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APRESENTAÇÃO 

 

Seja bem-vindo(a), caro(a) aluno(a)! 

Parabéns pela sua decisão de transformação, pois isso também 

mostra o quanto você está compromissado em contribuir com a 

transformação da igreja e da sociedade onde você está inserido. 

O Instituto de Teologia Logos estará acompanhando você durante 

todo este processo, pois “os homens se educam juntos, na transformação 

do mundo”. 

Os materiais produzidos oferecem linguagem simples, completa e de 

rápida assimilação, contribuindo para o seu desenvolvimento bíblico, 

teológico e ministerial, para desenvolver competências e habilidades e 

aplicar os conceitos, fundamentos e prática na sua área ministerial, 

possibilitando você atuar em favor do Reino de Deus com mais excelência. 

Nosso objetivo com este material é levar você a aprofundar-se no 

conteúdo, possibilitar o desenvolvimento da sua autonomia em busca de 

outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica 

e ministerial. 

Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e 

construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os 

materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para 

você. Acesse regularmente a Área do Aluno, participe no grupo online 

com o tutor online que se encontra disponível para sanar suas dúvidas e 

auxiliá-lo(a) em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe trilhar 

com tranquilidade e segurança sua trajetória acadêmica. 
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1 - CONCEITO E DEFINIÇÃO 

Teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus, e das coisas divinas. A 

teologia abrange vários ramos, vejamos: 

 Teologia Exegética. Exegética vem da palavra grega que significa extrair. Esta 

teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. 

 Teologia Histórica. Envolve o Estudo da História da Igreja e o desenvolvimento da 

interpretação doutrinária. 

 Teologia Dogmática. É o estudo das verdades fundamentais da fé como se nos 

apresentam nos credos da igreja. 

 Teologia Bíblica. Traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia 

e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais 

importantes. 

 Teologia Sistemática. Neste ramo de estudo os ensinamentos concernentes a Deus 

e aos homens são agrupados em tópicos. 

Devido a vastidão de assuntos, e a profundidade dos mesmos, bem como o curto 

espaço de tempo para exposição, estaremos deparando com uma grande dificuldade. 

Outra dificuldade é a falta de familiaridade com o Velho Testamento, a negligência ao 

estudo do mesmo tem causado muitos embaraços aos leitores da Bíblia. 

Para facilitar o estudo, estaremos dando ênfase a introduções de apenas algumas 

doutrinas, visto que, serão abordados mais profundamente quando do estudo da referida 

doutrina. 

O Velho Testamento é a parte preparatória de Deus para revelações maiores e mais 

profundas ao homem. Por isso é especial. Deus providenciou uma revelação e mostrou 

seus diferentes métodos: 

 Sonhos - Joel 2:28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a 

carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, 

os vossos jovens terão visões. Jeremias 23:32: “Eis que eu sou contra os que 

profetizam sonhos mentirosos, diz o SENHOR, e os contam, e fazem errar o meu 

povo com as suas mentiras e com as suas leviandades; pois eu não os enviei, nem 

lhes dei ordem; e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o SENHOR”. 

 Visões - Atos 7:31Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão; e, 

aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, ( Uma Visão 

espiritual ) 
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 Aparições - Isaías 6:1 No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor 

assentado sobre um alto e sublime trono; e o seu séquito enchia o templo. 

 Histórico - A Melhor forma de revelação de Deus ao homem sem dúvida é através 

da história. Através da convivência com Deus, através das experiências adquiridas 

com Ele. 

O primeiro livro a utilizar o título Teologia do Antigo Testamento provavelmente foi 

Theology des alten Testaments de G. L. Bauer, em 1796. A disciplina em sua forma 

moderna iniciou-se no fim da década de 1700 com o intuito de libertar o estudo teológico 

da Bíblia das cadeias da teologia dogmática e do seu uso incorreto para sustentar suas 

crenças.  

A apresentação da teologia do Antigo Testamento recebe cor própria que depende 

do ponto de vista, do contexto e da preparação do autor. É necessário, então, estar 

consciente dos perigos da subjetividade e permitir que os dados do Antigo Testamento 

falem por si.  

"Antigo Testamento" é um termo cristão, o qual não era utilizado pelos judeus. Os 

judeus geralmente utilizam os termos "Bíblia hebraica", "a Bíblia", "a Escritura" ou 

"Tanakh", acrônimo derivado do nome das três partes da Bíblia hebraica: Torah, Nebi'im e 

Kethubim (Lei, Profetas e Escritos).  

O Novo Testamento faz uso teológico do AT. Dos 27 livros do NT apenas Filemon não 

mostra nenhuma relação direta com o AT. O próprio Jesus fez uso teológico do Antigo 

Testamento para se referir a si mesmo.  

Nesse capítulo, será abordada a definição e a história da teologia bíblica do Antigo 

Testamento. Adicionalmente, apresentar-se-á o problema da metodologia no estudo da 

teologia do Antigo Testamento e o criticismo bíblico e alguns dos métodos de 

interpretação das escrituras. 

A Teologia Bíblica é definida a partir da distinção que existe entre a Teologia 

Sistemática e a História das Religiões. A proposta fundamental da Teologia Bíblica é a 

construção de uma teologia a partir das Escrituras; de modo indutivo, sem a dependência 

das categorias definidas pelas Teologias Sistemática e Dogmática.  

A Teologia Bíblica parte unicamente das Escrituras organizando os dados bíblicos a 

partir da lógica interna do pensamento bíblico. É essencialmente descritiva, mas pode 

também tornar-se normativa ao indagar sobre o valor do texto bíblico para o intérprete de 

hoje. 

Existem diferenças de abordagem entre as teologias sistemática e bíblica. Na 

Escatologia, por exemplo, a teologia bíblica fundamenta suas discussões nas tensões 

bíblicas entre o “já” e o “ainda não” do Reino de Deus (escatologia realizada e escatologia 
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futura). A teologia sistemática, por sua vez, volta-se para divisões como: pré-milenismo, 

pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, etc. Especificamente, a teologia bíblica 

do Antigo Testamento é o ensino acerca de Deus na escritura de Israel. Trata-se de uma 

disciplina essencialmente cristã, devido a visão que Jesus tinha de si mesmo em relação ao 

cumprimento da promessa e esperança veterotestamentárias, também vistas pela igreja 

primitiva e pela igreja atual.  

1.1.  A Teologia do Velho Testamento 

O conceito de Teologia do Antigo Testamento está enlaçado ao conceito de 

“teologia”. Por definição, se entendermos “teologia” como sendo “o  estudo de Deus e de 

sua revelação ao homem”, conseqüentemente a Teologia do Antigo Testamento será “o 

estudo de Deus e de sua revelação ao homem no Antigo Testamento”. Ao considerarmos 

que “do” refere-se à “pertencendo a”, o substantivo “teologia” estaria subordinado ao 

Antigo Testamento, levando-nos a considerar uma “teologia que pertence singularmente 

ao Antigo Testamento”. Entretanto, o título “Antigo Testamento”, possuiu uma identidade 

especial, pois se reconhece o “Antigo Testamento” como uma unidade na Escritura 

Sagrada na qual os cristãos combinam e contrastam com o Novo Testamento. Portanto, 

Teologia do Antigo Testamento “é o estudo de Deus e de sua revelação ao povo eleito 

segundo os escritos desse mesmo povo e que, por conseguinte, se difere da revelação de 

Deus por meio de Cristo”.  

É sabido, porém, que o Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros no cânon 

cristão, escritos em épocas distintas por diferentes hagiógrafos. Quanto à literatura, o 

Antigo Testamento possui diversificadas características literárias que vão desde a prosa até 

ao gênero apocalíptico. Conseqüentemente, uma Teologia do Antigo Testamento deve 

contemplar todas essas extensões quer sejam temporais, culturais ou literárias. Não somos 

escusados de frisar de que a Teologia do Antigo Testamento se insere dentro da divisão da 

Teologia conhecida como Teologia Bíblica. Esta por sua vez, se ocupa também da Teologia 

do Novo Testamento. O propósito da Teologia Bíblica, segundo Ladd “é de expor a teologia 

encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, 

categorias e formas de pensamentos”.  Isto posto, uma teologia bíblica do Antigo 

Testamento deve considerar os graus de desenvolvimento da revelação divina no Antigo 

Testamento e ser mais descritiva do que prescritiva, isto é, descrever o conteúdo teológico 

do Antigo Testamento e, não diretamente ocupar-se de sua aplicação, atualização ou 

acomodação bíblica.   

O encadeamento lógico dessas proposições leva-nos a seguinte definição: “Teologia 

do Antigo Testamento é a disciplina da Teologia Bíblica que estuda a pessoa, atributos, 
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revelação de Deus, e sua aliança com o povo eleito considerando a progressividade da 

revelação, os escritos e estilos literários do cânon judaico do Antigo Testamento”.  

Embora redundante, urge ressaltar que a Teologia do Antigo Testamento difere-se do 

estudo denominado de Introdução ao Antigo Testamento. Enquanto o primeiro se ocupa 

da teologia bíblica nos livros veterotestamentário, o segundo trata dos aspectos 

pertinentes ao cânon, texto, data, autoria, composição, estrutura e comentário descritivo 

de cada livro sem deter-se em sua teologia específica. As duas disciplinas formam uma 

díade e são igualmente necessárias para a compreensão das Escrituras. 

1.2.  Definição e Conceito Segundo Alguns Teólogos  

 O Dr. Asa Routh Crabtree define a Teologia do Antigo Testamento como: A 

Teologia do Velho Testamento é o estudo dos atributos de Deus e o propósito das 

suas atividades na história e na vida do povo de Israel, de acordo com a doutrina 

da revelação divina nos livros sagrados deste povo.  

 R. K. Harrison, professor de Antigo Testamento do Wycliffe College, define a 

disciplina nos seguintes termos: A Teologia do Antigo Testamento esforça-se para 

expor, do modo mais ordenado possível, as grandes declarações da verdade divina 

que ocorrem nesses escritos.  

Tais afirmações podem incluir revelação direta ou proposicional da parte de Deus a 

respeito da Sua natureza e Seus propósitos, proclamações feitas por profetas e outros de 

temas ou aspectos específicos da Torá e do seu significado para os receptores.  

 Segundo Paul Francis Porta, a Teologia Bíblica do Antigo Testamento enfatiza a 

importância teológica de diversos livros ao revelarem-se no desenrolar gradual da 

mensagem redentora.  

Outros autores que tratam da Teologia do Antigo Testamento preferem definir 

Teologia Bíblica em vez de considerar especificamente o título, pois existem muitas 

controvérsias a respeito do tema. Ralph L. Smith afirma que a literatura básica da disciplina 

nos últimos 50 anos tem demonstrado pouca concordância quanto à natureza, tarefa e 

metodologia dessa disciplina. De acordo com John McKenzie, na obra “A Teologia do 

Antigo Testamento” a Teologia bíblica é a única disciplina ou subdisciplina no campo da 

teologia que carece de princípio, métodos e estrutura que recebam aceitação geral. Nem 

mesmo existe uma definição geral de seu escopo.  

Concernente a definição, escopo e metodologia, o teólogo Gerhard von Rad, afirma 

que a Teologia do Antigo Testamento ainda é uma ciência jovem, uma das mais jovens 

dentre as ciências bíblicas. (...) Predomina a característica de não ter ainda havido um 

acordo perfeito quanto ao domínio que lhe é próprio.  
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Essa falta de consenso entre os teólogos a respeito do assunto têm suscitado 

calorosas disputas. Um exemplo vislumbra-se no “Prefácio da Quarta Edição” de von Rad 

onde ele justifica o seu método diacrônico e responde ao teólogo W. Eichrodt e F. 

Baumgärtel as críticas ao seu método. Conseqüentemente, a delimitação e definição do 

tema conduzem a outra controvérsia não menos importante: o método empregado para 

se chegar a uma Teologia do Antigo Testamento. 

1.3.  Excurso Sobre os Métodos de Teologia do Antigo 

Testamento  

De acordo com o teólogo K.H. Harrison uma teologia do Antigo Testamento para ser 

formulada com sucesso precisa considerar:  

 O significado que as palavras e os escritos tinham para aqueles que os receberam 

originalmente; 

 Deve estar firmemente baseada numa tradição tão fiel ao texto original quanto 

possível, considerando os problemas de transmissão textual e  o fato de algumas 

palavras hebraicas ainda terem significados desconhecidos;  

 Manter o devido equilíbrio entre um método de investigação histórico e objetivo e 

o conceito de uma revelação autorizada e definitiva de Deus em forma escrita;  

 Por fim, o pensamento dos escritores do Antigo Testamento não deve restringir-se 

aos interesses que dizem respeito à religião ou à vida dos hebreus antigos. Deve 

considerar parte da revelação contínua de Deus que chega ao seu ponto 

culminante na proclamação neotestamentária da Sua graça redentora em Cristo.  

Segundo o teólogo Kaiser Jr. a teologia do Antigo Testamento é a disciplina mais 

exigente dos estudos vétero-testamentários, e que o escopo dessa disciplina tem 

desencorajado a maioria dos estudiosos, até mesmo aqueles que estão no fim das suas 

carreiras acadêmicas. 

1.4.  O Problema da Metodologia  

A palavra método significa procedimento; técnica ou meio de fazer algo, após 

planejamento. É o processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, 

investigação e apresentação. É a maneira ordenada de realizar algo, um procedimento 

seguido passo a passo com o objetivo de alcançar um resultado.  

Nos últimos anos, quatro tipos de teologias tem aparecido: estrutural; diacrônico, 

lexicográfico e a teologia dos temas bíblicos. A teologia estrutural é a que descreve o 
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esboço básico do pensamento e da crença no AT. Seus esboços são unidades retiradas da 

teologia sistemática, da sociologia ou de princípios teológicos selecionados e relacionados 

a conceitos secundários. A diacrônica se ocupa de traçar o desenvolvimento dos vários 

temas do AT cronologicamente através da Bíblia em sua forma canônica. Esse tipo de 

teologia enfatizava as tradições sucessivas da fé e da experiência da comunidade religiosa, 

mostrando-se como uma abordagem do tipo história da religião. Na teologia lexicográfica, 

a investigação é limitada a um grupo(s) de homens bíblicos e ao seu vocabulário teológico 

especial, como por exemplo os sábios, os “nomes” de Deus, o vocabulário sacerdotal, etc. 

E a dos temas bíblicos busca além do vocabulário de personagens, abrangendo uma 

constelação de palavras que gira ao redor de um tema chave. 

Os métodos das teologias mencionadas acima, segundo Kaiser são ambíguos, uma 

vez que o tipo estrutural defende que uma teologia represente a formulação sistemática 

de ideias religiosas, e o tipo diacrônico tende a abordagem tipo história das religiões. Os 

demais tipos, na maioria das vezes lutava com a mesma questão básica, mas com um 

escopo muito mais limitado do cânon ou do alcance de ideias bíblicas. A partir daí surgiram 

vários questionamentos como: a) Existe uma metodologia distintiva para a disciplina TBAT? 

b) A labuta do último meio século tem sido sem resultado real? c) 

Existe um tema ou plano, interno, persistente, distintivo e característico que 

demarcaria o centro do AT? d) Será útil para o currículo teológico ou para a apreciação do 

leitor, ter este plano demonstrado nas suas sucessivas contribuições? e) Tudo isto equivale 

a um sistema ou uma lógica que se edifica dentro do Antigo Testamento?  

A problemática da metodologia da disciplina Teologia do antigo testamento, então 

merece uma proposta, que, segundo Kaiser seria distinguir o método da teologia bíblica, o 

da sistemática e o da história das religiões. Esse teólogo não somente aponta para o 

problema, mas também mostra o caminho para obtenção de uma teologia do Antigo 

Testamento quando propõe o centro ou plano interior. Nesse plano Kaiser indica que cada 

escritor dos textos bíblicos contribuíram conscientemente ao roteiro da história. Para ele, 

o princípio de seletividade evidente é divinamente determinado pela revelação rudimentar 

do tema divino de bênção. Bênção é a promessa para toda humanidade, em todos os 

lugares, quando o cânon tem seu início em Gênesis, cap. 1-11.  

1.5.  Criticismo Bíblico 

O termo vem do verbo grego krino, que significa “discernir, testar, julgar, 

determinar”. Denota o sentido de juízo ou julgamento. A crítica bíblica está dividida em 

dois tipos: A baixa crítica e A alta crítica.  
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A alta crítica nasceu entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, com o alemão 

racionalista J. G. Eichhorn e se desenvolveu na Alemanha entre estudiosos do século XIX, 

Karl Ludwig Schmidt, Martin Dibelius e Rudolf Bultmann. Esses teólogos argumentam que 

as datações dos escritos bíblicos são estimadas para tempos bem posteriores aos 

acreditados. Levam dúvidas acerca dos seus respectivos autores, conforme acreditados 

pela comunidade da fé. Portanto, a Alta Crítica trata de problemas relacionados a 

integridade, autenticidade, credibilidade e as formas literárias dos escritos que compõem a 

Bíblia.  

A Alta Crítica é dividida em: Negativa (destrutiva) e Positiva (construtiva). A Negativa 

nega a autenticidade de grande parte do registro bíblico; emprega uma pressuposição anti-

sobrenatural; normalmente aborda a Bíblia com desconfiança equivalente a um 

preconceito do tipo “culpado até que se prove inocente”. É considerada como resultado de 

falácias filosóficas. A Positiva, por sua vez, assume a autenticidade do registro bíblico e 

emprega uma pressuposição sobrenatural. Aborda a Bíblia com confiança: “o texto é 

inocente até que prove ser culpado”.  

A baixa crítica volta-se para a natureza linguística e histórica dos vocábulos, conforme 

aparecem nos manuscritos; tenta determinar o que o texto original dizia, quem disse e 

quando, onde e por que foi escrito e busca restaurar o texto original comparandoo com os 

textos existentes.  

1.6.  Método Histórico Crítico 

Também denominado de historicismo, o método histórico-crítico, na verdade baseia-

se na utilização de vários métodos de análises textuais. Surgiu em função do 

desenvolvimento da ciência e cultura da época e buscou tornar os estudos bíblicos 

ajustados com o campo acadêmico em vigor, há cerca de 250 anos. O método, com origem 

no Iluminismo, adota pressupostos racionalistas e utiliza ferramentas da história, 

literatura, arqueologia, religião e teologia para a interpretar as escrituras. Como resultado, 

abandona-se o aspecto divino e sobrenatural das Escrituras.  

1.7.  Método Histórico Gramatical 

método histórico gramaticam foi amadurecido durante a Reforma Protestante e 

partia de convicções de caráter religioso na análise bíblica. Ele considera o caráter divino e 

humano das Escrituras; a inspiração e infalibilidade das Escrituras; a historicidade dos 

relatos bíblicos e a intencionalidade dos textos em comunicar sentido de maneira 

proposicional.  
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1.8.  Método Alegórico 

O método alegórico, estilo predominante na Idade Média, não leva em consideração 

a intenção do autor original, a qual é perdida de vista. O intérprete alegórico é 

especulativo e extravagante e introduz no texto as suas próprias palavras. Assim, os textos 

bíblicos são interpretados não pela própria Bíblia, mas pela mente fantasiosa do 

intérprete. 
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PARABÉNS!!! 
VOCÊ ACABOU DE LER O NOSSO CONTEÚDO! 

 

Esta apostila é exclusiva para os alunos do Instituto de Teologia 

Logos... Se você ainda não está estudando conosco, nós 

estamos lhe oferecendo uma oportunidade de fazer sua 

inscrição com um excelente desconto e alguns bônus especiais. 

 

Você só precisa clicar no link abaixo (ou copiar em seu 

navegador) para acessar nosso site e conhecer os cursos que 

estão disponíveis hoje! 

 

:: CURSOS DE TEOLOGIA :: 

www.institutodeteologialogos.com.br/cursos-de-teologia 

 

:: BLOG DE TEOLOGIA :: 

www.institutodeteologialogos.com.br/blog-de-teologia  

 


