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“Você crê na Bíblia porque crê em Jesus Cristo, ou 
crê em Jesus Cristo porque crê na Bíblia?” 
 
Imagino que a resposta imediata de um crente 
teologicamente bem direcionado seja: “Eu creio em 
Cristo porque as Escrituras me afirmam sobre sua 
existência, seus ensinamentos, e promessas”.  
 
Porém, permita-me outra pergunta: “Quando no 
momento de sua experiência de conversão, foi 
fundamental conhecer todo este conteúdo das 
Escrituras? Isto é, você se converteu porque 
depositou fé no que as Escrituras afirmavam, ou 
simplesmente levado por uma experiência 
inexplicável você creu em Cristo, mesmo sem um 
sólido conhecimento sobre sua pessoa, seus 
ensinamentos e promessas?” 
 
A resposta que damos a esta pergunta revela a crítica 
atual iniciada com o liberalismo teológico da 
eliminação das mediações. Criticam a ortodoxia 
teológica por partir de um a priori dogmático: A 
Bíblia foi escrita por inspiração de Deus. Isto, 
segundo eles, bloqueia as vias que se iniciam com a 
experiência. Não somente a inspiração, como a 
preservação da revelação inspirada; preservando o 
texto em sua totalidade como as palavras do próprio 
Deus. A Bíblia é assim a voz de Deus. Portanto, não 
pode ser tratada como objeto de conhecimento. A 
Bíblia é, então, um milagre, uma exceção única, o 
único documento que não é solidário com a vida, 
mas que desce da eternidade. O texto é verdade 
absoluta, tornando a hermenêutica supérflua e 
impossível. (ALVES, 2005, p.121) 
 
A crítica argumenta que é de fundamental 
importância para o estabelecimento da Bíblia como 
autoridade absoluta em que toda a dúvida seja 
dissolvida, que todas as mediações humanas sejam 
eliminadas.  
 
Se a Bíblia é um livro de confissões e testemunhos, 
se contém as palavras dos homens acerca de uma 
experiência primordial que está mais além, como ter 
certezas? Porque as confissões e os testemunhos 
podem sempre estar equivocados. Se a Bíblia é o 
produto de um povo e expressão de uma cultura, 
como evitar o relativismo que qualifica todas as 
produções culturais? Se a Bíblia é parte da trama 
histórica, não seria forçoso admitir que a história e 
não as Escrituras é a experiência fundadora? Mas a 
história se perde e só nos é acessível mediações 
interpretativas daqueles que a escrevem e repensam. 
Novamente a dúvida permanente em que a verdade 
seria para sempre indeterminada.  
 

A ortodoxia resolve a questão de um só golpe, 
abolindo as mediações humanas através da doutrina 
da inspiração. “É o próprio Deus que fez com que 
tudo fosse escrito. A autoridade das Escrituras 
Sagradas não depende do testemunho de nenhum 
homem ou Igreja, mas somente de seu autor, Deus, o 
qual é a própria verdade”. (Livro de Confissões, 
1969, p.6003) 
 
Para nós, ortodoxos, isto é simples e claro. Não há 
dificuldade em crer nestes pressupostos. Porém, para 
o liberalismo teológico, e suas vertentes, isto é um 
absurdo; um autêntico assassinato da realidade. Por 
quê? Porque ele é construído sobre a cosmovisão 
científica moderna. A ciência, assim, se constitui 
não só num ponto de referência teórico, mas também 
num instrumento metodológico para a interpretação 
dos textos sagrados. 
 
Queremos, então, entender primeiramente as 
correntes teológicas; para, então, nos identificarmos. 
E, finalmente, constatar a autoridade da ortodoxia. 
 
1. Entendendo as correntes teológicas. 
 
1.1. Ortodoxia. 
 
1.1.1. Definição. 
 
É a expressão aprovada da imensa maioria dos 
cristãos das proclamações oficiais ou confissões de 
fé formuladas por grupos cristãos. 
 
Apesar das divisões da cristandade, tem subsistido 
certo núcleo de doutrinas cristãs que conseguiram a 
adesão coerente da maioria dos cristãos, a despeito 
das notórias diferenças. (HORDERN, 2003, p.20) 
 
O termo vem do grego όρθος, reto, e δόξα, doutrina, 
crença, ou opinião comum e popular; que na 
septuaginta foi traduzida por glória. 
 
1.1.2. Formação. 
 
A ortodoxia surgiu da práxis. Ela se desenvolveu 
levando em conta a maneira de viver produzida 
pelas convicções básicas da fé. Surgiu no 
entrechoque de muitas lutas, buscando a defesa do 
pensamento comum da igreja; opondo-se às 
novidades que conforme vencidas se tornavam 
heresias. 
 
Enfrentando os argumentos da heresia os cristãos se 
sentiam forçados a pensar mais demoradamente nas 
implicações dos enunciados da fé. Assim, reagindo 
aos ensinos estranhos, a Igreja foi estabelecendo 
seus concílios; e, nestes, seus credos; formando aos 
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poucos o corpo de doutrina ortodoxa – crença 
comum e popular da igreja. 
 
1.1.3. Principal defesa: A inspiração das Escrituras. 
 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 
o ensino, para a repreensão, para a correção, para 
a educação na justiça, a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para 
toda boa obra.” (2 Timóteo 3.16-17) 
 
Deus divinamente influenciou os autores humanos 
das Escrituras de modo que aquilo que escreveram 
foi a própria Palavra de Deus. Inspiração comunica a 
nós o fato da Bíblia verdadeiramente ser a Palavra 
de Deus, e faz com que a Bíblia seja única dentre 
todos os outros livros. 
 
Por serem as Escrituras a inspirada Palavra de Deus, 
conclui-se que são também livres de erro e 
revestidas de autoridade. Uma correta visão de Deus 
conduz a uma correta visão de Sua Palavra. Por ser 
Deus todo poderoso, cheio de sabedoria e 
completamente perfeito, sua Palavra, por sua própria 
natureza, terá as mesmas características. 
 
1.2. Liberalismo. 
 
1.2.1. Definição. 
 
Uma tentativa de reconstruir o cristianismo ortodoxo 
para uma era nova, segundo os pensamentos 
contemporâneos, adaptando-o à ciência e as 
correntes filosóficas modernas. Uma tentativa de 
fazer a mensagem do cristianismo accessível ao 
homem. 
 
1.2.2. Formação. 
 
Foi a partir de meados do século XIX, como 
conseqüência da vitalidade intelectual e reorientação 
do pensamento, que nasceu a teologia liberal. 
 
Foi construída sobre a cosmovisão científica 
moderna. A ciência, assim, se constitui não só num 
ponto de referência teórico, mas também num 
instrumento metodológico para a interpretação dos 
textos sagrados. 
 
Seria necessário que os instrumentos da crítica 
científica purificassem o texto das varias camadas de 
interpretação que os escritores colocaram. 
 
David Friedrich Strauss é o típico representante 
desta atitude. Olhou para os documentos pela 
perspectiva da ciência. Ora o NT está cheio de 
milagres. A ciência, por sua vez, declara que nada 

disso pode ter ocorrido. Como explicar tais textos? 
Trata-se de “mitos”. Tais textos têm de ser 
rejeitados. 
 
O que tirar dos textos, então? O discurso ético. 
Deixados de lado todos os mitos, permanece a ética 
que a razão universal deve reconhecer como válida, 
permanentemente. Os ensinos de Jesus se constituem 
no cerne do evangelho. E a razão pode aceitá-los e 
afirmá-los sem nenhum problema. Destrói-se, então, 
o Jesus do dogma, mas restaura-se o Jesus mestre de 
moral. A ciência assim, a mais alta expressão da 
modernidade, se transforma na serva da fé, na 
medida em que torna possível separar; nos textos, o 
acidental do essencial. 
 
O tratamento crítico dos textos não abre espaço para 
a doutrina da inspiração verbal. A função dessa 
doutrina é garantir a absoluta fidedignidade do 
discurso do texto: o que as Escrituras revelam ter 
ocorrido, realmente aconteceu. Por esse meio ela 
elimina todas as possibilidades de erro oriundas da 
mediação humana, porque em todas as proposições 
fala o Sujeito Absoluto, que conhece absolutamente. 
 
A pressuposição na aplicação aos textos sagrados 
dos instrumentos críticos usados para outros textos é 
que as Escrituras sejam documentos entre outros 
documentos. Ela é transformada em gênero. 
 
Todos os textos são produtos do espírito humano. 
Todos, sem exceção, são condicionados pela 
história, pela cultura, pela psicologia de seus 
autores. Instaura-se, então, o relativismo. Não há 
espaço para se privilegiar as Escrituras em 
detrimento de outros documentos das religiões do 
mundo. Assim, a autoridade final, em questões de fé, 
seria o espírito humano e não o Espírito divino. 
 
1.2.3. Principais defesas. 
 
1.2.3.1. A Demitização. 
 
O programa hermenêutico do modernismo baseia-se 
em duas fases no tratamento do texto. A primeira é a 
demitização do texto. Eliminar dos textos tudo 
aquilo que contrarie a visão científica do mundo: 
milagres de qualquer espécie, do nascimento virginal 
à ressurreição, entidades celestiais e infernais, como 
anjos e demônios, e, sobretudo, uma cosmovisão de 
três andares superpostos: inferno, terra e céu. 
 
Uma de suas primeiras manifestações foi o 
movimento denominado “a busca do Jesus 
histórico”. No final do século XVIII, sob a 
influência da atitude crítica do Iluminismo, 
começou-se a entender de que o Jesus dos dogmas 
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eclesiásticos (da ortodoxia) era o resultado de um 
longo processo de sucessivas interpretações. 
 
A busca do Jesus histórico era um esforço para 
libertá-lo das roupagens e maquilagens adquiridas 
por séculos sucessivos, a fim de recuperá-lo em sua 
pureza original, tal como ele realmente foi. 
 
O movimento pressupunha que também os textos 
sagrados eram uma interpretação. O texto do NT, 
portanto, não era um retrato de Jesus, mas diferentes 
pinturas, em que se misturam as emoções e 
perspectivas dos artistas. Era, portanto, necessário 
desconfiar dos textos. 
 
Inclui-se nesta fase a demitização da mediação 
humana. Inclui-se como “milagre”, portanto, 
desprezível, a possibilidade de revelação futurística 
aos mediadores, por parte de Deus.  
 
Um bom exemplo é o caso do profeta Isaías. 
Normalmente, compreendem a autoria nas seguintes 
etapas: (VERMEYLEN, 1978) 
 
1.2.3.1.1. Pregação de Isaías. 
 
1.2.3.1.2. Enriquecimento das coleções anteriores; as 
primeiras fusões das coleções; e as duas primeiras 
releituras. 
 
1.2.3.1.3. A releitura da época do exílio. 
 
1.2.3.1.4. A releitura escatológica da primeira 
metade do século V, que se reflete em novos textos. 
 
1.2.3.1.5. Centrada no tema da conversão dos infiéis. 
 
1.2.3.1.6. Com um espírito diferente, enfatiza a 
revanche contra os ímpios. 
 
1.2.3.1.7. Supõe os últimos retoques do livro. Nota-
se a preocupação missionária e o tema da conversão 
dos pagãos; e o tema da reunião dos judeus 
dispersos; além do drama apocalíptico. 
 
Entendem o livro dividido em três grandes blocos 
(1-39; 40-55; 56-66); mas falando só de dois 
profetas concretos: Isaías, o do século VIII, cuja 
mensagem está conservada no primeiro bloco; e o 
Dêutero-Isaías, profeta do exílio, ao qual se deve o 
segundo bloco. O terceiro bloco não se deve atribuir 
a um profeta concreto, mas a uma série deles, a uma 
escola pós-exílica. 
 
Quando diante da crítica ortodoxa, eis a resposta 
liberal: (SICRE, 2008, p.183) 
 

“Continua havendo um grupo de saudosistas que 
atribui o livro todo ao profeta do século VIII. O 
que mais ofende a este grupo é que se negue o 
elemento da predição da profecia; implica deixar-
se levar pelo espírito racionalista dos séculos 
XVIII e XIX, que nega a possibilidade de Deus 
revelar coisas ocultas ou futuras. Apesar disto, a 
batalha está perdida para esses saudosistas. Seus 
argumentos não convencem. Além disso, parece 
absurdo defender algo tão pouco importante como 
o fato de Isaías ser o autor do livro que leva seu 
nome. O importante é a mensagem, a palavra de 
Deus, não a pessoa que a transmite.” 

 
A real preocupação é com o entendimento e a 
aplicação ética da mensagem. Em que a mensagem 
de Isaías contribui para a formação do indivíduo, em 
meio a seu povo? Como isto pode ser aplicado aos 
dias atuais, levando-se em consideração as 
diferenças nas épocas e culturas? 
 
1.2.3.2. O objeto da fé. 
 
A demitização se constitui, assim, na tarefa 
preliminar à compreensão da mensagem espiritual 
do texto. É necessário que se faça uma interpretação 
espiritualizada das Escrituras; pois sua intenção não 
é uma estruturação teórica do mundo, mas uma 
estruturação existencial do espírito. 
 
A mensagem do texto nada tem a ver com o discurso 
da ciência. Por isso não pode contraditar a ciência 
nem pode ser por ela contraditada. São linguagens 
que se referem a realidades distintas. 
 
Por isso a ênfase liberal nos valores éticos do 
evangelho. Dessa ênfase nasceu o evangelho social, 
onde a mensagem de Cristo deixa de ser o poder de 
Deus para a salvação e regeneração do homem, para 
tornar-se apenas uma fórmula social, impotente.  
 
2. Identidade: Fundamentalista ou Conservador? 
 
Você é um fundamentalista ou um conservador? 
Ambas as vertentes são defensoras da ortodoxia; 
porém, expressam visão e postura distintas para com 
outras formas de conhecimento. 
 
O termo fundamentalista sugere que os que o 
adotam firmam-se no que é mais fundamental na fé 
cristã, isto é, naquele mínimo de convicções sem as 
quais não se poderia admitir que alguém seja cristão. 
 
Alguns preferiram a designação “cristianismo 
conservador”, como John Gresham Machen. 
 
Durante os primeiros vinte e cinco anos do século 
XX os fundamentalistas estavam no poder, afastando 
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os liberais dos postos de liderança eclesiástica. Com 
o tempo os liberais começaram tomar o poder, tendo 
os fundamentalistas o mesmo destino anterior dos 
liberais (vemos os dois exemplos na atualidade: 
Presbiterianos e Convenção batista). 
 
Qual a distinção entre fundamentalismo e 
conservadorismo? 
Fundamentalistas atacavam a ciência, a erudição e a 
crítica bíblica1. Já os conservadores sentiam-se 
preparados a combater os liberais no campo da 
erudição e da investigação. Ambos defendem o 
cristianismo ortodoxo: A inerrância das Escrituras. 
A Trindade. A realidade de Cristo humano e divino, 
nascido da virgem Maria. A salvação pela graça, 
aplicada na expiação de Cristo por seu povo. ... 
 
Se alguém põe em dúvida as afirmações bíblicas não 
há como permanecer firme no íngreme declive que 
inevitavelmente converge para a negação da 
existência de Deus, da divindade de Jesus, para a 
perda da certeza quanto a própria salvação. 
 
Os fundamentalistas rejeitam toda a Alta Crítica, 
considerando-a tramóia do diabo. Os conservadores 
crêem que os liberais erram devido às suas 
pressuposições, pois consideram as Escrituras como 
um livro como qualquer outro, desconsiderando sua 
fonte sobrenatural; não aceitando, então, os 
milagres, as profecias. 
 
A grande diferença entre fundamentalistas e 
conservadores, na prática, tem sido o campo de 
estudo e conseqüente abrangência. Enquanto os 
conservadores têm-se aplicado à defesa da ortodoxia 
por meio da erudição das Escrituras e da teologia, os 
fundamentalistas têm-se aplicado à defesa da 
ortodoxia por meio da espiritualização do texto e do 
tradicionalismo. 
 
Assim, é normal ouvir um liberal atacando todo o 
outro lado usando como modelo pensamentos e 
atitudes de fundamentalistas. Isto se dá ou por 
desconhecimento ou por desonestidade. No entanto, 
quando há uma real batalha entre liberais e 
conservadores, os conservadores têm prevalecido. 

 
3. A autoridade da teologia ortodoxa. 
 
3.1. Através da questão “fé”. 

                                                 
1 Baixa crítica trata dos problemas relacionados com o 
texto e procura pesar o valor dos manuscritos da Bíblia 
que têm sido descobertos, procurando saber qual o melhor 
texto das Escrituras (Crítica textual).   A Alta crítica se 
interesse pelo significado das palavras (Hermenêutica e 
exegese). 

É um engano pensar-se que na tarefa do 
conhecimento podemos prescindir da autoridade. O 
cientista organiza seus experimentos de acordo com 
um modelo de inteligibilidade que julga autoritativo. 
Isto é um ato de fé. Partir de um ponto em que tem 
de aceitar, por fé, o pressuposto de todo seu trabalho 
científico. 
 
Por detrás da pesquisa existe um ato de fé – a crença 
em leis e regularidades, e esta crença é a autoridade 
última que rege a investigação. 
 
Os cientistas emprestam a sua lealdade a certos 
modelos como um ato inicial de fé e esperança, e é a 
partir daí, então, que partem para a tarefa de 
interpretar os dados. Todo processo de pensamento 
exige um ponto de partida. E todo ponto de partida 
implica atribuir autoridade ao ponto de onde se 
parte. Como Kierkegaard observa: “Tal começo não 
é a conseqüência de um movimento imanente do 
pensamento, mas é realizado através de uma 
resolução da vontade, essencialmente na força da 
fé”. (1968, p.169) 
 
A compreensão humana sobre toda a realidade em 
último grau é uma questão de fé. É verdade que isto 
abre a porta para todas as possibilidades; porém, 
devemos considerar dois pontos positivos: (1) 
Primeiro não diminui a fé ortodoxa, como sendo 
algo inferior por ser baseado em fé, como apontam 
alguns críticos. Ao contrário, estabelece-a no mesmo 
princípio das demais considerações, pois tudo é uma 
questão de fé. 
 
(2) Em segundo lugar, destaca-a das demais pela 
coerência revelada na defesa de sua fé no decorrer 
da história. (isto nos leva ao próximo ponto) 
 
3.2. Através da solidificação na história. 
 
Desde o início da Igreja a história revela a formação 
contínua da ortodoxia teológica. E todo o seu 
arcabouço doutrinário, conforme estabelecido tem-se 
mantido numa coerente linha de pensamento, 
pregação e defesa. Apesar das divergentes facções 
doutrinárias no cristianismo. 
 
Por outro lado, sua oposição tem-se sucumbido. 
Primeiro nas preliminares aparições em teólogos que 
foram identificados como hereges, sendo rejeitados 
pela ortodoxia, mesmo que servindo indiretamente 
para seu estabelecimento e fortalecimento. 
 
Posteriormente em movimentos teológicos como o 
liberalismo; sendo imediatamente substituído pelo 
neoliberalismo. Que, posteriormente, foi rejeitado e 
aperfeiçoado pela neo-ortodoxia. A partir desta 
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temos um segmento infindável de teologias que não 
se afinam; ora sendo conseqüentes, ora paralelas; ora 
com ligações íntimas, ora sem nenhuma ligação. 
Porém, todas originadas do mesmo segmento como 
oposição da ortodoxia, que se mantém intacta. 
 
3.3. Através da aplicação pastoral. 
 
Como considerar aquilo em que não se deposita 
confiança como autoridade? 
 
O liberalismo, assim como suas vertentes, afirma: As 
Escrituras não são autoridade absoluta, pois não 
podem ser consideradas literalmente Palavra de 
Deus. Mas, é saudável considerar seu ensinamento 
moral, aplicando-o à nossa realidade. 
 
Qual a autoridade para esta exortação? Baseado em 
que devo considerá-la se parto do princípio de que 
ela não tem autoridade? 
 
Qual a diferença da consideração que devo prestá-la 
à consideração às outras fontes de verdade? Por que 
devo lê-la, ou vivê-la, em detrimento do Alcorão, ou 
de qualquer outro livro sagrado? 
 
A ortodoxia afirma: As Escrituras são a revelação 
particular do Deus criador e sustentador de todas as 
coisas. Ele compôs as Escrituras como manual de 
instrução para a vida ao homem. Por isso, devemos 
considerá-la como a fonte única e fundamental da 
realidade. 
 
Faz diferença na aplicação no ministério pastoral? 
Com que tipo de afirmação você gostaria de se 
envolve no ministério pastoral, que implica em 
pregação, aconselhamento, e administração? 
 
Conclusão: 
 
Na fé ortodoxa Cristo faz sentido. Não somente seus 
ensinamentos, mas sua própria vida, seu exemplo. 
Não aprendemos somente com o que ele afirma, mas 
com o que ele é. A maneira como age, e reage. 
 
Suas palavras fazem sentido porque ele lhes 
empresta autoridade com o seu ser. É o que 
encontramos nos textos: 
 
“Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, 
estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina; 
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e 
não como os escribas” (Mateus 7.28-29). 
 
“Voltaram, pois, os guardas à presença dos 
principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes 
perguntaram: Por que não o trouxestes? 

Responderam eles: Jamais alguém falou como este 
homem” (João 7.45-46). 
 
Sua autoridade está baseada na pessoa que é, e 
conseqüentemente naquilo que faz e ensina. Daí a 
autoridade para perdoar pecados, curar, expulsar 
demônios, ensinar, convocar e formar pessoas. 
 
No liberalismo a pessoa de Cristo e sua mensagem 
se diluem dentre as opções. Na ortodoxia Cristo é 
essencial e suficiente, assim como sua mensagem 
para conduzir à vida. 
 
A suficiência de Cristo é a marca na ortodoxia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


