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Prefácio 

 

Esta é a primeira obra da Professora de teologia e Psicopedagoga 
institucional Lídia Lopes, que leciona há vários anos em seminá-
rios evangélicos, especialmente a disciplina de Hermenêutica 
Bíblica, cujo objetivo é a explanação da Voz de Deus para os 
primeiros ouvintes, para eles, bem como sua validade e impor-
tância para nós. 
Diante de uma realidade contemporânea de interpretações libe-
rais, em que se desconsidera o mundo bíblico, com seus aspectos 
culturais e filosóficos, este livro, com sua linguagem simples e 
objetiva, oferece ao leitor aspectos da revelação progressiva atra-
vés dos mais variados textos; apresentando clareza para a com-
preensão das mensagens bíblicas. 
Mais que isso, a leitura destas reflexões contribuirá para experi-
ências bíblicas no cotidiano, tendo por certo que a Palavra Reve-
lada é viva e eficaz. 
Ao Senhor toda a honra, glória e adoração! 

Boa leitura, 

Sonia Maria Ribeiro. 
Formada em Letras pela FEUC - Fundação Educacional 

Campograndense- Rio de Janeiro/RJ e Bacharel em Teologia 
pelo Seminário Teológico Betel Brasileiro 
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Introdução 

 
Esta obra compartilha reflexões bíblicas desafiadoras para o 
Homem contemporâneo; a ênfase recai na dinâmica e atempora-
lidade da Revelação Especial, as Escrituras, na crença da sua 
progressividade revelacional, na mente humana. 
Revelação Especial – É a automanifestação de Deus a um indi-
víduo ou a um grupo deles, em tempos e lugares, objetivando 
um relacionamento redentor com eles.  
Por que a revelação era necessária? Esta é uma discussão teológi-
ca que nos conduz ao relacionamento do Homem com o Cria-
dor, antes da queda: “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, 
à imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e lhes disse 
(...)”. (Gn 1.27-28) – o relato nos mostra uma comunicação dire-
ta do Senhor com o Homem; o Senhor revelava Vontade e Prin-
cípios: A Revelação Especial! A queda impossibilitou o Homem 
de usufruir tal proximidade, daí a necessidade de outra Revelação 
Especial, que atendesse a ausência, o distanciamento gerado pelo 
pecado, fazendo que o ser humano pudesse conhecer a Deus de 
maneira mais plena. 
A Revelação Especial era necessária porque a raça humana havia 
perdido o relacionamento de favor (favorável) que, antes da 
queda, usufruía com Deus; sendo assim, o objetivo final de tal 
revelação não era proporcionar um conhecimento amplo, mas 
todo o conhecimento sobre Deus apontava para o conhecimento 
de Deus. É posicionamento hermenêutico que o propósito pri-
mário de estudarmos a Bíblia não é aumentar o nosso conheci-
mento, mas permitir que os seus ensinos transformem a nossa 
vida. 
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Ao afirmarmos que esta revelação é histórica, não enfatizamos 
ser ela na história, mas através da história; a progressividade da 
revelação aponta para uma abrangência, não limitada, exclusiva à 
determinado povo, mas ao Homem, em sua condição desfavorá-
vel, distante do seu Criador.  
Segundo B. H. Carrol: 

...parte do processo de desenvolvimento das Escritu-
ras é que houve acréscimo de fato para fato, e verdade 
para verdade, mediante o qual doutrinas que, no co-
meço, só tinham um broto, no fim se expandiram até 
amadurecerem em flor. 

Na carta aos Efésios, no capítulo 3.1-6, diz o apóstolo: 
Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Je-
sus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido 
a respeito da Dispensação da Graça de Deus a mim 
confiado para vós outros, pois, segundo uma revela-
ção, me foi dado conhecer o mistério, conforme es-
crevi há pouco, resumidamente... quando ledes, podeis 
compreender o meu discernimento do mistério de 
Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a co-
nhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revela-
do aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a 
saber, que os gentios são coerdeiros, membros do 
mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cris-
to Jesus, por meio do Evangelho. 

Em Rm 16.25-26:  
Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar se-
gundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, 
conforme a revelação do mistério guardado em silên-
cio, nos tempos eternos, e que agora se tornou mani-
festo e foi dado a conhecer por meio das escrituras 
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proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, 
para a obediência por fé, entre todas as nações. 

Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são partes essenciais 
da Revelação de Deus; Ele é o Autor. Ambos os textos têm a 
mesma doutrina da redenção, pregam a Cristo; há a mesma cor-
respondência religiosa e morais por parte do Homem. E, da 
mesma maneira, tanto no AT quanto no NT, a Revelação Pro-
gressiva aumenta gradualmente em definição (princípios), clareza 
(vontade divina) e concepção espiritual (resposta humana). 
Segundo João Calvino: 

O Senhor susteve esta economia e esta ordem na ad-
ministração do pacto de sua misericórdia, de sorte 
que, quanto mais com o correr do tempo se aproxi-
mava o dia da plena revelação, com tanto maior clare-
za o quis anunciar. Assim, no início, quando a primei-
ra promessa de salvação foi dada a Adão (Gn 3.15), 
ela brilhou como uma faísca fraca...então, ao ser ela 
adicionada, a luz cresceu em plenitude, rompendo ca-
da vez mais e derramando o seu brilho mais ampla-
mente... 

Para eles e para nós... 
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Superar é decidir-se pelo 
ideal que existe além dos 
obstáculos 

“…um homem, no meio da multidão, replicou: 
‘Mestre! Trouxe o meu filho, que está tomado por 
um demônio que o impede de falar… roguei aos 
teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas 
eles não conseguiram … Se Tu podes fazer al-
go(…)’. Se Tu Podes! Tudo é possível ao que crê” 
– “Creio! Ajuda a minha incredulidade.” (Mc 
9.17-24) 

–Superar é decidir-se pelo ideal que existe além dos obstáculos – 

Entre tantas vertentes da vida, encontramos o desafio da supera-
ção; isso foi uma realidade para eles, o povo bíblico, e assim 
também é para nós; de situações rotineiras, como a mudança de 
um endereço, às mais complexas como a perda de um ente que-
rido. Na vida prática cristã, somos desafiados à superação da 
nossa fé, quando tímida ou ineficaz. 
Certo homem, com um grande desafio pessoal: ver seu filho liberto 
– encontrou-se com os discípulos de Jesus, no afã de neles obter a 
solução para a sua situação, contudo os discípulos, mesmo que 
autorizados para tal ação, não conseguiram o desejado. 
Ao encontrar-se com Jesus, entretanto, o homem manifesta a sua 
necessidade de superação em alguns aspectos, tais como: a) o 
tempo; b) a fé tímida. 

1 
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Não são poucas às vezes em que as circunstâncias da vida, inclu-
sive o tempo, revelam em nosso íntimo, uma fé tímida, sem efi-
cácia, para os dias de calamidades. O salmista, em meio às inten-
ções dos inimigos em lhe derrotar, declara: “em qualquer tempo, em 
que eu temer, confiarei em Ti.” (Sl 56.3) 
Seu desafio seria sobrepor-se ao medo, cuja consequência é para-
lisar-nos, conter qualquer reação; então, sua confiança no Senhor 
neutraliza o medo! O salmista supera seu medo, manifestando 
sua confiança no Senhor. 
Que em nossos desafios superemos a fé tímida, que não se ex-
pressa eficazmente, clamando ao Senhor que nos fortaleça, tra-
zendo à existência a fé correspondente, e assim, experimentar-
mos o seu ideal para nossa vida, muito além dos obstáculos… 
“pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé.” (Mc 9.27)  
Que assim se cumpra em nós, 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




