


A CIÊNCIA  E  ARTE 
DE 

INTERPRETAÇÃO 



EXEGESE  



   Observação 

  O QUE VEJO?  



OBSERVAÇÃO 

Tomando 
conhecimento 

Percepção 



Heb 1:1-2  Há muito tempo Deus 
 falou muitas vezes e de várias 
 maneiras aos nossos 
 antepassados por meio dos 
 profetas,  2 mas nestes  últimos 
 dias falou-nos por meio do 
 Filho, a quem constituiu 
 herdeiro de todas as coisas e por 
 meio de quem fez o universo.  



Heb 1:1-2  Há muito tempo Deus 
 falou muitas vezes e de várias 
 maneiras aos nossos 
 antepassados por meio dos 
 profetas,  2 mas nestes  últimos 
 dias falou-nos por meio do 
 Filho, a quem constituiu 
 herdeiro de todas as coisas e por 
 meio de quem fez o universo.  



Heb 1:1-2  Há muito tempo Deus 
 falou muitas vezes e de várias 
 maneiras aos nossos 
 antepassados por meio dos 
 profetas,  2 mas nestes  últimos 
 dias falou-nos por meio do 
 Filho, a quem constituiu 
 herdeiro de todas as coisas e por 
 meio de quem fez o universo.  



INTERPRETAÇÃO 

O que significa? 



INTERPRETAÇÃO 

Buscando o significado 
intencional do autor 



IMPORTÂNCIA 

1.  Comunicação divina 
2.  Questões eternas em jogo 
3.  Perigo de doutrina falsa 



MÉTODO 
CIENTÍFICO 
     Ciência     Exegese 

1.  Observação       Natureza          Texto 
2.  Generalização   Hipótese   Interpretação 
3.  Verification       Teste   Substanciação 

4.  Utilização              Engenharia  Aplicação 
                    Construção  Exposição 



“... encontrar o sentido de uma 
declaração para o autor e para os 
1os ouvintes ou leitores e, assim, 
transmitir este sentido aos 
leitores modernos.” 
 

      Mickelsen 



O Significado 
Intencional do do Autor  



Mc 22.41-42 Jesus sentou-se em 
 frente do lugar onde eram 
 colocadas as contribuições, e 
 observava a multidão colocando 
 o dinheiro nas caixas de ofertas. 
 Muitos ricos lançavam ali 
 grandes quantias. 42 Então, uma 
 viúva pobre chegou-se e colocou 
 duas pequeninas moedas de 
 cobre, de muito pouco valor.  



Mc 22.43-44 Chamando a si os seus 
discípulos, Jesus declarou: “Afirmo-
lhes que esta viúva pobre colocou na 
caixa de ofertas mais do que todos 
os outros.  44 Todos deram do que 
lhes sobrava; mas ela, da sua 
pobreza, deu tudo o que possuía 
para viver”. 



Significados  
possíveis 



Estreitamento 
de 
significados 
 



Significado  
intencional  



PERGUNTAS 
INTERPRETATIVAS 

Ø Definitiva -    
 O que quis dizer? 
Ø Racional -  
 Por que isto foi dito? 
Ø Implicativa  -    
 Quais as implicações? 



7 ????? BÁSICAS 
² Quem?  O quê 
² Onde?  Quando? 

² Como?  Por quê? 
 
² E daí?  

² Observação 

² Interpretação 

² Aplicação 


