. Veja, a sola Scriptura não serve 
muito se não considerarmos toda a Escritura. Precisamos apren- 
der e considerar tudo o que é declarado na Bíblia. Não basta 
escolher uma passagem específica e ignorar outras que tra- 
tam do mesmo assunto. Isso também significa que ambos 
os Testamentos (o Antigo e o Novo) estão em posição de 
igualdade. O Novo Testamento não é superior ao Anti-  
go Testamento, ou vice-versa. Ambos estão no mesmo 
nível e possuem a mesma autoridade. Alguns alegam  
que o Novo Testamento tem mais autoridade que o 
Antigo Testamento e rejeitam o que Deus revelou 
no início, o que gera uma teologia diferente. 

Isso nos conduz a outro ponto importante sobre 
sola Scriptura, que é a clareza das Escrituras. A sola 
Scriptura não faria sentido se o texto bíblico não 
fosse claro e não pudéssemos discernir  seu  sen- 
tido. Portanto, a mensagem da Bíblia é suficiente- 
mente clara para ser compreendida. Ela pode ser 
discernida por adultos e crianças. Mesmo assim, o 
conteúdo das Escrituras apresenta à pessoa mais 
culta ampla oportunidade para crescer em conheci- 
mento e compreensão aprofundada da vontade reve- 
lada de Deus. A Bíblia não teria autoridade se não fosse 
possível saber seu significado,  se  não  pudéssemos  clara- 
mente compreender o que ela fala. A Bíblia constantemente  
nos relembra de sua clareza. Encontramos afirmações bíblicas 
de que ela pode ser compreendida não somente pelos teólogos, 
sacerdotes e bispos, mas por todos os crentes. 

O ensino do sacerdócio de todos os crentes está ligado à sola Scriptura. 
Isso significa que Deus pode ensinar verdades importantes até para o membro lei- 
go. Por isso, precisamos uns dos outros na igreja. O acadêmico não é mais exalta- 
do que os outros membros. É por esse motivo que, quando temos uma assembleia 
geral, não temos apenas pastores e estudiosos ali. Não, temos representantes de 
toda a igreja, e cremos que o Espírito Santo nos guia como um grupo, juntos e em 
comunidade, para uma compreensão mais aprofundada de Sua Palavra. Essa é a 
beleza da Igreja Adventista e a beleza de sola Scriptura. Assim, o exemplo contínuo 
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dos escritores bíblicos nos mostra que as Escrituras devem ser lidas em seu senti- 
do claro e literário, a menos que uma óbvia figura de linguagem esteja indicada ou 
uma passagem simbólica esteja sendo empregada. 

Quando falamos da clareza das Escrituras, não significa que poderemos compre- 
ender tudo exaustivamente e completamente. A clareza da Bíblia não significa que 
vamos facilmente compreender tudo que está nela. Sim, existem passagens difí- 
ceis de entender na Bíblia. Pedro fala de algumas delas (2Pe 3:16). Ele afirma que 

algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu são difíceis de entender e 
alguns as distorcem para sua própria destruição. Porém, note que ele 

não afirma que tudo que o apóstolo Paulo diz é difícil de entender. 
Algumas coisas são difíceis de entender. 

Portanto, aqui está um princípio hermenêutico importan- 
te que precisamos aprender da clareza das Escrituras. Se 

você deseja interpretar as Escrituras pelas Escrituras, 
você sempre deve partir daquilo que é claro para aqui- 

lo que é menos claro. Não o contrário. Você sempre 
lança luz de declarações claras nas Escrituras sobre 
aquelas declarações que são mais difíceis de com- 
preender e que não são tão claras. Você nunca es- 
curece o significado de uma passagem clara com 
afirmações suspeitosas e duvidosas. Devemos nos 
lembrar disso. Esse é outro princípio hermenêutico 
importante que está incluso no princípio de sola 
Scriptura. Passagens difíceis nunca são o ponto de 
partida de uma interpretação. Precisamos partir do 
contexto mais amplo das afirmações escriturísticas 

claras da verdade bíblica. Obviamente, precisamos 
da iluminação do Espírito Santo para que a mensa- 

gem possa ser assimilada e aceita como verdadeira 
e que teremos o desejo de seguir e obedecer ao que 

a Bíblia afirma, porque somente então poderemos real- 
mente compreender seu significado. 
Vou ilustrar isso com duas questões. Você pode estudar e 

ler a Bíblia. Mas, se não estiver disposto a seguir a Bíblia, nunca 
vai plenamente entender o verdadeiro significado da mensagem 

bíblica. Por exemplo, se você lê sobre devolver o dízimo, mas nunca 
chega a devolvê-lo, nunca vai verdadeiramente compreender a bênção que 

é devolver o dízimo. Se você lê sobre o sábado, mas nunca guarda o sábado, nun- 
ca vai conseguir entender a beleza e a profundidade do significado e a bênção da 
guarda do sábado. Portanto, a fim de compreender verdades bíblicas plenamente, 
você precisa ter uma atitude obediente para seguir as coisas que encontrou nas 
Escrituras. Essa é outra parte da hermenêutica que está associada ao princípio de 
sola Scriptura. 
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Tendo dito isso, prossigamos para um novo 
desenvolvimento em hermenêutica bíblica. 
Discuto esse assunto em um novo livro que 
apresentarei ao final de minha palestra. Ele 
está sendo publicado pelo Instituto de Pes- 
quisa Bíblica e trata de hermenêutica adven- 
tista. O tema é sobre a abordagem hermenêu- 
tica cristológica. 

 

A hermenêutica de Lutero 

Recentemente, houve um grupo de estudio- 
sos que propôs uma hermenêutica cristológi- 
ca, segundo a qual Jesus Cristo ou o evange- 
lho, ou a mensagem da justificação pela fé, ou 
algum outro tema nas Escrituras, se torna a 
chave para interpretar a Bíblia. É interessante 
notar que a pessoa que iniciou essa aborda- 
gem ou esse princípio hermenêutico foi nin- 
guém menos do que o próprio Martinho Lu- 
tero, o grande reformador. Não há dúvida de 
que Lutero defendeu a autoridade das Escri- 
turas, e foi ele quem popularizou o princípio 
de sola Scriptura. Mas, ao mesmo tempo, ele 
introduziu uma hermenêutica cristológica. 

Essa hermenêutica cristológica é uma mu- 
dança sutil na compreensão da autoridade 
teológica e da interpretação da Bíblia. En- 
quanto Lutero defendia a inspiração divina 
das Escrituras e a primazia da Bíblia sobre a 
tradição da igreja, a autoridade teológica de 
Lutero estava intimamente associada à sua 
compreensão do evangelho. Para ele, era para 
Cristo e para o evangelho da justificação pela 
fé somente que a Bíblia se dirigia. Assim, a 
Bíblia aponta para o evangelho, para Jesus 
Cristo, para a justificação pela fé, e esse é o 
centro teológico das Escrituras, sendo estas a 
final e maior autoridade. Para Lutero, o con- 
teúdo da Bíblia é Cristo, e a partir desse fato 
é que a Bíblia obtém sua autoridade. Todas 
as Escrituras giram em torno de Cristo, e essa 
concentração cristológica é a chave da her- 
menêutica de Lutero. 
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O reformador não propôs a primazia das Escrituras, no senso estrito, mas propôs 
a primazia do evangelho, para o qual as Escrituras apontam. Sendo assim, não é a 
Bíblia que tem a última palavra, mas é o evangelho que julga as Escrituras. Lutero 
valorizava a Bíblia por que ela contém Cristo. Por essa razão, a justificação pela fé 
atuou como a chave hermenêutica para sua interpretação das Escrituras. Ele afir- 
mou: “se as Escrituras se referem a Cristo, elas não devem ser tidas como Escrituras 
verdadeiras”. Aqui temos um problema. Quando Jesus Cristo Se torna a chave her- 
menêutica, o centro que determina o conteúdo, outras partes das Escri- 
turas se movem para a periferia e se tornam menos importantes 
ou até mesmo são criticadas em nome de Jesus. É interes- 
sante  ver  que  esse  princípio  hermenêutico  cristológico 
foi chamado por Lutero de “Was Christum treibet”, ou 
seja, “qualquer coisa que exalta a Cristo”, sendo isso 
autoritativo. 

Obviamente, isso o levou a estipular um cânon 
dentro do cânon. Em seu prefácio à Epístola de 
Tiago, ele a apelidou de “epístola de palha” (sig- 
nificando uma epístola inútil), pois não conse- 
guia encontrar ali Cristo e o evangelho de jus- 
tificação pela fé. Tiago afirma que o que conta 
são nossas obras, não é fé apenas que nos sal- 
va. Assim, Lutero identificou uma discrepância 
entre Tiago e o apóstolo Paulo, optou por Paulo 
e seu evangelho e acabou excluindo o livro de 
Tiago. Bem, ele não excluiu o livro de fato, mas 
na sua tradução para o alemão colocou o livro de 
Tiago bem no final do cânon, pouco antes do livro de 
Apocalipse. O livro não se encontra na mesma ordem 
em que aparece em traduções para o inglês, espanhol ou 
português. 

Lutero não teve coragem de retirar o livro de Tiago do cânon, pois 
ainda lhe parecia sagrado, mas o posicionou perto do livro de Apocalipse. Inclusive, 
ele também não gostava muito do Apocalipse, pois o livro fala de vencer,  resistir,     
e isso lhe soava muito parecido com as obras, e não estava relacionado ao evan- 
gelho que ele tentava compreender. Ele não conseguiu ver Jesus Cristo no livro do 
Apocalipse, infelizmente. Isso gerou um cânon dentro de um cânon e acabou crian- 
do um criticismo do conteúdo das Escrituras. O conteúdo das Escrituras passou a  
ser criticado em nome de Jesus Cristo! 

Lutero afirmou: “Se as Escrituras são a rainha, Cristo é o rei!” Em sua conferência 
sobre Gálatas, em 1535, em que ele estava se opondo a pessoas que enfatizavam 
as obras e os méritos próprios, ele defendeu a ideia a seguir. Vamos ler suas pala- 
vras, que podem ser encontradas nas obras de Lutero ou na Weimar Ausgabe (co- 
leção de escritos de Lutero): “Vocês estão enfatizando o servo, que é a Escritura, e 
não tudo que está nela ou mesmo sua parte mais poderosa, mas apenas algumas 
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passagens sobre as obras. Deixo este servo para vocês. Eu, de minha parte, enfati- 
zo o Senhor, que é o Rei da Escritura.” Você percebe aonde ele quer chegar? O que 
ele está destacando? Não são as Escrituras completas que têm a palavra final. Para 
mim, Jesus Cristo é quem tem a palavra final, e isso significa que eu posso dissecar 
e deixar algumas partes das Escrituras de lado. 

Aqui está outra citação interessante (até chocante) de Lutero. Chocante para nós 
adventistas, pois ele trata do sábado e da lei. Como vocês sabem, Lutero 
tinha inimigos não somente entre os católicos romanos, mas ele tam- 
bém lutava contra outros cristãos protestantes, como os anaba- 
tistas. Certos anabatistas lhe indicaram que a Bíblia ensina o 
batismo de crentes, mas Lutero não concordava com eles 
e apoiava o batismo de crianças. Alguns dos anabatistas 
também descobriram na Bíblia o sábado e começaram a 
guardá-lo. Lutero não gostou disso e escreveu um livro 
inteiro contra os sabatistas. Portanto, este é o contex- 
to aqui. 

No mesmo ano (1535), Lutero escreveu o seguinte: 
“Resumidamente, Cristo é Senhor, não  o servo, o 
Senhor do sábado, da lei e de todas as coisas. As 
Escrituras devem ser entendidas a favor de Cristo, 
não contra  Ele. Por  esse motivo, devem se referir    
a Ele ou não devem  ser  consideradas Escrituras 
verdadeiras. [...] Assim, se os adversários impõem  
as  Escrituras contra Cristo, recomendamos Cris- 
to contra  as Escrituras. Nós temos o Senhor; eles,  
os servos. Nós temos a Cabeça; eles, os pés ou os 
membros, sobre os quais a Cabeça necessariamente 
domina e tem precedência. Se um deles tivesse que 
ser abandonado, Cristo ou a lei, a lei teria que ser re- 
jeitada, não Cristo. Pois, se tivermos Cristo, poderemos 
facilmente estabelecer leis e julgaremos todas as coisas 
corretamente. De fato, faríamos novos decálogos, como Pau- 
lo faz em todas as epístolas, e Pedro, mas acima de tudo Cristo 
no evangelho.” 

Isso é muito interessante. Ele posiciona Cristo contra a Bíblia. Para 
ele, não é a Bíblia que tem a última palavra, é Jesus Cristo (conforme Lute- 
ro entende). E esse Jesus Cristo se torna a chave para interpretar e até criticar ou 
eliminar partes das Escrituras como a lei, o sábado e outras coisas, porque Cristo 
está acima da Bíblia, está acima do “servo”. Isso significa que, se as Escrituras fo- 
rem interpretadas por um centro doutrinário, mesmo que seja Cristo, ou por uma 
tradição, não são mais as Escrituras que estão se autointerpretando, mas somos  
nós que estamos interpretando a Bíblia por meio da doutrina ou da tradição. O 
método cristológico de Lutero rapidamente se transformou em uma ferramenta de 
crítica teológica segundo a qual o intérprete se torna o juiz e se posiciona acima 
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das Escrituras. 
Gostaria de fazer uma aplicação bem prática. Às vezes, ouvimos pastores no púl- 

pito, pessoas que nunca ouviram falar da hermenêutica cristológica de Lutero, mas 
que alimentam o mesmo tipo de pensamento. Passei por essa experiência durante 
os anos que atuei como pastor na Alemanha. Por exemplo, você visita essas pes- 
soas e se conscientiza que está diante de um casal de jovens que vivem junto, mas 

não estão casados. Você conversa com eles e pergunta: “Por que estão fa- 
zendo isso?” E eles respondem: “Bem, isso não é uma questão de sal- 

vação, é? Desde que tenhamos a Jesus Cristo, está tudo certo.” Ou 
você visita outras pessoas e percebe que estão comendo carne 

de porco e todos os tipos de carnes impuras que a Bíblia diz 
que não deveríamos comer. Você conversa com eles, que 

olham para sua cara e dizem: “Ah, isso não é um assunto 
de salvação! Contanto que eu tenha Jesus Cristo, estou 

salvo. Tudo o mais é periferia, não é importante.” Esse 
é o tipo de pensamento que surge em consequência 
da hermenêutica que estamos discutindo. 

Isso leva à questão fundamental a respeito do re- 
lacionamento de Cristo com a Bíblia. Infelizmente, 
não temos tempo de entrar em detalhes, mas que- 
ro ressaltar que nunca encontramos os apóstolos 
colocando Jesus em oposição à Bíblia. Ou o próprio 
Jesus agindo assim. Eles nunca eliminam ou anu- 
lam partes das Escrituras. Há uma importante afir- 
mação em João 7:38 dita pelo próprio Cristo: “Quem 
crer em Mim, como diz a Escritura, do seu interior 
fluirão rios de água viva.” Ele não diz: “Quem crem em 

Mim, como Eu disse.” Ele apela para as Escrituras. So- 
mente se vocês forem à Bíblia, compreenderão que sou 

o Messias, argumenta. Somente se considerarem toda a 
Bíblia, chegarão a essa conclusão. Assim, Ele não Se refe- 

re a Si como a autoridade, mas à Bíblia. Quando a Bíblia em 
sua totalidade não forma o contexto para nossa compreensão 

de Jesus Cristo, Ele Se torna o pretexto para julgarmos a Escritura. 
Porém, jamais encontramos Jesus e os apóstolos criticando a Bíblia em 

nome de Cristo. Nós também não devemos fazê-lo. Não podemos ser mais 
apostólicos do que os apóstolos nesse ponto, nem mais cristãos do que o próprio 
Cristo. 

 

A hermenêutica de Ellen White 

Isso nos leva a outro importante ponto: Ellen White e a interpretação cristológica. 
Será que Ellen White defende uma hermenêutica cristológica? Uma leitura atenta 
de seus escritos revela que ela reconhece temas centrais na Bíblia, como o plano 
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da redenção: “O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os 
outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma 
humana. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no 
Éden até àquela última gloriosa promessa do Apocalipse – ‘verão o Seu rosto, e nas 
suas testas estará o Seu nome’ (Ap 22:4) – o empenho de cada livro e passagem da 
Bíblia é o desdobramento deste maravilhoso tema – o erguimento do homem, ou 
seja, o poder de Deus ‘que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo’” (1Co 
15:57) (Educação, p. 125-126). 

Não é essa uma abordagem cristológica, exatamente o que Marti- 
nho Lutero disse? Ellen White também afirmou: “O sacrifício de 
Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em tor- 
no da qual se agrupam as outras. A fim de ser devidamente 
compreendida e apreciada, toda verdade da Palavra de 
Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à 
luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento perante 
vós o grande, magno monumento de misericórdia e 
regeneração, salvação e redenção – o Filho de Deus 
erguido na cruz. Isto tem de ser o fundamento  de 
todo discurso feito por nossos pastores” (Evangelis- 
mo, p. 190). 

Ela não está seguindo a metodologia cristológi- 
ca? Não. Um leitura cuidadosa da literatura de El-   
len White revela que o que ela aplica à Bíblia pode 
ser aplicado também aos seus escritos. Entretanto, 
não podemos pegar uma citação isolada. Devemos 
considerar tudo o que ela tem a dizer sobre o assun- 
to. Uma leitura cuidadosa evidenciará que ela nunca 
usou os temas centrais como chave hermenêutica para 
criticar as Escrituras e relegar partes da Bíblia como me- 
nos inspiradas que outras. 

Observe como a autora menciona um tema central e, em 
seguida, afirma que toda a Bíblia é inspirada e um texto deve- 
ria ser comparado com outro: “A Bíblia explica-se por si mesma. 
Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve apren- 
der a ver a Palavra como um todo, e bem assim a relação de suas partes. 
Deve  obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original     
de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito, e da obra da re- 
denção. […] Toda e qualquer parte da Bíblia foi dada pela inspiração de Deus e é 
proveitosa. O Antigo Testamento deve receber não menos atenção do que o Novo. 
Estudando o Antigo Testamento encontraremos fontes vivas a borbulhar onde o 
descuidado leitor apenas avista um deserto” (Educação, p. 190-191). 

Veja a maneira pela qual Ellen White engloba toda a Bíblia. Há temas importantes 
na Bíblia. A morte substitutiva de Cristo, o plano da salvação... Mas ela nunca usa 
uma parte da Bíblia para criticar outra. Para a autora, não podemos separar Cristo 
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das Escrituras. Ao escrever que “o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é 
a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras”, ela não estava propon- 
do um centro teológico que deveria funcionar com uma ferramenta para a crítica 
teológica, um cânon dentro do cânon, em que importantes declarações das Escri- 
turas possam ser distinguidas de passagens alegadamente menos importantes ou 
mesmo ensinos errados. 

Ao contrário, “toda verdade da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, pre- 
cisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário” (Evangelismo, p. 

190). Mesmo onde ela descreve “Cristo como o centro vivo” (Mensa- 
gens Escolhidas, v. 2, p. 87) que une as doutrinas bíblicas, também 

afirma: “A verdade para este tempo é ampla em seus contor- 
nos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas.” 

Embora Cristo certamente permanece como elemento 
central para Ellen White e seu pensamento religioso, ela 

jamais cessa de enfatizar que toda a Bíblia deve ser 
seguida e que nenhuma parte das Escrituras deve ser 
negligenciada. Nesse sentido, Ellen White pode afir- 
mar a centralidade de certos temas, sem denegrir 
otras partes das Escrituras como não tendo impor- 
tancia. Ela escreveu: “Que nenhuma pessoa venha 
até vocês e comece a dissecar a Palabra de Deus, 
dizendo o que é revelação, o que é inspiração e o 

que não é, sem uma repreensão. […] Não queremos que 
ninguém diga: ‘Isto eu rejeito e  isto  eu  aceito’, mas 
queremos ter fé implícita  na  Bíblia  como  um todo e 
do jeito que é” (Manuscrito 13, 1888). Usar El- len 
White para apoiar  uma  hermenêutica  cristológi- ca, 
em que Cristo ou o evangelho funcione como uma 

chave hermenêutica, é usar mal seus escritos e distorcer 
suas muitas declarações em sentido contrário. 

O novo livro que o Instituto de  Pesquisa  Bíblica irá  lan- 
çar, Biblical Hermeneutics: An Adventist Approach, deve ficar 

pronto em breve. Nesse livro, 12 autores escreveram capítulos 
fundamentais para a compreensão da Bíblia. Um capítulo excelente 

escrito pelo Dr. Richard Davidson, da Universidade Andrews, trata de her- 
menêutica interbíblica. Ele mostra como os autores do Novo Testamento usa- 

ram o Antigo Testamento. Será que esses autores empregaram os textos fora do 
contexto ou os interpretaram como deviam fazê-lo, conforme o intento original? O 
que dizer de Israel na profecia bíblica? O que dizer da interpretação apocalíptica? 
O que dizer das novas tendências na hermenêutica bíblica? O que dizer do método 
histórico-crítico? Ou da nova crítica literaria? Ou da crítica retórica? Ou da estética 
da recepção? Ou da crítica pós-moderna? Temos um capítulo que trata desses no- 
vos desenvolvimentos na interpretação, mostrando como devemos avaliá-los. Há 
também uma abordagem sobre o significado da história para a Bíblia. O relato da 
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criação é um estudo de caso. O que é culturalmente condicionado e o que não é? 
Portanto, trata-se de um livro muito importante. Cada um deveria lê-lo, pois será 
abençoado. 

Para concluir, quero ressaltar que, como indivíduos e igreja, devemos estar sob a 
autoridade das Escrituras. Por quê? Porque Jesus nos governa por meio da Bíblia. 
Isso não significa adorar papel e tinta. Não idolatramos um livro. Mas reconhece- 
mos que a Bíblia é a fonte da verdade sobre Deus e Sua vontade. Seguir a Bíblia é 
cristianismo em sua forma mais autêntica. 

O Espírito de Cristo habita em nós e nunca nos distanciará da Bíblia, ou diminuirá 
a verdade bíblica, ou nos levará a duvidar da verdade bíblica, ou a criticar a ver- 
dade bíblica, ou a ultrapassar o que a Bíblia diz, ou a ficar aquém do que a Bíblia 
ensina. Ele sempre nos levará de volta à Palavra de Deus. 

Assim, a sola Scriptura sem Jesus Cristo é vazia, mas Cristo sem a Escritura é uma 
incógnita. De quem Ele é Filho? Sem as Escrituras, não conseguiríamos reconhecer 
Jesus como o Cristo messiânico e Ele não poderia ser nosso Salvador. O que preci- 
samos não é a crítica da Bíblia, nem em nome de Jesus Cristo. Logo, nossa lealda- 
de à Bíblia é parte da nossa lealdade a Cristo. O que precisamos é de obediência 
à Palavra de Deus em todas as áreas. Quando isso acontece, a igreja floresce e se 
torna mais forte. Oro para que essa seja a nossa experiencia. 

 
Frank M. Hasel, PhD em Teologia Sistemática, trabalha no Instituto de Pesquisa Bíblica, na sede mundial da Igreja 
Adventista, em Silver Spring (EUA) 
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