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PrefáCio dos ediTores

este é um dos livros que compõem a série 3 Perguntas 
 Cruciais.1 Ele foi escrito a partir do conteúdo de seminá-

rios intitulados 3 Perguntas Cruciais, patrocinados pelo  Bridge 
Ministries da cidade de Detroit, Michigan. Os seminários e 
 livros foram elaborados para melhorar sua caminhada cristã. 
Os comentários a seguir ajudarão você a apreciar as caracte-
rísticas exclusivas desta série.

A série 3 Perguntas Cruciais é baseada em duas observa-
ções fundamentais. Primeiro, existem perguntas cruciais em 
relação à fé cristã para as quais cristãos imperfeitos, como nós, 
parecem não ter respostas conclusivas. Cristãos que vivem na 
glória  eterna podem conhecer plenamente, assim como são ple-
namente conhecidos por Deus, mas agora somente sabemos em 
parte (1Co 13.12). Portanto, sempre temos que retornar para 
essas perguntas em oração, a fi m de que o Espírito  Santo con-
tinue nos guiando para mais perto da “verdade, toda a verdade, 

1 No Brasil não publicaremos a série inteira, mas apenas um de seus livros, 
Três perguntas cruciais sobre a Bíblia.
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nada mais que a verdade”. Mesmo reconhecendo suas próprias 
limitações, os autores que contribuem para esta série oram para 
que sejam assim guiados.

Segundo, cada geração de cristãos afirma em parte sua 
solidariedade para com os cristãos do passado ao reafirmarem 
“a fé entregue aos santos de uma vez por todas” ( Jd 3). Uma 
afirmação como essa normalmente é desafiada por estudio-
sos da religião que são conhecidos por falar somente para seu 
próprio grupo, ou então por leigos cujo entendimento da fé é 
destituído de conhecimento profundo. As duas situações são 
ruins, mas cremos que nosso grupo de autores é bem prepa-
rado para evitá-las. Todos são estudiosos cristãos competentes, 
capazes de compartilhar uma grande parcela de conhecimento 
usando linguagem simples e objetiva, que pode ser apreciada 
tanto por leigos como por estudiosos. Dessa forma, você tem 
em mãos um livro que faz parte de uma série difícil de encon-
trar, que não é nem pedante nem superficial.

Os assuntos abordados na série foram escolhidos por sua 
atemporalidade, seu nível de interesse e sua importância para os 
cristãos de qualquer lugar. Os autores que contribuíram com seu 
preparo estão comprometidos em discuti-los de uma maneira 
que promova a unidade cristã. Eles abordam não somente áreas 
de desacordo entre cristãos, mas também áreas de significa-
tiva harmonia. Buscando a paz e insistindo nela como a Bíblia 
ordena (1Pe 3.11), estabelecem pontos em comum sobre os 
quais cristãos com pontos de vista diferentes podem encontrar 
uma base para o diálogo e a plena reconciliação.

As obras da série consistem não somente de palavras 
impressas nas páginas de um livro; mas de palavras pelas 
quais se deve viver. Suas páginas estão cheias não somente de 
bom conteúdo, mas também de instrução sadia para um viver 
 cristão bem-sucedido. Pois o estudo só é verdadeiramente cris-
tão quando, além de nos ajudar a entender nossa fé, também 
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nos ajuda a vivê-la. Oramos, assim, para que você permita que 
Deus use a série 3 Perguntas Cruciais para aumentar seu cresci-
mento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e  Salvador 
Jesus Cristo.

Grant R. Osborne
Richard J. Jones, Jr.
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PrefáCio do auTor

estou escrevendo este livro para leigos e não para acadêmi-
cos, pois estou convencido de que a Bíblia é direcionada 

em primeiro lugar a eles e não somente a estudiosos. Há um 
interesse sem precedentes pela Palavra de Deus. Considere, por 
exemplo, não somente a produção de novas versões e Bíblias 
de estudo para praticamente qualquer grupo de pessoas, mas 
também o número de pessoas que frequentam estudos bíblicos. 
Esta é uma época muito interessante e com grande potencial. 
Ainda assim, há muitas perguntas e as pessoas precisam tanto 
de segurança a respeito da confi abilidade da Bíblia quanto de 
um método que as capacite a estudá-la por si mesmas.

Pouca coisa foi escrita sobre a razão de podermos con-
fi ar na Bíblia como Palavra de Deus. Meu grande espanto, ao 
escrever o primeiro capítulo, foi a escassez de material produ-
zido sobre a confi abilidade bíblica nas últimas décadas. Mesmo 
assim, há cada vez mais ataques por parte da ala esquerda contra 
a precisão e a fi delidade da Escritura. Tragicamente, os ataques 
do Jesus Seminar, movimento que ganhou destaque na mídia, 
provocaram pouquíssimas respostas evangélicas que o cristão 
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comum entenda. Minha esperança é que este volume contri-
bua para essa área. Percebi que os cristãos se perguntam como 
defender a Bíblia de ataques e se importam com o fato de, em 
algumas igrejas, ela ser tratada apenas como mais uma fonte 
de material a respeito da vida religiosa. Muitos têm amigos e 
parentes que acreditam que a Bíblia está repleta de erros e que 
é um mero produto das experiências religiosas de pessoas do 
passado. Outros conhecem indivíduos que foram levados a par-
ticipar de seitas, mas não sabem como apontar para essas pes-
soas os erros bíblicos em seus ensinos. Ao evangelizar alguém, 
poucos não foram questionados acerca da razão de a Bíblia ter 
de ser colocada acima de outros livros. A confiabilidade é uma 
questão essencial.

Ao mesmo tempo, poucos sabem realmente como estudar 
a Bíblia. A hermenêutica (os princípios de interpretação bíblica) 
se tornou moda, contudo, pouco é absorvido pelas pessoas que 
se sentam nos bancos da igreja sobre como estudar a Escritura 
em devocionais ou para o preparo de aulas em estudos bíblicos. 
Depois de uma pregação, muitas vezes alguém me pergunta: 
“De onde você tirou isso?”. Sempre fico entusiasmado quando 
me fazem essa pergunta, pois sei que encontrei alguém seria-
mente interessado no estudo bíblico mais profundo. Acredito 
que existam muitas pessoas assim e este livro foi escrito para 
elas. Também acredito que qualquer um que queira pode come-
çar a estudar e entender a Escritura num nível mais profundo. 
Para isso é preciso tempo e dedicação, mas é assim com qual-
quer coisa que valha a pena fazer na vida. Imagine o que acon-
teceria se os cristãos ao redor do mundo começassem a investir 
tanto tempo e dinheiro para estudar a Bíblia quanto investem 
em carros, roupas e esportes. Por que não “investir na Bíblia”?

Mesmo que pouco tenha sido escrito sobre a confiabilidade 
das Escrituras e a hermenêutica bíblica, praticamente nada foi 
produzido sobre como fazer teologia. Se isso é verdade mesmo 
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no nível acadêmico, quanto mais para os leigos. O processo 
de reformular uma afirmação doutrinária da igreja ou traba-
lhar com uma grande controvérsia teológica foi praticamente 
deixado aos caprichos acadêmicos. Poucos sabem como fazer 
isso adequadamente e é por isso que tantas seitas tiveram suas 
origens nas igrejas evangélicas; entretanto, no outro extremo, 
pessoas foram acusadas de heresias por questões ínfimas. Este 
livro tenta oferecer um caminho para decidir quais das muitas 
afirmações doutrinárias são apoiadas pela Escritura, quais são 
heresias e quais devem ser classificadas como diferenças teo-
lógicas em vez de falso ensino.
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PodeMos Confiar 
na bíblia?

Confi ança é ingrediente essencial em qualquer relacio-
namento. “Confi ar” signifi ca aceitar algo por aquilo que 

afi rma ser, acreditar nele, agir crendo que ele fará sua parte. O 
atacante precisa confi ar tanto na defesa de seu time quanto 
nos jogadores que passarão a bola para ele marcar o gol. Um 
vendedor deve confi ar em seu produto antes de poder conven-
cer alguém a comprá-lo. Da mesma forma, devemos confi ar 
na Bíblia antes de aceitá-la como Palavra de Deus, e basear 
nossa vida em seu ensino. Existem vários níveis de confi ança na 
Bíblia. Quando alguém afi rma confi ar nela, pode estar dizendo 
que a considera uma boa literatura, um conjunto de bons prin-
cípios a serem levados em conta, ou a revelação divina que deve 
ser obedecida.

De cada quatro convites que recebo para falar a grupos 
de estudantes universitários, três são para tratar acerca da 
autoridade da Escritura. Professores de ciência da religião que 
ensinam em universidades bombardeiam os estudantes com 

CaPíTulo 1


