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1 INTRODUÇÃO 
 
 Vivemos em uma época de avançada tecnologia e progresso, onde tudo se 

altera com rapidez. Na indústria, na arquitetura, no ensino, na ciência e em todas 

as demais áreas do conhecimento e atividade humana, mudam-se os estilos, as 

cores, os padrões, os instrumentos e os métodos de avaliação. O mesmo se 

verifica no terreno da moral: aquilo que ontem era considerado como corrupção e 

escândalo, hoje é corriqueiro e, por vezes, até recomendável. Tudo corre, tudo 

gira, tudo muda. Os outros mudam, nós mudamos. Há mudanças para melhor e 

há mudanças para pior. Há mudanças por toda a parte. Parece, por vezes, não 

haver nada seguro ou estável. 

 A cada ano que passa no âmbito da própria teologia, parecem surgir mil 

novas ideias e suposições, onde reiteradas vezes a existência e autoridade de 

Deus e de sua palavra têm sido questionadas. Por esta razão nos propusemos a 

demonstrar que em meio a um mundo tão mutável e conflitante, Deus ainda 

permanece como o ponto de referencia do homem. Porque em Deus “não há 

mudança nem sombra de variação” (Tg 1:17) e “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, 

hoje e eternamente” (Hb 13:8). 

 O tema a ser desenvolvido aborda a doutrina básica do cristianismo, isto é, 

a revelação. É uma doutrina fundamental porque nela estão arraigadas todas as 

demais doutrinas e verdades cristãs. O assunto é, de fato, muito amplo, contudo, 

devido à brevidade do tempo e ao pouco espaço de que dispomos, nos 

restringimos a tratar, e de forma resumida, a respeito das principais maneiras 

pelas quais Deus se tem revelado aos homens, desde mesmo a criação. Desta 

forma, esta investigação tem como objetivo responder à pergunta: como Deus se 

revela ao homem? 

 Nosso propósito é apresentar o tema de modo simples e esquematizado a 

fim de que, compreendendo melhor a respeito do caráter de Deus, suas obras e 

seu propósito para conosco, sintamos segurança e correspondamos a suas 

expectativas. 

 Para desenvolver o assunto é empregada a investigação literária. No 

próximo capitulo é apresentada a definição de revelação, bem como seu objetivo, 

importância, conteúdo, limites e suficiência. Nele o cristianismo é visto 
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essencialmente como religião revelada. O restante da pesquisa acompanha a 

clássica divisão de revelação: geral e especial. Assim, no terceiro capitulo são 

indicados os meios pelos quais Deus da uma abundante Revelação Geral, não 

limitada por tempo ou lugar, a todos os homens: há exemplos de maravilhas 

encontradas em a natureza, os testemunhos de antropólogos e psicólogos sobre 

a natureza religiosa do homem e relatórios indicando a atuação divina da história. 

 O quarto capítulo, por sua vez, trata da Revelação Especial, isto é 

revelação resultante de atos sobrenaturais. Há um tópico inicial sobre as 

Sagradas Escrituras, sua origem, unidade, desenvolvimento e finalidade, bem 

como a distinção entre os conceitos bíblicos de Revelação, Inspiração e 

Iluminação. É demonstrado ainda, como as Escrituras reiteram, clarificam e 

suplementam as verdades ensinadas pela Revelação Geral e testificam a respeito 

do Filho de Deus.  O capítulo trata também da pessoa, das obras e das palavras 

de Jesus Cristo – a mais completa perfeita revelação do Pai – e dos milagres. 

Neste último tópico são apresentadas: uma definição de milagre, as razões por 

que alguns negam sua existência, uma refutação a estes pontos de vista, as 

características do milagre proveniente de Deus e o porquê de o milagre ser 

conveniente da parte do homem e especialmente da parte de Deus.  

 Finalmente, a investigação se encerra com uma breve recapitulação do 

assunto abordado, incluindo as conclusões a que chegamos.  

 

 

  



6 
 

2 REVELAÇÃO – O QUE É? 
 
 “Uma das traduções mais próximas de ‘Revelação’ é ‘descobrimento’” 

(DEDEREN, 1979, p. 1). “Revelar significa ‘tornar conhecido’ ‘desvendar’” 

(GRAHAM, 1977, p. 31); “desvendar alguma coisa oculta, para que possas ser 

vista e conhecida conforme é” (SHEDD, 1976, p. 1400). A Revelação deve ser 

entendida em termos de três fatores:  

 1. O Revelador: neste caso Deus;  

 2. Os instrumentos de revelação: neste caso há vários meios escolhidos 

 para a revelação: a natureza, a consciência, a história; há variedades de 

 pessoas escolhidas: sacerdotes, sábios, profetas, reis, aristocratas, 

 camponeses, pastores e o próprio Filho de Deus; há diversidade de modos 

 de comunicação tais como: teofania, sonhos, visões, urim e tumim, sorte 

 etc; Há diversidade de modos de expressão ou de gêneros literários: 

 oráculos, exortações, biografias, descrições, hinos e reflexões sapienciais 

 (LATOURELLE, 1972, p. 38). Neste aspecto temos a revelação 

 compreendida apenas objetivamente. 

 3. O receptor: neste caso o homem que aceita e aprende a revelação. 

 Quando isto ocorre, temos a revelação compreendida subjetivamente 

 (TENNEY, 1977, p. 88). 

 Assim, de acordo com o pensamento cristão, “a revelação é uma linha de 

comunicação na qual Deus se encontra em uma das pontas e o homem na outra” 

(GRAHAM, 1977, p. 31). Deus achou por bem revelar-nos algo a respeito do 

caráter e das atividades dele. Não fora esta revelação, pouco ou nada 

saberíamos sobre Ele. “Em outras palavras, esta revelação não resulta de 

qualquer pesquisa diligente do homem, mas duma manifestação da graça de 

Deus, do desejo que Ele tem de ser conhecido” (DEDEREN, 1979, p. 2). É, pois, 

a doutrina básica do cristianismo. 

 Entretanto, apesar de Deus nos haver outorgado abundante revelação, Ele 

não nos revelou tudo. “As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus; 

porém, as reveladas nos pertencem a nós” (Dt 29:29). Sim, mesmo de posse da 

revelação, ainda assim, os pensamentos e caminhos do Senhor são superiores, 

infinitamente superiores aos nossos. Diz o Senhor: “assim como os céus são mais 
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altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 

caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos” (Is 

59:9). 

 De fato, por mais que o homem pesquise, jamais alcançará a totalidade do 

conhecimento divino. Seu estudo e investigação poderão apenas aprender acerca 

daquilo que Deus se dignou a revelar. Assim como a água dos oceanos não cabe 

dentro de um copo, do mesmo modo o inteiro conhecimento das coisas divinas 

não pode ser assimilado ou compreendido pela mente humana. Como disse o 

apóstolo Paulo: “o profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão 

inescrutáveis os seus caminhos!” (Rm 11:13). Deve, portanto o homem, sendo o 

receptor da revelação, preocupar-se apenas com o que foi revelado, deixando de 

lado o oculto.1 

 Abordando, agora, mais especificamente, a revelação bíblica, notamos que 

tanto o judaísmo quanto o cristianismo sempre mantiveram o fato – 

aparentemente contraditório – de que Deus é incompreensível, mas que também 

pode ser conhecido. Ele excede os nossos limites, mas atravessa o abismo que 

dele nos separa e revela-se a nós (DEDEREN, 1979, p. 3-4). 

 O cristianismo sempre se considerou uma religião revelada, “e revelação 

divina era formalmente definida como a comunicação sobrenatural de verdades 

em forma proposicional” (HIDE, 1974, p. 1). Verdades essas cujo objetivo era dar 

aos homens um conhecimento de Deus e de seu Filho de tal modo que os 

conduzisse à salvação (Jo 17:3) e à perfeição (2Tm 3:16-17). 

 Desde os tempos do Antigo Testamento é enfatizado que Deus é um Deus 

que fala: Arão e Miriã, quando estavam invejosos de Moisés, ouviram-no falar: “se 

entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em 

sonhos falarei2 com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em 

toda a minha casa: boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas” (Nm 

12:6-8); ao tempo dos juízes, quando as visões não eram comuns, por quatro 

vezes seguidas o Senhor chamou a Samuel e na ultima vez lhe comunicou algo 

(1Sm 3:1-14); Isaias testificou: “o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus 
 

1 Ver Apêndice A, neste trabalho. 
2 A partir desse ponto no trabalho, os itálicos devem ser entendidos como sendo ênfases pessoais 
do autor. 



8 
 

ouvidos” (Is 22:14); o autor de Hebreus afirma que “havendo Deus antigamente 

falado muitas vezes, e de muitas maneira, aos pais, pelos profetas, nestes últimos 

dias a nós falou pelo Filho” (Hb 1:1-2). 

 É evidente que ao falar, Deus transmite informações, verdades e doutrinas. 

Isso pode ser visto quando Deus transmitiu ao homem a informação a respeito da 

árvore proibida e ao mesmo tempo o advertiu sobre o resultado da desobediência 

(Gn 2:15-17); pode ser visto por meio de Amós, quando Deus assegurou que “não 

fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas” 

(Am 3:7).  

 O rei Nabucodonosor reconheceu que Ele era “o revelador dos mistérios” 

(Dn 2:47), quando Deus, por meio de um sonho e da interpretação de Daniel, lhe 

revelou um esboço da futura história mundial e do que sucederia nos últimos dias; 

à Daniel “foi revelada uma palavra [...] uma palavra verdadeira concernente a um 

grande conflito” (Dn 10:1); Isso foi mostrado quando Pedro, respondendo a uma 

pergunta de cristo, declarou que Ele era o Filho do Deus Vivo, Jesus lhe disse 

que esta verdade a respeito de sua divindade não lhe fora revelada por qualquer 

ser humano mas pelo Pai, que está nos céus (Mt 16:15-17). 

 O mesmo se poderia dizer de Paulo quando este declara que, quando 

subiu outra vez a Jerusalém, o fez “devido a uma revelação” (Gl 2:2), e quanto ao 

evangelho por ele anunciado, afirma assim: “não o recebi de homem algum, nem 

me foi ensinado; mas o recebi por revelação de Jesus Cristo” (Gl 1:11-12). 

 Assim, a revelação divina não é meramente uma reunião, um encontro, um 

relacionamento na base do “eu-tu”; e a Bíblia não é uma interpretação puramente 

humana e, por vezes, falha, mas sim a autorizada Palavra de Deus. A revelação 

de Deus possui um conteúdo. É certo que parte dela é revelação de verdades e 

doutrinas; é revelação de alguma coisa, além de Alguém.  

 Portanto, quando os escritores bíblicos anunciam a “Palavra do Senhor”, 

eles não estão simplesmente comunicando reflexões pessoais do fenômeno da 

revelação que eles experimentaram, mas sim o que Deus lhe revelou (HIDE, 

1974, p. 10).  A revelação tem como objetivo a comunhão de Deus com o homem 

e a consequente salvação deste, do poder do mal. É uma iniciativa divina e um 

dom que vem satisfazer uma real necessidade humana (HIDE, 1974, p. 2). Por 
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esta razão, a revelação que Deus faz exige uma resposta de fé e obediência por 

parte do receptor humano. 

 
As manifestações de Deus sempre são feitas no contexto de uma 
exigência que pede confiança e obediência àquilo que é revelado 
– uma resposta, que é inteiramente determinada e controlada pelo 
conteúdo da própria revelação. Em outras palavras, a revelação 
de Deus, chega aos homens não como uma informação sem 
qualquer obrigação, mas antes como uma regra mandatória de fé 
e de conduta. A vida do homem precisa ser governada, não pelos 
caprichos particulares e fantasias humanas, nem por adivinhações 
acerca das coisas divinas não reveladas, mas antes, pela crença 
reverente em tudo quanto Deus lhe revela, o que conduz a uma 
aceitação consciente de todos os imperativos que a revelação 
porventura contenha (SHEDD, 1976, v. 1, p. 1400). 

  

 Revelação é, pois, tornar conhecido o que estava oculto. Deus revelou à 

humanidade algo sobre seu caráter, suas obras e seus planos. Revelou aquilo 

que por si mesmo o homem jamais saberia, incluindo verdades e doutrinas que 

hoje formam as Escrituras Sagradas. Como, porém, Ele não revelou tudo, deve o 

homem reconhecer que por maior que seja o seu esforço, ele nunca 

compreenderá todas as coisas. Deve, portanto, apegar-se ao que foi revelado, 

sabendo que não é uma mera informação e sim, que conte uma exigência para 

que ele responda positivamente ao Deus Revelador. 

. 
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3 REVELAÇÃO GERAL 
 
 Ao desvendar-nos parte de seu fabuloso conhecimento, Deus fez uso, 

primeiramente, da Revelação Geral. “A revelação geral é geral no sentido de que 

foi feita para todos os homens e não se restringe a qualquer nação ou grupo. É 

também geral no tipo. Ela se refere à revelação tal como ocorre na natureza e no 

próprio homem.”  

 A revelação geral, também é chamada de natural, o homem pode alcançar 

por sua própria força, pois nela a existência de Deus é estabelecida sem apelo à 

fé.  É o testemunho de si mesmo que Deus faz a todos os homens através da 

criação, da história e da consciência do homem.  Devemos ter em mente que: 

 
A busca de Deus empreendida pelo homem é também, a cada 
passo, uma revelação do próprio Deus. A toda aspiração mais alta 
do pensamento ou emoção por ser aplicada a frase de Paulo: 
“Conhecendo-o, mas sendo primeiro conhecidos por Ele”. Quando 
Pascal, na sua perturbação, procurava Deus, parecia-lhe ouvir a 
voz divina: - ‘Tu não me procurarias se já não me tivesses 
achado’. Nesta questão procurar é achar (ANGUS, 1951, v. 1, p. 
104). 

 

 Mediante a revelação geral o homem torna-se cônscio de que há um Deus, 

o qual é poderoso e sábio. Pode-se examinar o seu modo de expressão de 

maneiras diversas, as quais serão examinadas a seguir. 

 

3.1 Natureza 
 

 Deus se revela a todos os homens, em todas as épocas e em todos os 

lugares, por meio das coisas que criou. Há tamanha evidência na natureza de que 

há um criador, que os homens são indesculpáveis quando não o reconhecem. 

“Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também 

a sua própria divindade claramente se conhecem, desde o principio do mundo, 

sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por 

isso, indesculpáveis” (Rm 1:20). Sim, a natureza não revela tudo, mas o suficiente 

para sabermos que há um Criador. Pode-se ver na natureza várias evidências da 

revelação. 
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 3.1.1 A navegação das aves 

 

 O pombo correio, mesmo sendo solto à 800 quilômetros de seu pombal, 

depois de voar em círculos, se coloca em direção absolutamente precisa de seu 

lar sobrevoando território desconhecido. Pesquisas realizadas mostram que os 

pombos se valem do Sol para determinar as direções, e quando ele se encontra 

encoberto pelas nuvens, eles se orientam pelo campo magnético da Terra. 

 Outro notável exemplo é o do tarambola dourado do Oceano Pacífico:  

 
Este surpreendente pássaro marítimo dá cria na parte ocidental da 
Sibéria e do Alasca, mas passa a estação de inverno no Havaí – a 
milhares de quilômetros de oceano aberto, distante do lugar onde 
dá cria. Mais surpreendente ainda é que algumas semanas depois 
dos pássaros adultos terem partido, seguem-nos os filhotes – sem 
guia. Que é que leva as aves jovens a buscarem essa pequena 
ilha que elas nunca viram? Que é que as capacita a alcançarem-
na? (MOON, 1967, p. 6). 

  

 Também não se pode deixar de citar o mais dos imigrantes: a andorinha do 

Ártico. Partindo de muito perto do Pólo Norte, ela voa até quase o Pólo Sul e faz o 

retorno na primavera – uma viagem de 35.200 quilômetros (MASELL, 1982, p. 

343). Sem dúvida que as migrações, os hábitos e os instintos destas aves, 

evidenciam a existência de Alguém sábio e poderoso. 

 

 3.1.2 O corpo humano 

 

 Aparentemente, tão comum e, todavia, tão complexo e maravilhoso. 

 
O alimento absorvido pelo corpo é transformado em pêlo, 
músculo, sangue, dentes, assim como calor e movimento. A 
despeito de toda esta atividade, o corpo mantém uma temperatura 
uniforme, exceção feita quando é necessário que a temperatura 
seja elevada a fim de combater qualquer doença. Quando está 
frio, esse notável sistema libera energia quente de nosso alimento 
para que aqueçamos. Quando está quente somos esfriados pela 
evaporação de umidade da pele (MENSELL, 1982, p. 3). 

 

 Também, cada um de seus órgãos, em separado, nos encanta com sua 

perfeição e funcionalidade. Como exemplo poderia se falar de: 
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 Ouvido – possui em seu interior fibras extremamente sensíveis, capazes de 

distinguir 1.500 tons diferentes. Também se ajusta por si mesmo, de modo que 

possamos ouvir o troar de um canhão sem dano algum, e o andar do gato quando 

sons mais altos estão ausentes. Ao passo que a transferência eficiente do som do 

ar para o liquido é um problema de engenharia muito difícil, no ouvido humano 

isto é realizado com eficiência. O som do ar é transferido para certo liquido em 

seu interior que transmite vibrações para as fibras sensíveis (MENSELL, 1982, p. 

5). 

 Tireóide – Segundo J. D. Ratcliff, esta glândula situada no pescoço, 

pesando aproximadamente trinta gramas, produz diariamente um poderoso 

hormônio. Como uma pequena usina geradora de vida, ela dirige o crescimento 

nas crianças, determina a estatura e decide quanto alimento será convertido em 

energia pelas células de seu corpo (MENSELL, 1982, p. 5). 

 Nas ultimas décadas, com o incontido avanço da ciência, muitas pesquisas 

sobre o organismo humano têm apontado para um Arquiteto. 

 

 3.1.3 O universo 

 

 Sem dúvidas, o que na natureza mais evidencia a existência e o poder de 

Deus são a harmonia e a grandiosidade do universo. Platão, filósofo grego que 

viveu entre 427-347 a.C, já dizia a seus discípulos: “para crer em Deus é 

suficiente levantar os olhos ao céu” (MINHAM, 1922, p. 83). Sim, “os céus 

proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos” (Sl 

19:1). 

 Os homens têm construído gigantescos aparelhos a fim de poderem 

melhor contemplar os céus. Um destes é o que se encontra no Monte Palomar. 

Possui uma lente com 200 polegadas que revela objetos à uma distancia maior do 

que bilhões de anos-luz. Lembremos agora, que cada ano-luz representa cerca 

de nove trilhões de quilômetros (MOON, 1962, p. 4). 

 Através destes poderosos telescópios os cientistas descobriram que 

existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias e que cada uma delas contém 

cerca de 100 bilhões de estrelas e planetas (GRAHAM, 1977, p. 35). 
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 Se restringir este estudo apenas ao sistema planetário da Terra, 

verificaríamos a perfeita ordem seguida pelos elementos que compõem. 

Acreditam os cientistas que uma harmonia assim se verifica em todas as galáxias 

e sistemas planetários, povoados por incontável número de astros. 

  
Em sua linguagem peculiar, a natureza nos fala da existência de 
Deus, seja no choro de uma criancinha, ou no canto de uma 
cotovia. É na linguagem da ordem, da beleza, da perfeição e da 
inteligência. A complexidade de detalhes de uma flor é obra das 
mãos de Deus; os instintos das aves foram designados por Ele. 
Deus fala ao homem pela regularidade das estações do ano; 
pelos movimentos do sol, da lua e das estrelas; pelo equilíbrio dos 
elementos que nos permite respirar (GRAHAM, 1977, p. 34). 

 

 As variadas obras da natureza apontam para a realidade da existência de 

Alguém, que não é apenas Criador, mas também Sustentador, e que opera “por 

meio das leis da natureza, delas se servindo como seus instrumentos seus” 

(WHITE, 1977, p. 416). Entretanto, embora a natureza seja suficiente para revelar 

a existência de Deus3, bem como seu poder e sua sabedoria, ela “falha na 

apresentação clara de sua pessoa, da sua identidade e, acima de tudo, do seu 

amor redentor e do propósito que tem para conosco” (DEDEREN, 1979, p. 5). 

 

3.2 Consciência 
 

 Deus também se revela ao homem através da consciência. O que é a 

consciência? “É o senso de certo e errado; ideias e sentimentos que dizem a uma 

pessoa quando está agindo certo, e a advertem acerca do que é errado” 

(GRAHAM, 1977, p. 35). Thomas Jefferson assim se expressou a este respeito: “o 

senso moral ou consciência é uma parte tão real do homem como um braço ou 

perna. Ela é dada a todos os seres humanos, em graus mais fracos ou mais 

fortes, assim como seus membros são mais fracos ou mais fortes” (GRAHAM, 

1977, p. 36). 

 Os psicólogos e antropólogos afirmam que a crença em um ser supremo 

que dirige os destinos dos homens é universal. Daí o fato de universal ser 

também a religião. Até aonde pode ir a pesquisa, rebuscando as origens do 
 

3 Ver Apêndice B, neste trabalho. 
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homem e das civilizações, sempre encontramos indícios de culto religioso. “É 

incontestável o fato de que não há povo, por mais primitivo que seja, sem religião” 

(PIAZZA, 1976, p. 19). Têm existido sociedades sem ciência, sem arte e sem 

filosofia, mas jamais alguma sem religião (EVANS-PRITCHARD, 1978, p. 160). 

 Ela tem sido um dos fatores mais poderosos tanto no surgimento como na 

queda das grandes civilizações e ainda hoje influencia mais que qualquer outra 

coisa para enobrecer ou aviltar a existência (CONNER, [19-?], p. 84-5). Apesar de 

universal ela é sempre singular, possuindo características que lhe são peculiares, 

à parte da cultura dos povos, da forma social, da estrutura econômica, e mesmo 

da índole psicológica dos povos (PIAZZA, 1976, p. 19). 

 A natureza humana não é ateísta em sua constituição (CONNER, [19-?], p. 

70). Mesmo a Psicologia, ao estudar a mente e o comportamento do homem – 

embora não possa provar ou deixar de provar a existência do Ser Supremo – “não 

pode ignorar a crença humana e tal Ser” (JOHNSON, 1964, p. 48); William James 

chegou a afirmar que os homens oram porque não podem evitá-lo (CONNER, [19-

?], p. 69). Todos os homens, mesmo aqueles que têm vivido isolados e possuem 

os hábitos mais primitivos, possuem tanto uma impressão da existência de um ser 

poderoso – não importa o nome que lhe deem – como alguma noção do que é 

certo ou errado. 

 Paulo, o apóstolo diz que “quando, pois, os gentios que não tem lei, 

procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de 

lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, 

testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente 

acusando-se a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou 

defendendo-se” (Rm 2:14 e 15). Em outras palavras, quando Deus criou o 

homem, Ele escreveu a sua vontade, a sua lei, no entendimento, na consciência 

do homem. Apesar dos milhares de anos de rebelião contra Deus, o homem ainda 

possui uma lembrança desta vontade. O pecado a obliterou, mas não 

completamente. O homem “é consciente de um Poder a quem ele se encontra 

ligado e [...] Ele busca como ajustar-se a este Poder, a fim de assegurar sua 

própria paz e seu bem-estar” (CONNER, [19-?], p. 74). 
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A pessoa finita é sempre fragmentaria e incompleta. Mas, 
sabendo isso, ela transcende o momento fugaz, olha antes e 
depois, e anseia por Alguém maior e mais completo, a fim de 
satisfazer a solitude. Pode tentar um remédio após outro para 
facilitar a procura incansável, mas, nada transitório a prenderá, 
logo enceta a interminável busca daquilo que lhe proporcione 
resposta decisiva e fidedigna à necessidade mais profunda 
(JOHNSON, 1964, p. 48). 
 

O homem [...] Tem uma sede insaciável pelo infinito e eterno. Não 
pode descansar senão até que descanse em Deus. Tem 
inseparável desejo de um objeto espiritual de reverência, 
confiança e adoração. Não se satisfaz com o visível e transitório. 
Anela a comunhão com o invisível e permanente. A natureza do 
homem é a de ser um religioso (CONNER, [19-?], p. 69). 

 

 Em meio a sua luta diária, seus trabalhos e prazeres, seus sofrimentos e 

alegrias, Deus fala ao homem por meio da consciência. A consciência é a voz de 

Deus, ouvida no meio do conflito das paixões humanas. Assim onde quer que 

esteja em qualquer circunstancia, o homem possui bem próxima de si uma 

revelação divina. 

 Contudo, devemos notar que a revelação que Deus faz de si por meio da 

consciência humana é apenas parcial: a de que há um ser superior que dirige os 

destinos do universo; e algo (uma noção) do que é certo ou errado. 

 

3.2 História 
 

 Deus revelou-se ainda através de sua ativa e poderosa participação nos 

acontecimentos que fizeram a história. Através de todo o seu curso é possível 

percebê-lo, observando as intervenções que Ele tem feito na vida temporal do 

homem (DEDEREN, 1979, p. 20). Por meio destes acontecimentos, Deus se 

dirige pessoalmente ao homem (SHILLBEEKX, 1968, p. 39). Quando, por 

exemplo, o Senhor libertou com mão poderosa a nação israelita do cativeiro 

egípcio, todos os povos, de perto e de longe, tiveram conhecimento de que o 

Deus de Israel era um Deus super poderoso e que tinha interesse naquilo que se 

passava com seu povo. 

Já Moisés, em seu cântico após a travessia do Mar Vermelho, assim se 

expressara: 
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Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu 
glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas 
maravilhas? Estendeste a tua desta: a terra os tragou. Com a tua 
beneficência guiaste o povo, que salvaste; com a tua força o 
levaste à habitação da sua santidade. Os povos o ouviram, eles 
estremecem: agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 
Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de 
Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de 
Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor: pela grandeza do teu 
braço emudecem como pedra; até que passe o teu povo ó 
Senhor, até que passa o povo que adquiriste (Ex 15:11-16). 

 

 Como ilustração deste fato, temos o que ocorreu cerca de 40 anos mais 

tarde. Quando Josué enviou dois espias a Jericó e Raabe os protegeu, ela lhes 

disse: 

 
bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que 
infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão 
desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas 
do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito; e 
também o que fizestes aos dois vós, quando saístes do Egito; e 
também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a 
Ogue, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo 
isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais animo algum, 
por causa da vossa presença; porque o Senhor vosso Deus é 
Deus em cima nos céus e em baixo na terra (Js 2:9-11). 

 

 Convém notar que nem os habitantes de Jericó, nem os moradores das 

demais cidades de Canaã, háviam presenciado essas manifestações 

sobrenaturais do poder do Deus de Israel, ao libertar o seu podo do jugo dos 

egípcios e guiá-lo durante mais de quatro décadas em maios às mais adversas 

situações. Não conheciam pessoalmente os israelitas, que por essa ocasião não 

haviam cruzado o rio Jordão, nem penetrado em seus domínios.4 Contudo, 

embora não fossem testemunhas desses fatos, possuíam conhecimento dos 

mesmos por meio da história e da tradição.5 

 Outro evento histórico que patenteou a existência de um ser supremo 

ocorreu no relacionamento dos persas com o povo judeu: a maneira pela qual o 

imperador Ciro libertou os judeus, permitindo que regressassem a sua pátria e a 
 

4 Para os israelitas, os egípcios e os demais povos que presenciam estas majestosas intervenções 
sobrenaturais mencionadas – ao contrário dos habitantes de Canaã – elas não foram uma 
Revelação Geral, recebida pela história ou tradição, mas sim uma Revelação Especial. 
5 Ver Apêndice C, neste trabalho. 
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reconstruíssem. Neste caso, nada houve com aparência de sobrenatural, como as 

10 pragas no Egito, ou a travessia do Mar Vermelho. E, contudo, o fato de um 

povo cativo, tornar-se repentinamente livre, retornar a sua terra e reconstruí-la, 

tendo todo o apoio do imperador, foi o suficiente para que o próprio povo de 

Israel, bem como todos os demais povos, se apercebessem da realidade de que 

havia um Poder Superior dirigindo estes acontecimentos (Is 45:1-13; 49:25-26; Ez 

39:28; Ed 1:1-11). 

 Em realidade, “a história das nações que, uma após a outra, tem ocupado 

seus destinados tempos e lugares [...] Fala a nós” pois, Deus está governando 

acima de tudo para o cumprimento de seu propósito (WHITE, 1968, p. 178). Deste 

modo, ao observar as intervenções de Deus na vida temporal, através de todo o 

curso da história, o homem pode perceber algo a seu respeito (DEDERE, 1979, p. 

20). A história não deixa a margem para o homem ser nem ateu, nem deísta,6 

pois ela revela a existência de um Deus, o qual é poderoso e Se preocupa com os 

homens. 

 O criador revelou-se à humanidade, primeiro através de uma Revelação 

Geral. É chamada geral, porque é endereçada a todos os homens e não é 

limitada à um tempo ou lugar especiais. Ela chega a nós por meio das maravilhas 

da natureza; da consciência do homem, o qual é religioso por natureza, e está 

sempre – mesmo inconscientemente – procurando preenche sua fome de Deus; e 

das poderosas intervenções de Deus na história das nações. Entretanto, esta 

Revelação Geral é incompleta – pois não revela tudo o que o homem pode e deve 

saber sobre Deus – e imperfeita, por causa do pecado que a deturpa. É, porém, 

suficiente para mostrar ao homem eu há um ser supremo, que é poderoso, sábio 

e se interessa pelos homens. 

 

  

 
6 Ver Apêndice D, neste trabalho. 
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4 REVELAÇÃO ESPECIAL 
 

 Embora a Revelação Geral seja tão importante para o homem, ela é 

insuficiente, pois falha na apresentação clara do caráter de Deus e do seu 

propósito para conosco. Assim, para clarificar esta Revelação Geral e também 

para suplementá-la, o Senhor nos concede a revelação especial. 

 Esta é a revelação que Deus nos dá por maneiras sobrenaturais e é por 

seu intermédio que compreendemos que o mesmo Deus que é tão poderoso e 

sábio, também é justo, santo e amoroso, havendo idealizado um plano mediante o 

qual pode o homem vender todo o pecado e ser recriado a sua imagem e 

semelhança. 

 É esta revelação que nos mostra a origem do universo e da espécie 

humana, bem como o porquê de nossa natureza pecaminosa e a possibilidade de 

alcançarmos a perfeição e vivermos eternamente. Enfim, é por seu intermédio 

que são respondidas as principais perguntas da vida: de onde vim? Por que estou 

aqui? Para onde vou? Esta revelação especial chega a nós através de várias 

maneiras que serão abordadas a seguir. 

 

4.1 A Bíblia 
 

 “Deus nos fala a nós por sua palavra. Aí temos, em linhas mais claras, a 

revelação de seu caráter, de seu procedimento com os homens, e da grande obra 

da redenção” (WHITE, 1981, p. 74). Ao estudarmos a este respeito, devemos 

diferenciar este conceito – o de revelação bíblica – de outros dois: Inspiração e 

Iluminação. 

 Revelação bíblica – É o ato divino mediante o qual Deus se descobre a si 

mesmo, seu caráter, sua vontade e seus planos ao autor bíblico, dando-lhe um 

conhecimento que ele não poderia haver conseguido por si mesmo e nem de 

qualquer outra maneira (DEDEREN, 1979, p. 22). É descoberta objetiva. 

 Inspiração – É o outro ato divino mediante o qual o Espírito Santo capacita 

o autor sagrado a “apanhar e comunicar, de maneira fidedigna” (DEDEREN, 

1979, p. 22) o que lhe foi revelado. 
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 Iluminação – “Dá ênfase ao estimulo divino sofrido pela mente humana [...] 

Tornando-a capaz de compreender a verdade revelada e comunicada por Deus 

(DEDEREN, 1979, p. 22). 

 “Estes três conceitos formam os passos essenciais na comunicação de 

Deus para o homem. Revelação tem que ver com o que é comunicado; Inspiração 

com o como é ela comunicada e Iluminação com o porquê ela é comunicada 

(TENNEY, 1977, v. 5, p. 89). 

 

 4.1.1 Revelação da verdade religiosa 

 

 As Sagradas Escrituras é uma revelação da verdade religiosa (ANGUS, 

1951, v. 1, p. 110). Esta verdade tem duplo aspecto: revelar o próprio Deus e 

revelar o seu designo de salvação. A Bíblia não é um livro de história dos povos e 

civilizações. Ela se limita a relatar unicamente a história do povo de Deus, e 

somente se refere às outras nações, quando de algum modo elas estão 

relacionadas com o seu povo. A Bíblia também não é um compendio de ciências. 

Ela se limita a declarar os fatos e os fenômenos sem tentar prová-los 

cientificamente: e isto ela o faz empregando a linguagem simples que o povo 

utiliza ao tempo em que foi escrita. 

 

 4.1.2 Revelação gradual e progressiva 

 

 Parece bem claro que a Bíblia apresenta um revelação gradual e 

progressiva. Este desenvolvimento ou progresso não está nas verdades e 

desígnios de Deus – os quais são em si mesmos não susceptíveis de 

desenvolvimento – mas na clareza e na força com que as Escrituras no-los 

revelam. É como o sol, que ao nascer, dissipa a neblina e pouco a pouco vai 

iluminando a Terra, até que todos os montes e vales se inundem de luz. A 

paisagem já estava lá, mas não era vista. O mesmo se dá com a revelação por 

meio das Escrituras (ANGUS, 1951, v. 1, p. 110). 

 
No principio, por exemplo, Deus ensinou a unidade da Sua 
natureza, enquanto a doutrina de que havia uma pluralidade na 
deidade era seguida, mas esse ensino era ainda mais confuso. 
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Nos últimos profetas já a verdade aparece mais distintamente. E 
no Novo Testamento é inteiramente revelada. Do mesmo modo a 
obra do Espírito Santo é já conhecida no Velho Testamento, mas 
a clareza do fato vai aumentando à medida que nos aproximamos 
dos tempos do evangelho. E é só no Novo Testamento que nós 
temos um conhecimento completo da sua personalidade e ação 
[sic] (ANGUS, 1951, v. 1, p. 110). 

 

 4.1.3 A Bíblia como unidade 

 
 Apesar de serem vários os autores sagrados; de haverem vivido em 

épocas e lugares diferentes; de pertencerem as mais diversas classes sociais; e 

de haverem enfrentado as mais variadas situações, é visível a harmonia, uma 

unidade, existente entre eles. Isto ocorre pelo fato de que todos eles foram 

inspirados pelo mesmo Espírito Santo, o qual os guiou e assistiu na sagrada 

tarefa de registrar aquilo que Deus se dignara revelar-lhes. 

 Examinemos as Escrituras e verificamos assim, que sua origem é dupla: 

humana e divina. Humana por que as palavras foram escolhidas e escritas por 

homens santos; divina porque as ideias e as verdades provêm de Deus (2Pe 

1:21). “Os escritores bíblicos falaram de muitos modos para indicar que fora Deus 

quem lhes dera as informações que possuíam. Somente no Velho Testamento, 

eles afirmam 3.000 vezes que Deus falou alguma coisa [sic]” (GRAHAM, 1977, p. 

37). 

 Os neo-sobrenaturalistas afirmam que nesse encontro divino-humano, há 

duas espécies de conhecimento, sendo que um é desnecessário e indesejável e 

outro a única verdade real. Mas essa dicotomia é inventada pelo homem 

(HEPPENSTALL, 1966, p. 8). 

  
Precisamos fazer distinção entre a revelação objetiva das 
Escrituras e a reação pessoal do individuo diante dessa revelação. 
Ambas são necessárias para que o poder de Deus seja 
comunicado ao homem. Nada é mais claro na Bíblia do que o fato 
de que em confronto com o homem permanece a objetiva 
revelação de Deus na Palavra escrita e falada, que se apresenta 
com um “Assim diz o Senhor”. Por meio de profetas e apóstolos 
essa Palavra muitas vezes foi dirigida a reis e pessoas perversas, 
os quais, embora a ouvissem como a mensagem de Deus, 
deixaram de corresponder-lhe por meio de uma vida de 
obediência (HEPPENSTALL, 1966, p. 8). 
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 A Bíblia não é tão somente uma reação humana diante da revelação, mas 

ela é uma revelação (SHEDD, 1976, p. v. 3, p. 1401). Não é fruto de ideias ou 

impressões humanas, mas da ação divina por intermédio do Espírito Santo, 

porque “toda Escritura é inspirada por Deus” (2Tm 3:16) e “porque nunca jamais 

qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos 

falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo” (2Pe 1:21). E o mesmo 

Espírito que induziu a estes apóstolos e profetas a fim de que registrassem a 

revelação recebida, torna-a revelação para os pecadores de cada sucessiva 

geração (TENNEY, 1977, p. 88). 

 As diferentes evidências de que a Bíblia não é uma obra comum mais sim 

de origem divina, podem ser dispostas da seguinte maneira: 

  

4.1.2.1 Evidências externas 

 
 Os milagres - têm ocorrido quando há uma interferência nos processos 

naturais ou nas leis da natureza. Estas manifestações sobrenaturais 

acompanharam grande parte dos servos de Deus, atestando de sua ligação com 

um Poder Superior. Além de haverem produzido um bem imediato para algum 

individuo ou para alguma coletividade, eles são também sinais duma significação 

profundamente moral e espiritual. 

 
Os milagres também simbolizam as “obras grandiosas”, isto é, a 
vista concedida aos cegos espirituais, ouvidos aos que o pecado 
ensurdeceu para a verdade, a libertação dos espíritos paralisados 
para andar no caminho dos mandamentos de Deus, e a vivificação 
daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. O que é 
físico torna-se espiritual em virtude do argumento [...] “para que 
saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar 
pecados [...] A ti te digo, levante-te e anda” (ANGUS, 1951, v. 1, p. 
79-80). 

 

 As profecias – Encontramos dezenas delas tanto no Velho como no Novo 

Testamento. Algumas tiveram cumprimento imediato (em muitos casos para 

especialmente demonstrar a autenticidade do profeta envolvido) e outras têm 

ocorrido em uma época bem posterior a sua predição. Contudo, cada uma delas 

tem fielmente sido cumprida – algumas inclusive em nossa própria geração. 
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4.1.2.2 Evidências internas 

 
 As evidências internas estão contidas na própria revelação: 

a) A dignidade das verdades 

b) Sua adaptação às necessidades da vida humana. 

c) Seus efeitos práticos quando aceitos – “aqueles que buscam e encontram uma 

especial pessoal evidência da divina autoridade das Escrituras (UNGER, 1969, p. 

922). 

d) A harmonia da revelação 

e) O caráter pessoal de Jesus Cristo (UNGER, 1969, p. 922). 

“Assim a revelação é para ser reconhecida como o sol é conhecido, por seu 

brilho” (UNGER, 1969, p. 922). 

 A revelação que chega a nos por meio das Escrituras, reitera as verdades 

proclamadas na natureza, na historia, e no próprio homem; e, em adição a isto 

anuncia o plano de salvação por meio de Jesus Cristo (UNGER, 1969, p. 922). 

  

 4.1.4 Ilumina a natureza 

 

 A Bíblia ilumina a natureza. Embora a natureza seja suficiente para revelar 

a existência de Deus, bem como seu poder e sabedoria, ela “falha na 

apresentação clara de sua pessoa, da sua santidade e, acima de tudo, do seu 

amor redentor e do propósito que tem para conosco [que Deus tem para 

conosco]” (DEDEREN, 1979, p. 5). 

 Ao contemplarmos a natureza como hoje se encontra, somos levados a 

“reconhecer a operação de forças antagônicas” (WHITE, 1968, p. 101). Certos 

aspectos da natureza demonstram amor e justiça ao passo que outros evidenciam 

crueldade e sofrimento. Por quê? É na Bíblia Sagrada que encontramos a 

reposta. Em suas paginas descobrimos o porquê do mal que vemos mesclado 

com o bem nas obras da criação; e é por ela que podemos tirar proveito de muitas 

valiosas lições que a natureza nos quer ensinar. Sim, é por seu intermédio que 

entendemos mais amplamente o caráter de Deus, o seu imenso amor, e, por 

conseguinte, que Ele não é o responsável pelo mal que existe nas obras da 

criação.  
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O espírito de rebelião a que ele próprio [Adão] havia dado entrada, 
estendeu-se por toda a criação animal. Destarte, não somente a 
vida do homem, mas a natureza dos animais, as árvores da 
floresta, a relva do campo, o próprio ar que ele respirava, tudo 
apresentava a triste lição da ciência do mal (WHITE, 1968, p. 26). 

 

 Antes de o homem pecar, a natureza demonstrava apenas o que era puro 

e bom. Contudo, após a queda do homem, ela passou a revelar também o mal. 

Isto se pode perceber quando um animal destrói o outro, quando a vegetação é 

morta pelas condições climáticas ou quando o próprio homem é ferido por animais 

perigosos. “Quando, porém, cederam ao tentador, [...] Perderam a luz que havia 

iluminado a natureza. Não mais a podiam ler direito. Não podiam discernir o 

caráter de Deus em suas obras. Assim hoje, o homem não pode por si mesmo ler 

devidamente o ensino da natureza” (WHITE, 1977, 461-2). 

 Para que possa ser corretamente compreendida, “a natureza necessita de 

um intérprete” (WHITE, 1968, p. 101). Este interprete é a Revelação Especial por 

meio das Sagradas Escrituras do Filho de Deus. “Apenas à luz que resplandece 

do calvário, pode o ensino da natureza ser aprendido corretamente” (WHITE, 

1968, p. 101). 

 
Aliás, mesmo antes da entrada do pecado no mundo, a revelação 
da natureza, embora fosse impressionante em si mesmo, para ser 
completa, precisava duma estreita e pessoal intimidade com Deus 
que, como nos foi dito, descia e falava com nossos primeiros pais 
na viração do dia (Gn 3:8). Se o homem não caído precisava 
desta comunicação de conhecimentos, quanto mais dela precisa o 
caído, aquele cujo ser todo se obscureceu! (DEDEREN, 1979, p. 
5-6). 

 

 É, por isso, que dentre todos os homens, “é o cristão quem mais sabe 

apreciar as belezas da Terra, porque reconhece a obra de seu Pai, e percebe seu 

amor em cada flor, arbusto ou árvore” (WHITE, 1981, p. 74). Sim, para aquele que 

compreende e aceita o plano de salvação e o amor de Deus, a natureza, apesar 

de corrompida pela maldição do pecado, novamente se ilumina (WHITE, 1977, p. 

462) e revela mui preciosas lições. 

  
Apesar de maculada pelo pecado, ela [a natureza] fala não 
somente da criação, mas também da redenção. Posto que a terra 
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testifique da maldição, com sinais evidentes de decadência, é 
ainda rica e bela nos indícios de um poder que confere vida. As 
árvores lançam suas folhas apenas para se vestirem de folhagem 
mais vicejante; as flores morrem, para brotar com nova beleza e 
em cada manifestação do poder criador existe a segurança de que 
podemos de novo ser criados em “justiça e santidade” (Ef 4:24). 
Assim as próprias coisas e operações da Natureza que tão 
vividamente nos trazem ao espírito nossa grande perda, tornam-
se mensageiros da esperança (WHITE, 1968, p. 27). 

 

 4.1.5 Ilumina a consciência 

 

 A Bíblia ilumina a consciência. Como foi referido no capitulo anterior, o 

homem é um ser religioso por natureza. Possui dento de si a “impressão” de que 

há um ser superior, a quem, mesmo inconscientemente busca; bem como, pelo 

menos, uma noção do certo e do errado. Devido, porém, ao distanciamento de 

Deus, causado pelo pecado, a consciência humana tornou-se obscurecida e nem 

sempre pode ser tomada como um guia infalível. De fato, muitas coisas que os 

homens julgam ser corretas, são erradas; e outras que imaginam ser erradas, são 

corretas. 

 Para que a consciência do homem seja clarificada e colocada em harmonia 

com a verdadeira realidade e a vontade de Deus, e para que o homem possa na 

verdade saber discernir tudo corretamente, deve ele aprender das Sagradas 

Escrituras. O mesmo Espírito Santo que inspirou profetas e apóstolos a 

escreverem a Bíblia conduzirá à harmonia com a perfeita vontade de Deus aquele 

que se dispõe a estudar esta Revelação Especial, as Escrituras Sagradas. (Jo 

14:26; 16:13). 

 

 4.1.6 Ilumina a história 

 

 A Bíblia ilumina a história. As Escrituras são o registro dos poderosos atos 

de Deus na história. Também é verdade que a própria história é suscitada pela 

Palavra de Deus (SCHILLBEEKX, 1968, p. 39). Na língua hebraica, quase não há 

distinção entre a palavra e a pessoa que fala. “A palavra é um modo de ser da 

própria pessoa [...] A força da palavra é a força mesmo da pessoa que a 

pronuncia: donde ser imenso o poder da palavra de Deus” (SCHILLBEEKX, 1968, 



25 
 

p. 38)” (Is 55:10-11). A sua palavra não é antes de tudo uma palavra que ensina, 

mas uma palavra que cria (FRIES, 1971, p. 88). Assim, a palavra de Deus faz a 

história.7 

 
Palavra de Deus numa boca humana, a palavra profética cria, em 
certo sentido, a história. Como expressão da vontade de Deus – 
“Ele disse e foi feito” – a palavra profética ocasiona o futuro. Ao 
mesmo tempo indica o sentido da historia, é a interpretação divina 
de um acontecimento natural ou histórico no seio do povo de 
Deus. E, por isso, às vezes, a profecia pode ocorrer depois do 
acontecimento (SCHILLBEEKX, 1968, p. 38). 

 

 Deste modo, a “história não é uma sucessão de fatos absurdos; ela toma 

sentido por intermédio do profeta” (TRESMONTANT, 1972, p. 174). Os propósitos 

e atos de Deus, por estarem ocultos em todo acontecimento terrestre, exigem em 

si mesmos uma palavra complemente, que é a palavra de Deus por meio do 

profeta (SCHILLBEEKX, 1968, p. 40). E visto que os acontecimentos históricos 

são acessíveis as percepções naturais do homem, podem, pelo menos muitos 

deles, por analogia histórica, ser perfeitamente explicados; contudo, como atos de 

Deus eles podem estar repletos de significado religioso – o qual Ele revela por 

intermédio do profeta (DEDEREN, 1979, p. 20). 

 Assim, a palavra de Deus, além de iniciar e dirigir os acontecimentos 

históricos da salvação, também interpreta o seu significado, eliminando deste 

modo o anonimato e a inexpressividade dos golpes do destino (DEDEREN, 1979, 

p. 21). É ela, pois, que nos leva “a entender a História como um meio pelo qual 

Deus Se revela ao homem” (DEDEREN, 1979, p. 20) e “revela a verdadeira 

filosofia da História” (WHITE, 1968, p. 173). 

 A Bíblia é a história mais antiga e compreensiva que os homens possuem. 

Procedeu diretamente da fonte da verdade, e no decorrer dos séculos uma mão 

divina tem preservado sua pureza. Ilumina o remoto passado, onde a pesquisa 

humana debalde procura penetrar. Somente na Palavra de Deus pode-se 

contemplar o Poder que lançou os fundamentos da Terra e estendeu os céus. 

Unicamente ali encontramos um relato autentico da origem das nações. Apenas 

 
7 Ver Apêndice E, neste trabalho. 
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ali se apresenta a história de nossa raça não maculada do orgulho e preconceitos 

humanos (WHITE, 1968, p. 173). 

 Através das Escrituras entendemos que “o complicado jogo dos sucessos 

humanos acha-se sob a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das 

nações [...] Deus ainda dirige os negócios da terra” (DEDEREN, 1979, p. 178). 

 

 4.1.7 A Bíblia testifica de Cristo 

 

 “A revelação bíblica culmina em Jesus Cristo, a encarnação é o supremo 

ato pelo qual Deus revela a Si mesmo” (TENNEY, 1977, p. 87). Ele era o mistério 

que estava oculto, mas que, no tempo aprazado por Deus, seria revelado (Ef 3:4-

5; Cl 1:26; Rm 16:26). Contudo, não era totalmente desconhecido, porque já 

estava indicado nos escritos proféticos do Antigo Testamento (BORN, 1971, p. 

1322). 

 Jesus disse: “examinais as Escrituras, porque são elas que de mim 

testificam” (Jo 5:39). A vida e a obra de Cristo são o centro de cada livro, capitulo 

e versículo das Escrituras. Todos os milagres e histórias, todas as profecias e 

parábolas giram em torno da pessoa de Jesus e de seu plano para salvar. 

 As Escrituras declaram que “havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e 

de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo 

Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as cousas, pelo qual fez também o 

universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser” (Hb 1:1-3). 

 Assim, “a revelação começada no AT se consuma no NT” e “agora se 

concentra em Jesus Cristo, que é de vez seu autor e seu objeto” (LÉON-

DUFOUR, 1967, p. 689). 

 Em toda a Bíblia Sagrada o fio escarlata do sangue de Cristo é visto. 

Desde o relatório da Criação – “porque nele foram criadas todas as coisas nos 

céus e na terra [...] tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as 

coisas, e nele subsistem todas as coisas” (Cl 1:16-7) – até a promessa final: 

“certamente cedo venho” (Ap 22:20), “lemos acerca de Suas obras e ouvimos a 

Sua voz. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas 

Escrituras” (sic) (WHITE, 1981, p. 75). 
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4.2 Cristo  
 

 Deus não apenas concedeu uma revelação especial escrita a seu respeito, 

mas também desejou que o ser humano o conhecesse de modo mais visível e 

palpável e, assim, enviou o seu filho. 

 Por meio de sua revelação, Deus procura suprir a dupla necessidade do 

homem em sua condição pecaminosa: a) sua ignorância de Deus (e, 

consequentemente, de si mesmo) e b) sua culpa diante de Deus. Ao revelar-se 

por meio de seu Filho, Deus deseja não somente tornar-nos bem informados, mas 

também santos (TENNEY, 1977, p. 87). Por esta razão, o conhecimento de Deus 

através de Cristo Jesus, opera a transformação no caráter, recriando a alma à 

imagem de Deus (WHITE, 1977, p. 425). 

 Em 1959, os jornais de Sidney, Austrália, publicaram a história de um 

notável resgate de uma jovem de 16 anos. Um jovem guarda-vidas, vendo-a 

afundar-se no oceano, saltou na água para salvá-la. Uma violente onda levou-os 

para mais distante da praia. Segundo o relato, os tubarões chegam a roçar-lhes 

pelas pernas. A jovem desmaiou de pavor. O moço sustentou-a durante três 

horas. Finalmente, conseguiu arrastá-la para a praia. Os jornais intitularam isto 

como sendo um recorde na história de resgate de náufragos naquele país. O 

jovem guarda-vidas não enviou à jovem um livro sobre como salvar-se na água. 

Ele agiu. Fez um supremo esforço e salvou a jovem (HEPPENSTALL, 1976, p. 

33). 

 Do mesmo modo, por maior que seja o valor da Bíblia Sagrada, ela por si 

só não seria suficiente para nos salvar. Foi por isso que, quando o Filho de Deus 

– o nosso salva-vidas – nos viu em perigo, não hesitou em vir a este mundo 

arriscando sua própria vida para nos salvar. 

 Sem Cristo, a Palavra de Deus perderia sua razão de ser. O Antigo 

Testamento apontava para o futuro, indicando sua vida e missão quando aqui 

viesse; e o Novo Testamento aponta para o passado, revelando que Ele de fato 

veio e cumpriu tudo quanto a seu respeito estava escrito. Assim, é Cristo o 

fundamento e o centro das Escrituras. Ao passo que elas continham a teoria da 

verdade, Jesus veio demonstrar na prática a espécie de vida que Deus esperava 

que vivêssemos. Na verdade, de todas as formas de revelação pelas quais Deus 
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se mostrou a nós, aquela que nos veio por meio de Cristo é a mais completa e 

perfeita. Ele próprio afirmou: “quem me vê a mim, vê o Pai” (S. João 14:9) e “eu e 

o Pai somos um” (Jo 10:30). Quando os homens o viam demonstrar misericórdia, 

justiça, sabedoria e perdão; sim, quando eles o observavam curar, ensinar, 

animar, fortalecer e consolar, estavam recebendo a mais clara revelação do 

caráter de Deus. “Cada milagre, cada ação era sinal que transcendia o seu 

significado imediato, para atingir um significado oculto que revelara o Pai ao povo” 

(GOMES, 1980, p. 25). Todo ato humano de Cristo era uma palavra que Deus 

dirigia aos homens. 

 A Revelação efetuada por Jesus inclui não somente sua pessoa e seus 

atos, como também suas palavras. “Sem duvida a revelação pelos atos resultaria 

incompreensível se Jesus não explicitara com suas palavras o sentido de seus 

atos e de sua vida” (LÉON-DUFOUR, 1967, p. 699). Como exemplo disto, nós o 

vemos no cenáculo, ao comemorar a ultima páscoa, tornando claro o significado 

daquilo que realizava (João 13:12-7). 

 Portanto, um dos principais motivos pelos quais o Filho de Deus veio a este 

mundo, foi para revelar o Pai – “ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e 

aquele quem o Filho o quiser revelar” (Lc 10:22)8 – e isto Ele o fez de forma 

magistral. Se desejarmos conhecer a Deus, tudo que temos a fazer é olhar para 

Jesus. 

 

4.3 Milagres  
 

 Deus Se tem revelado aos homens por meio de milagres. Adotaremos 

como definição de milagre a que foi elaborada por Berthélémy (1962, p. 185), o 

qual diz que milagre é “um sinal que Deus nos manda para manifestar o seu amor 

por meio de um acontecimento que escapa às leis ordinárias da natureza”.  

 Há alguns que pretendem seja impossível a ocorrência de milagres e as 

provas acumuladas para negar a sua existência se reduzem a duas: uma 

filosófica e outra histórica. Filosófica, pelo fato de Deus ser imutável e onisciente e 

governar o mundo conforme um plano idealizado na eternidade, seria infantil 

supor que Ele faça exceções. É como se Deus fosse um pintor imperfeito, que de 
 

8 Ver Apêndice F, neste trabalho. 
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tempos em tempos tivesse de retocar sua obra; histórica, pela razão acima 

mencionada, as narrativas dos milagres são privadas de valor real. Deve haver 

uma explicação natural, visto que o milagre é impossível e indemonstrável. 

 Como refutação a estes pontos de vista, devemos considerar que o milagre 

é um evento que tem como origem, não uma causa secundaria, mas a causa 

primeira, que é o próprio Deus (TENNEY, 1977, p. 244.). Ele pode realizar atos 

que ou acelerem, ou sobrepujem, ou deixem de lado ou contrariem as leis da 

natureza. 

 
Deus, causa primeira do mundo, não poderia sempre que quer, 
retomar em mão, por assim dizer, a direção das cousas segundas, 
para ‘ as elevar momentaneamente a um grau de eficiência que, 
por si sós, não poderiam atingir’? Não esqueçamos também que a 
criação é uma operação permanente. Deus confere às coisas, a 
cada instante, tudo o que elas têm de ser e de energia. Pode, por 
consequência, fazer-lhes produzir, quando quer, mais energia do 
que normalmente produzem. É uma infração às leis normais da 
natureza, mas que ‘entra numa ordem ou lei mais geral: a 
subordinação da matéria ao espírito, da criatura ao Criador’ 
(BERTHÉLÉMY, 1962).  

 

 Quanto às narrativas de milagres, encontradas na Bíblia, elas são de tal 

natureza que devem ser consideradas como inteiramente verazes. Estas 

narrativas foram compostas por testemunhas oculares ou por aqueles que 

receberam as informações diretamente delas. 1João 1:1 e 3 afirma: “o que 

ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos 

apalparam [...] isto vos anunciamos”; Lucas 1:1-4 nos adverte de seu escrupuloso 

cuidado em consultar as fontes mais seguras com o fim de transmitir a narração 

mais exata possível. Estes relatos, ao revelarem simplicidade e objetividade, 

sinceridade e espontaneidade, testificam de sua autenticidade e veracidade. 

 Examinando os evangelhos, verificamos que o milagre não é algo 

acessório, mas a própria trama da história evangélica. Suprimi-lo equivaleria a 

destruir a base em que os evangelhos se apoiam. Os milagres são inseparáveis 

da história de Jesus e para seus discípulos e os demais que nEle criam, eram o 

sinal de Sua divina missão (1963, v. 5, p. 156-7). 

 Mas, se o milagre é um fenômeno que escapa às leis da natureza, visto 

que nós não os conhecemos a todos e completamente, como podemos saber 
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quando de fato o milagre ocorreu? É necessário que a intervenção divina seja 

verificável e que o ocorrido se imponha como sendo de autoria de Deus e dEle 

somente. 

 Acontece que, se é verdade que ignoramos tudo quanto a natureza possa 

fazer, temos, contudo, uma ideia do que ela não pode fazer, de pontos a que ela 

não pode por si só chegar. 

 
Combinando-se o oxigênio com o hidrogênio nunca obteremos 
cloro; se semearmos trigo, nunca colheremos rosas. De igual 
modo, podemos afirmar que uma simples palavra humana nunca 
vastara para acalmar uma tempestade ou ressuscitar um morto. 
Experiências em um número infinito e infinitamente variadas, 
realizadas em todas as circunstancias imagináveis desde que o 
mundo é mundo, apontamos que estes resultados são puramente 
impossíveis à natureza entregue às suas próprias forças 
(BERTHÉLÉMY, 1962). 

 

 Outra pergunta que não podemos deixar de considerar é a seguinte: 

acontecendo algo realmente fora do natural, como saber se provém de Deus? 

Não poderia ser apenas uma mágica ou alguma trapaça ou ter como origem o 

próprio Satanás? 

 

 4.3.1 Características gerais 

 

 Ocorre que os verdadeiros milagres – de um modo especial os realizados 

por Jesus – possuem pelo menos quatro características que, se isoladamente 

nem sempre podem diferenciá-los dos demais, no conjunto atestam de sua 

origem divina:  

 Santidade – A atmosfera que envolve o milagre é de dignidade e nobreza. 

O que ocorre tende a elevar e a enobrecer a alma, conduzindo-a para mais perto 

de Deus. É claro que esta qualidade não é facilmente mensurável e que por isso 

Satanás ao patrocinar alguns milagres, pode envolvê-los em uma atmosfera 

semelhante com o intuito de aumentar o poder do engano. Mas pelo menos esta 

característica descarta aqueles prodígios que são realizados por mágicos e afins. 

 Bondade – “os autênticos milagres estão impregnados dum espírito 

benfazejo que não se desmente” (BERTHÉLÉMY, 1962, p. 193). O instrumento 
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humano por meio do qual o milagre é realizado, sempre é possuído de 

compaixão, do sincero desejo de auxiliar o necessitado. É assim que vemos 

Eliseu, fazendo um machado flutuar, socorrendo deste modo o rapaz que o 

deixara cair na água (2Rs 6:5-7); Elias, providenciando farinha e azeite para uma 

viúva e seu filho os quais não possuíam nada mais para comer em meio à grande 

seca (1Rs 17:13-6); Jesus, tocando e curando o leproso que se havia jogado ao 

chão como um trapo imundo e sem valor, suplicando: “se queres podes limpar-

me” (Mt 8:2-3) e Pedro, o qual dirigindo-se ao coxo, que à porta do templo pedia 

uma esmola, disse: “em nome de Jesus Cristo, o nazareno, anda” (At 3:6). Assim, 

o verdadeiro milagre não é feito para divertir ou satisfazer a curiosidade, mas para 

atender a uma real necessidade. 

 Por outro lado, devemos estar alertas para o fato de que por si só esta 

característica não define, sempre, a fonte de todos os milagres. O próprio Cristo, 

referindo-se especialmente aos últimos dias, já nos advertira quanto a isto: 

“porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e 

prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que 

de antemão vo-lo tenho dito” (Mt 24:24-5). Estes homens operariam “segundo a 

eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira” (1Ts 2:9). 

Seriam “grandes sinais” (Ap 13:13-4) e por meio deles enganariam os habitantes 

sobre a terra. 

 Estes prodígios e curas tem como fonte um poder sobrenatural, mas é o 

poder de Satanás. Através delas, são realizadas obras aparentemente bondosas 

e benéficas e que, contudo, possuem a função de iludir os homens e devia-los do 

Senhor (Cf. Dt 13:1-3). 

 Significado religioso – Agostinho afirmou que a finalidade dos milagres é 

ilustrar os mistérios da graça (BERTHÉLÉMY, 1962, p. 194). Assim, “todo o 

prodígio ao serviço de ideias falsas, perversas ou sem relação com a religião não 

é certamente milagre” (BERTHÉLÉMY, 1962, p. 193). 

 Harmonia com a revelação escrita – Esta característica é sumamente 

importante. Visto que todos aqueles que escreveram a Bíblia foram inspirados 

pelo Espírito Santo (2Pe 1:21) e que todos os que realizam verdadeiros milagres 

da parte de Deus, receberam este dom da parte do mesmo espírito (1Co 12:9-10), 

é óbvio que o verdadeiro milagre sempre estará em harmonia com as Escrituras. 
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 O milagre autêntico é congruente com o resto da revelação escrita. 

Harmoniza-se com o conhecimento que os crentes já possuem acerca de Deus, 

até mesmo nos casos nos quais isso leva esse conhecimento até mais longe e 

mais profundo. Assim sendo, Israel deveria rejeitar qualquer obreiro de milagres 

que negasse ao Senhor (Dt 13:2-3) e, assim, podemos igualmente discernir 

corretamente entre as histórias de milagres dos evangelhos canônicos e os 

contos românticos ou tolices ridículas dos escritos apócrifos e dos hagiógrafos 

medievais. 

 

 4.3.2 Características no Antigo Testamento 

 

 Nos tempos do Antigo Testamento, os israelitas não distinguiam entre 

sinais naturais e sobrenaturais pelo fato de que para eles, Deus era tanto o autor 

dos fenômenos da natureza como dos acontecimentos da história (BORN, 1971, 

p. 989). Neste período da história sagrada os milagres não foram muito 

numerosos senão em alguns poucos momentos capitais da história sagrada: com 

Moisés e seu sucessor Josué no momento da fundação e instalação do povo de 

Deus; com Elias e Eliseu quando Israel estava a ponto de submergir na mais 

profunda apostasia; no cerco de Jerusalém pelos Assírios que zombavam do 

Deus dos judeus; e durante o exílio, quando o Senhor protegeu aqueles (Daniel e 

seus companheiros) que lhe foram fiéis. 

 

 4.3.3 Características no Novo Testamento 

 

 No Novo Testamento os milagres são duas categorias: 1) Aqueles em que 

o homem não está envolvido: o nascimento virginal de Jesus, a estrela de Belém, 

o terremoto que fendeu os sepulcros quando Jesus morreu; e 2) aqueles em que 

os agentes humanos são proeminentes: a) os milagres de Jesus e b) os milagres 

dos apóstolos. Os milagres de Jesus, por sua vez, podem ser classificados como: 

1) curas e ressurreições e 2) os milagres naturais. 

 O milagre é conveniente da parte do homem porque, especialmente na 

hora do perigo, gostaríamos de quebrar a ordem natural das coisas; assim, aquilo 

que nos é impossível, esperamo-lo de Deus. Mas, seria o milagre conveniente da 
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parte de Deus? Qual o Seu propósito em agir deste modo? Afirmamos 

anteriormente que o milagre é um meio de revelação; mas o que ele nos revela? 

É interessante que no Novo Testamento os milagres: 

 1. Revelam, por seu caráter extraordinário, o poder de Deus para sacudir 

os indiferentes – O próprio termo latino miraculum, significa etimologicamente 

“admiração ou terror.” Assim, ele expressa “o assombro que se produz, quando se 

percebe um efeito cuja causa permanece oculta” (MACHO; BARTINA, 1964, p. 

154).  

 Por seu caráter empolgante o milagre tem a propriedade de sacudir 

vigorosamente a maior parte dos homens para que se decidam a erguer os olhos 

para o céu. Quando Jesus certa feita enfrentou uma tempestade no Mar da 

Galiléia e com uma simples palavra repreendeu os ventos e o mar, trazendo plena 

bonança, os “homens se maravilharam dizendo: Que homem é este, que até os 

ventos e o mar lhe obedecem?” (Mt 8:27). É certo que nem sempre os milagres 

eram entendidos, contudo, na mente dos homens permanecia o assombro e a 

indagação: “que homem é este?” (Mc 6:52). 

 2. Revelam a subordinação da Criação ao Criador – Ao meditarmos sobre 

os milagres que têm ocorrido tanto na natureza inanimada como na própria 

experiência e na natureza do homem9 e contatarmos que algumas vezes Deus 

acelera ou sobrepuja as leis da natureza e em outras as contraria ou deixa de 

lado, operando como lhe convém, somos levados a reconhecer a subordinação 

da criação ao Criador. 

 3. Revela a natureza viva, pessoal e compassiva de Deus – Em 2Reis 

18:13-19:35 encontramos o relato de que o povo de Deus se encontrava em 

apuros. O exercito de Senaqueribe vinha como de roldão, vencendo nação após 

nação e agora se postava junto ao território de Judá e desafiava o seu Deus. 

Pelos recursos humanos era impossível evitar a ruína. Contudo, em resposta às 

orações do rei e do profeta Deus interveio e o milagre ocorreu: o exército inimigo 

foi completamente aniquilado em apenas uma única noite por ação de um único 

anjo e os que confiaram no Senhor ficaram livres.  

 
9 Exemplos: Água transformada em sangue (Ex 7:20) ou em vinho (Jo 2:7-11); uma palavra 
acalmando instantaneamente um mar de revolto (Mc 4:39) ou ressuscitado um homem morto há 
quatro dias (Jo 11:43-4); um homem caminhando sobre as águas (Mt 14: 25-9). 
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 Nos evangelhos lemos que Jesus “viu uma grande multidão; e, 

compadecendo-se dela, curou os seus enfermos” (Mt 14:14). Noutra ocasião em 

que uma multidão o acompanhava já pelo terceiro dia e não possuía mais o que 

comer Ele disse aos discípulos: “Tenho compaixão da multidão” e, então, 

providenciou-lhes o alimento através de um milagre (Mt 15: 32-37). Assim, estes e 

tantos outros milagres, atestam que o Senhor é um Deus pessoal, não um mero 

destino, mas um Deus ativo que se preocupa com os homens e é bondoso para 

eles. 

 4. Revela a autenticidade de Seus enviados e de sua Palavra e desperta 

confiança – Quando Moisés se achava temeroso de obedecer à ordem divina, 

libertando Israel do Egito, por imaginar que não creriam nele como enviado de 

Deus, o Senhor o capacitou a realizar uma série de prodígios, que atestavam ser 

ele de fato um mensageiro do céu. Os magos do Egito chegaram a reconhecer 

que por trás daqueles prodígios se encontrava “o dedo de Deus” (Ex 4; 7-8). 

 Os milagres se encontram entre os argumentos mais decisivos em favor da 

divindade de Cristo e da origem sobrenatural de Seus ensinos. Respondendo à 

pergunta de João Batista, se Ele era o Messias esperado, Ele realizou um número 

considerável de milagres e ordenou aos discípulos de João que fossem e lhe 

contassem tudo que haviam visto e ouvido. (Mt 11:2-6). João nunca vira os 

milagres de Jesus e Este sabia que ao ter conhecimento dos mesmos de fonte 

segura, ele creria nEle como o Enviado de Deus. Quando ressuscitou a Lázaro, 

junto com o milagre Ele orou e disse que fazia isto a fim de que a multidão nEle 

cresse como enviado por Deus (Jo 11:41-4). Doutra feita, declarou: “as obras que 

o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço dão testemunho de mim 

que o Pai me enviou” (Jo 5:36).  

 Seus próprios milagres registrados nos evangelhos, ali se encontram com o 

objetivo de que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que 

crendo, tenhamos vida em seu nome (Jo 20:30-1). Também os mensageiros 

divinos no NT receberam “testemunho” da parte de Deus o qual concedia “que por 

suas mãos se fizessem sinais e prodígios” (At 14:3). 

 Assim, os milagres evidenciam a autenticidade da divina missão que 

apóstolos, profetas e o próprio Cristo receberam do Pai, bem como confirmam 
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que a palavra que anunciavam era a “Palavra do Senhor”; e por causa deles, 

muitos creram. 

 5. Revela como figura os mistérios da graça – Em Cafarnaum, trouxeram 

um paralitico a fim de que Jesus o curasse. Conhecendo mais a fundo o intimo 

daquele homem, Jesus declarou perdoados os seus pecados. Os escribas 

presentes viram nisso uma blasfêmia, ao que Jesus lhe falou: “Para que saibais 

que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados [disse, 

então, ao paralítico]: Levante-te toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, 

levantando-se foi para a sua casa” (Mt 9:1-7). A cura daquele paralitico 

manifestava o poder de Jesus para perdoar os pecados que haviam paralisado 

sua alma. 

 Desta maneira, a tempestade acalmada ilustrava o Seu poder para acalmar 

as turbulências do coração humano; o restabelecimento da visão aos cegos, 

simbolizava a visão espiritual que Deus quer dar aos homens: e as ressurreições 

que Ele realizou, exemplificavam a nova vida que pelo poder de Deus podemos 

obter. 

 Deus nos concedeu uma revelação de Si mesmo através de meios 

sobrenaturais e a isto nós chamamos de Revelação Especial. Primeiramente, ela 

foi feita por intermédio das Escrituras, as quais foram inspiradas por Deus e 

escritas por homens consagrados que Ele escolheu. Elas reiteram todas as 

verdades que havíamos recebido por meio da revelação geral, iluminando a 

natureza, a história e a consciência humana; e testificam a respeito do Filho de 

Deus, o qual, por meio da encarnação, vida, obras e palavras, no concedeu a 

mais completa e perfeita revelação, sendo a expressão exata do Pai. Outro meio 

de revelação são os milagres, os quais estão intimamente ligados à vida terrena 

de Jesus Cristo e aos registros que formam a Bíblia Sagrada.  

 Eles revelam o poder de Deus sobre a Criação bem como Sua natureza 

viva, pessoal e compassiva; demonstram Sua capacidade para despertar os 

indiferentes e revelam ainda os mistérios de Sua graça e a autenticidade de Seus 

enviados e de Sua palavra. É, pois, através destas revelações especiais que 

podemos obter uma mais ampla e nítida visão do caráter de Deus e de Seu plano 

de Redenção. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 O pensamento cristão é que Deus Se revelou aos homens. Revelou-nos 

algo a Seu respeito, que jamais saberíamos se dependêssemos apenas de 

nossas capacidades. Inicialmente, Ele descobriu-se aos homens por intermédio 

da revelação geral, a qual é endereçada a todos, em todas as épocas e lugares. 

 Um dos veículos desta revelação é a natureza, a qual por si só, já seria 

suficiente, ao menos para dar ao homem a certeza da existência de um poderoso 

e sábio Deus. Sim, através do instinto das aves, do funcionamento do corpo 

humano e de mil outros modos, sobretudo da grandiosidade e harmonia do 

universo, somos informados de que há Um Alguém, Criador e Sustentador.  

 Deus também fala através de nossa consciência. Psicólogos e 

antropólogos atestam que a crença em um Ser Supremo, que dirige os destinos 

do homem, é básica e universal. Dentro do homem há um vazio que somente 

Deus pode preencher; por isso é dito que somos religiosos por natureza. Na 

criação Deus escreveu Sua lei no coração, na mente do homem, e, apesar de 

maculada pela intromissão do pecado, a consciência humana ainda acusa a 

existência de um Ser Supremo. 

 O Senhor ainda Se revela através de Sua ativa e poderosa participação 

nos acontecimentos que fizeram a história – especialmente, aqueles que dizem 

respeito à nação israelita. Observando a intervenção divina na vida humana, 

somos levados a reconhecer que o Senhor é sumamente poderoso e que Ele se 

preocupa com a raça humana, tendo o mundo em Suas mãos. 

 Contudo, importante como possa ser, a revelação geral é imperfeita – por 

causa do pecado que a maculou – e, incompleta, pois não nos permite obter uma 

visão clara do caráter divino e nem nos fala de Seu propósito redentor para 

conosco. Assim, justamente para suprir estas falhas, é que Deus nos concede 

uma revelação especial, fundamentada em atos sobrenaturais, a qual chega até 

nós por meio das Sagradas Escrituras, de Jesus Cristos e dos milagres. 

 As Escrituras são o principal documento da revelação. Quando seus 

escritores anunciam a “Palavra do Senhor”, eles não estão, simplesmente, 

comunicando reflexões pessoais do fenômeno da revelação, mas sim, o que Deus 

lhes revelou. A Bíblia contém ideias, verdades, doutrinas e informações divinas 
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expressas em linguagem humana. Os milagres, as profecias, a dignidade de suas 

verdades, sua adaptação às necessidades da vida humana e seus efeitos práticos 

quando aceitos, são evidências que atestam ser ela, em realidade, a autorizada 

Palavra de Deus. 

 As Escrituras iluminam a natureza possibilitando ao homem perceber a 

causa de seus do bem – isto é, que Deus não é responsável pelo mal que é visto 

na natureza – assim como extrair dela preciosas lições para sua própria vida. 

Iluminam ainda, tanto a história – prevendo e explicando os atos divinos e 

libertando-os do anonimato – quando a própria consciência, despertando-a para a 

perfeita vontade de Deus. 

 A Palavra de Deus, escrita, também testifica de Cristo por meio do qual Ele 

nos proporcionou a revelação mais completa e perfeita, que visa a não somente 

tornar-nos bem informados, mas também santos. As Escrituras continham a teoria 

da verdade e apontavam para Ele, que veio demonstrar na prática a espécie de 

vida que Deus esperava que vivêssemos. Sendo Ele a expressão exata do 

caráter do Pai, veio a esta Terra para revelá-lo de modo mais visível e palpável ao 

homem, isto Ele o fez de modo magistral. 

 A revelação chega a nós, ainda, através dos milagres, que são 

caracterizados por estarem em harmonia com a revelação escrita, por possuírem 

significado religioso e estarem envoltos em uma atmosfera de bondade e 

santidade. De um lado, eles são convenientes da parte do homem, especialmente 

quando este se encontra frente ao perigo, pois espera que Deus faça o que para 

ele é impossível, quebrando a ordem natural das coisas e agindo em seu favor. 

Do outro lado, os milagres são convenientes por parte de Deus, porque por ser 

intermédio Ele revela: Seu poder sobre a natureza e suas leis; Sua natureza 

pessoal, viva e bondosa; sua capacidade para sacudir os indiferentes; os 

mistérios de sua graça e a autenticidade de seus mensageiros e de sua Palavra. 

 Assim, através de meios naturais e sobrenaturais, o Senhor nos concedeu 

abundante e sobeja revelação. Em realidade, Ele não revelou todas as coisas, 

contudo, aquilo que nos mostrou e esclareceu é o suficiente para que creiamos e 

sejamos salvos. Devemos, portanto deixar de lado as coisas ocultas, pois nossa 

mente é incapaz de entendê-las, e concentrar nosso tempo, disposição e estudo 

naquilo que Ele revelou. 
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 A revelação é, pois, um dom da graça divina, um fruto de Seu 

misericordioso amor e o seu objetivo é que o homem responda positivamente ao 

Deus Revelador, de modo que o caráter humano seja formado em harmonia com 

o caráter divino. 
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APÊNDICE  
 
A – Especulações  
 

 Um dos maiores males que acompanham a busca do conhecimento, as 

investigações da ciência, é a disposição do exaltar o raciocínio humano acima de 

seu real valor e sua devida esfera. Muitos tentam julgar o Criador e Suas obras 

mediante o imperfeito conhecimento que possuem da Ciência. Esforçam-se por 

determinar a natureza e os atributos e as prerrogativas de Deus, e condescendem 

com teorias especulativas com relação ao infinito. 

 Nossos primeiros pais foram induzidos ao pecado mediante a 

condescendência com o desejo de conhecimento que lhes fora vedado por Deus. 

Procurando adquirir esse conhecimento, perderam tudo quanto valia a pena 

possuir-se (WHITE, 1977, p. 477). 

 
B – Panteísmo  
 

 Na busca de satisfazer o seu vazio, de encontrar a Deus, o homem pode 

cair em dois extremos: pode assumir uma visão microscópica da religião 

estudando-lhe os mínimos detalhes e devotando-se literalmente a palavras, 

atitudes e cerimônias formais; ou pode ter uma perspectiva telescópica da 

religião, como processo cósmico, aderindo ao panteísmo impessoal e 

submergindo a personalidade no conjunto mais amplo da natureza, como uma 

vaga submergindo no oceano (JOHNSON, 1964, p. 49-50). 

 Esta ultima visão, a do panteísmo, provém de uma visão deturpada da 

criação. O panteísmo é um vocábulo de origem moderna, criado pelo pensador 

John Toland (1670–1722), o qual o utilizou pela primeira vez na sua obra anônima 

– Pantheistikon – publicada em 1720. O panteísmo é a doutrina que afirma a 

identidade substancial de Deus e do universo. Esse conceito se traduz no 

principio oposto àquele que admite como ser supremo o criador do universo, que 

o tirou do nada (criação ex nihilo), ou então, Deus criador da matéria, à qual 

imprimiu, por sua livre vontade numa forma ordenada, enfim, as coisas 

(criacionismo). Por outro lado, o panteísmo concebe a natureza como a realidade 
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que encontra nela mesma a sua razão de existir e sua unidade. Nega, portanto, 

qualquer caráter de transcendentalidade para a explicação da existência universal 

e, em ultima analise, é nada mais que uma forma de naturalismo (BARSA, 1964, 

p. 224). 

 
Todas as formas de panteísmo têm em comum a acentuação 
exclusiva da ideia metafísica de Deus. Identificando-se Deus com 
o absoluto metafísico, tende-se sempre a uma despersonalização, 
primeiro passo para uma identificação de Deus com a natureza 
(ENCILOPÉDIA, 1967, p. 605). 

  

 “Se Deus é uma essência que permeia toda a natureza e habita, por 

conseguinte em todos os homens; e para atingir a santidade, o homem não tem 

senão que desenvolver o poder que está dentro dele mesmo” (WHITE, 1977, p. 

428). Assim, as ideias de um panteísmo impessoal removem a necessidade de 

um Salvador e os que as aceitam, interpretam mal a revelação de Deus por meio 

da natureza e tornam de nenhum valor a revelação sobrenatural. 

 “A Bíblia diz, ademais, que Deus criou todas as coisas fora de Si mesmo”. 

Ao falar assim, o que se tem em mira é negar que a criação é qualquer 

modalidade de extensão panteísta da essência de Deus. “Deus existe – um Deus 

pessoal que sempre existiu – e criou todas as coisas fora de Si mesmo” 

(SCHAEFFER, 1974, p. 85). 

 Para os panteístas, Deus está além do bem e do mal, e nós, os homens, é 

que denominamos algumas coisas boas e outras más, conforme o nosso ponto de 

vista. Esta ideia foi defendida pelo grande filósofo prussiano Hegel (LEWIS, 1964, 

p. 60-1).  

 
Os panteístas ordinariamente creem que Deus, por assim dizer, 
anima o universo como nós animamos os nossos corpos; que o 
universo quase é Deus, de modo que, se não existisse, Ele 
também não existiria e que tudo que encontrais no universo é 
parte de Deus. O conceito Cristão é completamente diferente. Os 
cristãos pensam que Deus inventou e fabricou o universo – como 
um homem que faz um quadro ou compõe uma canção. Um pintor 
não é a pintura, e não morre se a pintura é destruído (LEWIS, 
1964, p. 60-1). 
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A poderosa força que opera em toda a natureza, e sustém todas 
as coisas, não é como fazem parecer alguns homens de ciência, 
unicamente um principio que tudo penetra, uma energia atuadora. 
Deus é espírito; é, todavia um Ser pessoal; pois como tal Se tem 
Ele revelado (WHITE, 1977, p. 412-3). 

 

  A natureza não é, pois, o próprio Deus, mas sim uma expressão de seu 

poder e sabedoria infinitos. 

 
C – Tradição  
 

 A revelação histórica inclui de certa forma a tradição. Isto se entendermos 

por tradição, a transmissão de fatos passados de geração a geração, de maneira 

verbal ou escrita. É geralmente aceito pelos teólogos, tanto católicos como 

protestantes, que mesmo alguns fatos narrados nas Sagradas Escrituras, não 

foram revelados, necessariamente, de modo sobrenatural àqueles que as 

escreveram. Podem havê-los recebido por tradição. É o que possivelmente 

ocorreu com relação aos relatos da Criação, do dilúvio, da torre de Babel – isto 

para citar apenas alguns. 

 Talvez à época em que Moisés os registrou, houvessem outras tradições a 

respeito destes mesmos assuntos; contudo, como autor inspirado, ele foi guiado 

por Deus na escolhe das tradições corretas, e, hoje, por constarem das Sagradas 

Escrituras, elas fazem parte de Sua revelação aos homens. 

 Antes de serem registradas pelos autores sagrados como tradição, elas 

eram parte da revelação geral, contudo, atualmente, como parte da Bíblia, 

pertencem à revelação especial.  É muito claro que em numerosos casos as 

tradições não se têm harmonizado com a realidade ocorrida nem com a Bíblia. 

Quando isso ocorre elas não tem nenhum valor para o cristão (Mt 1:1-9). 

 
D – Deísmo 
 

 Nascido em Inglaterra na segunda metade do século XVII, o deísmo 

propagou-se, durante o século XVIII, em toda a França pensante, em particular na 

França dos Enciclopedistas e revolucionários. Teve como Corifeus, Voltaire, 

Rousseau, Robespierre. Mas, foi a escola espiritualista e eclética de 1830 a 1850, 
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com Cousin, Jules Simon, Caro Saisset, que o codificou, o erigiu em sistema e lhe 

pretendeu dar bases filosóficas. 

 
O programa do deísmo esta nitidamente formulado no titulo de 
uma obra de Kant: A religião nos limites da simples razão. Admite-
se perfeitamente a necessidade que o homem tem de uma vida 
religiosa, mas as suas modalidades, os pormenores das crenças e 
das obrigações, deveriam unicamente da inteligência. Rejeita-se 
tudo que a exceda, tudo o que ela não pode por si própria verificar 
e justificar. Nada de revelação, de mistérios, de dogmas 
inacessíveis à razão.  Nada de milagres, nada de intervenções 
arbitrarias de Deus na natureza. Nada de [...] ritos ou de Decálogo 
promulgado e qualquer Sinai. É toda a noção de sobrenatural, 
queremos dizer, de um mundo superior àquele a que a razão tem 
acesso que é proscrito. Só há religião natural. Daqui a rudeza dos 
ataques dirigidos pelos deitas, sobretudo por Voltarie, contra as 
religiões positivas, e sobretudo contra o cristianismo, religião 
sobrenatural por excelência (BERTHÉLÉMY, 1962, p. 123-4).  

 

 Contudo, o deísmo falha redondamente na resolução do problema de Deus 

e, por consequência, do homem. Eis as evidencias: 

 

 Dificuldades do conhecimento de Deus 

 

 Sem a revelação sobrenatural, o homem não O conhecerá como deve, 

nem ao Seu propósito de salvar. 

 

 Insatisfação do sentimento religioso  

 
O Deus do deismo é um ser distante ‘longínquo, ausente, quase 
morto’, que dirige o mundo de muito longe e parece desinteressar 
dele. Deus deu, de uma vez para sempre o impulso criador, e 
depois deixou correr, retirou-se para o seu céu como um sátapra 
oriental para o seu palácio. Não tem qualquer contato com os 
homens, não intervém em nenhuma crise da história, não fala 
qualquer língua, não se mostra de nenhuma maneira, nada 
permitindo supor que seja sensível à felicidade ou à desgraça das 
suas criaturas. Este Deus com certeza, não poderá ser suspeito 
de antropomorfismo. Mas quem será capaz de adorar, orar, de o 
amar? Se existe, a sabedoria não consistiria em opor ‘o desdém à 
ausência’, e não responder ‘senão por um frio silêncio ao silêncio 
eterno da divindade?’ (BERTHÉLÉMY, 1962, p. 127). 
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O que pelo contrário, a humanidade quer, é um Deus ao mesmo 
tempo onipotente e bom, muito afastado e muito próximo, que nos 
conheça pelo nome, se ocupe de nós em pormenor, seja para 
cada um em particular um refugio, um sustentáculo, cujas cóleras 
são tantas vezes terríveis, mas que sabe também envolver os 
seus amigos numa ternura tão quente. É sobreturo o Deus dos 
Evangelhos que nos ama e nós amamos, que se compraz com o s 
filhos dos homens, que estabeleceu o seu reino em meio de nós, 
cuja solicitude abrange toda a natureza, que alimenta as aves dos 
céus, que veste os lírios do campo e do qual está escrito que não 
cairá um cabelo da vossa cabeça sem sua licença (Mat. 10:30) 
(BERTHÉLÉMY, 1962, p. 128). 

 

 Desnaturação da ideia de Deus 

  

 Ter o sentido de Deus é ter o sentido do mistério que o envolve, suas 

inesgotáveis reservas “de majestade, de poder, de gloria, de amor, de sabedoria, 

que sempre nos há de desconcertar.” Contudo, no deismo, a razão humana fixa 

os limites de Deus e as relações entre Deus e o homem são afrouxadas e 

invertidas.  

 
Em lugar de submissão confiante e de um maravilhar-se que só 
convém na presença do Altíssimo, a criatura adota uma atitude 
orgulhosa e dominadora. Deus [...] é uma força ou uma ideia que 
se pretende ter à disposição ... Esta mentalidade é 
particularmente sensível nas célebres palavras de Voltaire: “Se 
Deus não existisse seria preciso inventá-lo” (BERTHÉLÉMY, 
1962, p. 128-9). 

 

 Deslize para o ateísmo 

 
O deísmo conduz normalmente ao ateísmo. Não passa de um 
escalão de passagem. “A diferença entre ateus e deitas é quase 
nula, confessa Bayle, quando se examinam as coisas com rigor”. 
Um deísta, diz Bonald, é um homem que “não teve tempo de se 
fazer ateu”. Bossuet, com o seu bom senso, compreendera-o 
perfeitamente quando declarou: “o deísmo não passa de ateísmo 
disfarçado”. Suprimindo o mistério que envolve a Deus, os deístas 
fatalmente darão o passa seguinte, suprimindo o próprio Deus 
(BERTHÉLÉMY, 1962, p. 130-1). 
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E – O poder da Palavra de Deus 
 

Pode parecer estranho que Israel não fala distinção entre a 
palavra e o acontecimento, ou a coisa que ela exprime. “Dabar”, 
palavra, significa tanto uma palavra pronunciada ou escrita, como 
um acontecimento da natureza ou da história. “Depois destas 
palavras” significa, às vezes, “depois destes acontecimentos” (P. 
ex. Gen. 22:1): as palavras não são somente pronunciadas, são 
também feitas (Gen. 24:66) (SCHILLBEEKX, 1968, p. 37-8). 

  

F – O mistério da pessoa de Cristo 
 

Por outro lado, o mistério de sua pessoa é inacessível ‘à carne e 
ao sangue’: Impossível de penetra-lo sem uma revelação do Pai 
(Mat. 16:17), que se nega aos sábios e  prudentes, mas se 
outorga aos pequeninos (Mat. 11:25). Estas relações íntimas do 
Filho e do Pai, de que não tinha conhecimento o AT, constituem o 
ponto culminante da revelação que viera por Jesus (LÉON-
DUFOUR, 1957, p. 699). 
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