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A Bíblia é um livro que, num primeiro contato, pode ser de di-

fícil compreensão. Isto ocorre porque ela foi escrita em diversos 

momentos históricos, passando por contextos diversos, sendo 

escrita por vários escritores diferentes, tudo isso reunido em 

apenas uma coletânea de livros. É muito importante que o leitor 

da Bíblia Sagrada entenda alguns princípios de interpretação, 

para que dela não sejam tiradas lições que, de fato, não são o 

sentido real do texto bíblico. A matéria que estuda a interpreta-

ção das escrituras por completo se chama Hermenêutica e o 

que busca a interpretação de um texto em questão é a Exegese. 

Veja agora 5 princípios básicos para entender melhor o texto 

bíblico e ter a sua interpretação fiel.

1. É necessário procurar entender o que a Bíblia ensina – Os 

ensinamentos da Bíblia não são de pura interpretação pessoal 

(2Pe 1.20-21). Isso significa que não devemos procurar o senti-

do real da Bíblia, e de maneira nenhuma forçar o texto bíblico 

para encaixar nosso pensamento. Deus fala através da Bíblia e, 

quando lemos a Bíblia, nosso objetivo deve ser descobrir qual é 

a mensagem de Deus.

2. Entender bem as palavras do texto – O primeiro passo 

para ler um texto (seja bíblico ou não) é entender as palavras 

que estão escritas, ou seja, entender o que a passagem da Bíblia 

está dizendo, sem interpretações nem aplicações. Nesse ponto, 

é importante procurar o significado de palavras e se esforçar 

para entender frases incomuns. 

3. Entender o contexto – Nenhuma passagem bíblica existe 

sem contexto. É bem possível que, ao ler um texto distante de 

seu contexto, a interpretação seja equivocada. Cada versículo 

faz parte de uma história maior, e por isso, para fazer sentido, 

deve ser entendida dentro de seu momento. Leve em conside-

ração as seguintes informações: Os textos que vêm antes e de-

pois da passagem, o tipo de livro da Bíblia em que a passagem 

está inserida, quem foi o autor da passagem, ou quem disse as 

palavras,  quem era o público-alvo original,  qual era a mensa-

gem para o público-alvo original,  qual era o contexto histórico 

e cultural da passagem. 

4. Entender a aplicação atual – Esta deve ser a última fase 

de uma boa interpretação bíblica, pois somente a mensagem 

original do texto vai dar a base necessária para a aplicação das 

verdades bíblicas ao contexto atual. Deve ser feita com cuidado 

e levando em consideração a mensagem original.

5. A Bíblia interpreta a si mesma – Muitos textos bíblicos ex-

plicam os outros, como, por exemplo, o sinal de Jonas,  que  é 

explicado em Mateus 12.39-41, voltando a ser mencionado em 

Mateus 16.4.   

6. A Bíblia não se contradiz – Se a interpretação que você 

teve de uma passagem contradiz os outros textos da Bíblia so-

bre o tema, você provavelmente entendeu errado; os textos bí-

blicos reforçam uns aos outros, não se contradizem.

7. O Espírito Santo é o maior ajudador na compreensão 
da Bíblia – Se você sente dificuldades para entender a Bíblia, 

peça ajuda ao Espírito Santo e Ele ajudará você (1Co 2.12).

Utilize estas dicas para interpretação dos textos lidos, e, com 

certeza, sua compreensão da Bíblia se ampliará! Busque sem-

pre o conhecimento de Deus e de Sua Palavra, pois isto é bom 

e proveitoso para sua alma. Não desista por não entender tudo 

ainda, pois a revelação de Deus é progressiva, e o melhor de 

tudo: Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento! 

Os 5 princípios básicos de interpretação bíblica
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