
10. Profecia e as Escrituras (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 

Pedro) 

 

Material bíblico: Isaías 53:1–12; Daniel 7:13, 14; 2 Pedro 1:16–20; Mateus 17:1–6; 2 

Timóteo 3:15–17. 

 

Citações 

• As idades quando o costume é indefinido são necessariamente idades de 

profecia. O moralista não pode ensinar o que é revelado; Ele deve revelar o que 

pode ser ensinado. Ele tem que buscar discernimento ao invés de pregar. Walter 

Lippmann 

• Não chame o que não é profecia de "profecia". Não diga "o Senhor me disse" se 

você não está prestes a citar um versículo da Bíblia. Dan Phillips 

• A ciência ainda não dominou a profecia. Predizemos muito para o próximo ano 

e ainda muito pouco para os próximos dez. Neil Armstrong 

• As Sagradas Escrituras vêm da plenitude do Espírito; De modo que não há nada 

nos Profetas, nem na Lei, nem no Evangelho, nem nas Epístolas, que não desce 

da majestade divina. Origen 

• Fiz uma aliança com Deus, que ele não me envia visões, sonhos nem anjos. 

Estou muito satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras, que me dão 

abundante instrução e tudo o que preciso saber tanto para esta vida como para o 

que está para vir. Martin Luther 

• Não tente tornar a Bíblia relevante; sua relevância é axiomática. Dietrich 

Bonhoeffer 

 

Perguntas 

 Como podemos entender a inspiração das Escrituras? Por que Pedro quer 

enfatizar isso? Por que tendemos a nos concentrar nos aspectos preditivos da profecia e 

não na instrução que Deus nos oferece? O que as passagens como Isaías 53 e Daniel 7 

nos mostram? Como as Escrituras podem nos revelar as prioridades de Deus? 

 

Resumo bíblico 

 Como João em sua primeira Epístola, Pedro aponta sua experiência pessoal de 

Jesus como o Messias. Estes não são "mitos confeccionados ... vimos sua majestade por 

nós mesmos" (1:16). Ele então se refere à sua experiência com Jesus no Monte da 

Transfiguração. Mas, mais do que apenas sua própria experiência pessoal, Pedro aponta 

"a palavra confirmadora da profecia que é absolutamente confiável" (1:19). Ele compara 

a palavra de Deus a uma lâmpada que brilha no escuro até que o dia amanheça e a 

estrela da manhã se levante de Jesus). Ele também acrescenta que a profecia de 

compreensão não é uma questão de caprichos da interpretação pessoal, uma vez que a 

profecia vem da inspiração do Espírito Santo, não das idéias humanas (1:20). Isaías 53: 

1-12 é um excelente exemplo de profecia, neste caso apontando para a frente para a 

vinda de Jesus e a natureza do Messias. Da mesma forma Dan. 7:13, 14 refere o Filho 

do homem, e em contraste com Isaías 53 é a vinda do Messias em glória. Matt. 17: 1-6 

descreve a Transfiguração, referida por Pedro (1: 16-18). Em 2 Tim. 3: 15-17 Paulo 

lembra a Timóteo de como a Escritura nos mostra a salvação, incluindo o versículo 16: 

"Toda Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para confrontar o que é errado, 

para nos endireitar e para nos dizer o que é certo". 

 

 



 

Comentário  
 A própria Bíblia não é "inspirada", pois o Espírito Santo inspira as pessoas. A 

Bíblia é o produto da inspiração, não do ditado divino. "Os escritores da Bíblia eram os 

escritores de Deus, não a sua caneta." (Ellen White, Selected Messages, Vol. 1, p.21). 

Como resultado, os temas e princípios fundamentais estão totalmente de acordo. Mas as 

formas de expressão variam, os estilos são diferentes, e os detalhes nem sempre 

correspondem. Em vez de dar motivo para preocupação, isso deve nos encorajar a ver a 

maneira pela qual Deus opera através de nós, a humanidade em todos os seus defeitos, 

mas com uma vontade inabalável para nos trazer a Sua salvação. 

 "Nem sempre há ordem perfeita ou aparente unidade nas Escrituras. Os milagres 

de Cristo não são dados em ordem exata, mas são dados exatamente como as 

circunstâncias ocorreram, o que exigiu essa revelação divina do poder de Cristo .... 

Aqueles que tomam apenas uma visão superficial das Escrituras, com seu conhecimento 

superficial, que eles acham que é muito profundo, falar sobre as contradições da Bíblia, 

e questionar a autoridade das Escrituras .... Mas ... A alma iluminada enxerga uma 

unidade espiritual, um grande fio dourado correndo pelo todo" (Ellen White, Selected 

Messages, Vol. 1, p.20). 

 Deus é certo e certeiro. Ele nos fala e nos assegura de Sua verdade, Seu amor, 

Sua confiabilidade. A Bíblia é a Sua palavra para nós. Mas é modulada através da nossa 

linguagem humana, e através da nossa compreensão. 

 Não há dúvida de que a profecia é parte da evidência. Mas, em outro sentido, a 

maior ênfase deve ser sobre a natureza e caráter dessa profecia - cumprindo Deus. Pois, 

mesmo que a profecia seja verdadeira, ninguém gostaria de ter um relacionamento com 

um Deus que é como o Diabo descreve. Consequentemente, temos de olhar não apenas 

para os acontecimentos, mas também para as razões e consequências. Deus está sempre 

trabalhando para o bem, mas neste mundo de pecado acontecem coisas trágicas e 

problemáticas. Isso é outra coisa que precisamos aprender com a história - que o pecado 

é muito corrosivo para o reino de Deus, que o inocente sofre com o culpado, e que Deus 

é afetado também. 

 A questão é realmente uma questão de confiança. Não somente se Deus pode 

confiar em cumprir a profecia, mas se ele pode ser confiável para administrar o universo 

sabiamente e bem, e se estaremos confortáveis e felizes na sua presença. Mais 

importante ainda, confiamos em Deus o suficiente para nos entregar a ele, para que ele 

possa reparar o dano causado pelo pecado, para nos curar da doença do mal, para nos 

refazer em sua imagem divina mais uma vez? Só então podemos dizer que realmente 

confiamos neste Deus confiável. 

 

Comentários de Ellen White 

 A importância de buscar um completo conhecimento das Escrituras, dificilmente 

pode ser avaliada. “Divinamente inspirada”, capaz de nos fazer sábios “para a 

salvação”, tornando o homem de Deus “perfeito e perfeitamente instruído para toda boa 

obra” (2 Timóteo 3:15-17), a Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente aten- 

ção. Não nos devemos satisfazer com um conhecimento superficial, antes devemos 

procurar aprender a verdadeira significação das palavras de verdade, beber a largos 

sorvos do espírito das Sagradas Escrituras. {CP 118}   

 O estudante da Palavra não deve fazer de suas opiniões um centro em redor do 

qual deva revolver a verdade. Ele não a deve examinar com o propósito de encontrar 

textos das Escrituras que possa usar com o fim de provar suas teorias; pois que isto é 

torcer as Escrituras, para sua própria perdição. O estudante da Bíblia deve esvaziar-se 



de todo preconceito, depor à porta da investigação suas próprias idéias; e com um 

coração humilde e submisso, com o eu oculto em Cristo, com fervorosa oração, deve 

buscar sabedoria de Deus. Procure saber a vontade revelada de Deus, porque ela diz 

respeito ao seu bem-estar presente e eterno. A Palavra de Deus é o guia pelo qual ele 

deve aprender o caminho para a vida eterna. {CP 383}  
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