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Tema: Princípios Básicos de Hermenêutica 
 

Introdução:                                                                                                                                                                                 . 
 

    A Hermenêutica bíblica baseia-se nas "normas de linguagem" que governaram a comunicação por escrito nos 

tempos bíblicos. Como Robert Stein afirma, cada autor bíblico escreveu um texto que podia ser compartilhado e 

compreendido por outras pessoas, "submetendo-se propositadamente às convenções e à compreensão da 

linguagem de sua época". (Robert Stein "Guia Básico para a Interpretação da Bíblia", Rio de Janeiro: CPAD, 1999, 

p. 33). 
 

1 – Definição                                                                                                                                                                              .  
 

A palavra “hermenêutica” deriva do verbo grego  (diermeneu&w - Lc 24.27[explicar] ), (meqermhneu&w - Jo 

1.38 [traduzir]) e do substantivo (e(rmeneia -1 Co 12.10 [interpretação]),( diermhneuth&v -1 Co 14.28 [intérprete]) e 

significa tradução; interpretação; explicar. 

De forma simplificada podemos afirmar que: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Métodos mais comuns de Interpretação da Bíblia                                                                                                        .  

 
 

 

a) Métodos 
Judaicos 

Entre os escritos judaicos da antiguidade podemos encontrar pelo 
menos três métodos hermenêuticos principais: a alegórica, a literal e 
a tipológica. Vale salientar que essa classificação não é uma regra para 
os intérpretes judaicos primitivos. 

b) Alegórico 

A forma alegórica consiste na interpretação de um texto da 
perspectiva de alguma coisa, sem levar em consideração o que quer 
que seja essa coisa. 
Para Orígenes, (185-254) as Escrituras continham um significado 
literal e outro espiritual. O sentido literal do texto, no seu 
entendimento, era inferior ao significado espiritual. Assim, uma 
Escritura inspirada por Deus tinha que ser interpretada de forma 
espiritual. 

c) Midrásshica 

Para os rabinos, a Torá é a própria Palavra de Deus e contém a soma 
do conhecimento de Deus para seu povo. Pelo fato de ser um produto 
divino, até mesmo as próprias letras das Escrituras estão repletas de 
um significado profundo. Os rabinos também acreditam em outra Lei, 
conhecida como Torá Schebealpe (Lei Oral), que é fruto de milhares 
de anos de sabedoria judaica, um compêndio de lei, lenda e filosofia. 
Essa Lei Oral, para a tradição judaica, serve para interpretar o 
conteúdo escrito da Lei e também suprir suas lacunas. 

d) Literal 

A maioria dos dicionários descreve o sentido literal como o significado 
primário de um termo, o significado estabelecido pelo uso comum. 
Podemos dizer que o significado literal é o significado puro, simples e 
direto do texto. 

 

Hermenêutica é a 

ciência (princípios) 

e  a arte (tarefa) 

de apurar o sentido do 

texto bíblico. 
 

(Roy Zuck,A Interpretação Bíblica) 
 

Templo Batista Bíblico 



3 – O Método Literal de Interpretação Bíblica                                                                                                                      .                                         
 

LÍTERO   porque trata-se de uma proposta a uma análise literal do texto bíblico, compreendendo que o autor 

original tinha somente um propósito em mente na sua transmissão da revelação divina. 

HISTÓRICO  porque a Bíblia, sendo um livro que relata acontecimentos no passado e dentro da história, exige 

uma análise histórica dos fatos e argumentos que envolveram sua revelação. 

CRÍTICO  porque a hermenêutica não se encontra isolada de outros campos de estudo bíblico. Ela se relaciona 

com o estudo do cânon, da crítica textual, da crítica histórica, da exegese e da teologia bíblica, bem como, da 

sistemática. 

GRAMATICAL  porque a Bíblia sendo um livro com estrutura literária comum requer uma análise gramatical 
de seu conteúdo escriturístico. 

 

4 – Leis Básicas da Hermenêutica                                                                                                                                                         .                                         
 

 

 A Bíblia é a Palavra de Deus  
O que a Bíblia diz, Deus diz; por isso a Bíblia possui suprema autoridade. 

Ex.: 2 Tm 3:16-17 

 A Bíblia interpreta a Bíblia 
A Bíblia é o seu próprio (e melhor) intérprete, ela não se contradiz. 

Ex.: 1 Co 7.20 

 Interprete a Bíblia literalmente 
A Bíblia é literatura como qualquer outro livro e consequentemente, suas palavras devem ser entendidas 

de forma literal (a menos que o autor esteja usando uma figura de linguagem). 

Ex.: Arca de Noé 

 Interprete a Bíblia gramaticalmente 
As palavras das Escrituras devem ser interpretadas no seu sentido natural, literal e de acordo com as regras 

comuns da gramática: 

 Uma palavra tem somente um sentido literal quando usada numa sentença 
 O sentido de uma palavra é ligado à sentença por meio de regras gramaticais 
 O sentido da palavra deve ser derivado do seu contexto 

Ex.: Ef 1.7 

 Interprete a Bíblia historicamente 
A Bíblia foi escrita (completada) há dois mil anos atrás. É um registro histórico de eventos que de fato 

aconteceram - e não mitologia criada na imaginação de alguém. Desde que se originou num contexto 

histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. 

       Ex.: At 2 

 *** Estas leis básicas se aplicam a todos os gêneros, estilos e princípios da hermenêutica. 

 

5 – CONFISSÕES                                                                                                                                                                         .                                         
 

§ Cremos que a leitura simples de um texto bíblico não significa necessariamente que o leitor compreende seu 

significado. A Bíblia sendo um livro divino (inspirado pelo Espírito de Deus) e humano (contém estrutura 

literária comum), exige redobrada atenção no seu estudo e condições apropriadas para sua interpretação. 

§ Cremos que somente alguém que foi salvo pela graça de Jesus Cristo e iluminado pelo Espírito Santo será 

capaz de compreender as Escrituras Sagradas. 

§ Cremos que o método hermenêutico que melhor propicia uma compreensão correta das Escrituras Sagradas 

é o método literal.  

 


