

Esse pequeno livro tem o potencial de exercer um grande impacto.
Absorva seu conteúdo e sinta seus efeitos pelos próximos anos.
Constantine R. Campbell, professor associado de Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School
A pregação e o ensino fiéis não focam apenas em um texto particular,
mas ampliam o foco e consideram o enredo de toda a Bíblia. Nick
Roark e Robert Cline mostram como a teologia bíblica é essencial
para a igreja, para a pregação e para a vida. Eles examinam o quadro
geral das Escrituras e nos mostram alguns desvios cometidos com
frequência. Esse é um recurso muito útil para pastores, professores
e leigos.
Thomas R. Schreiner, professor da cátedra James Buchanan
Harrison de Interpretação do Novo Testamento, professor de
Teologia Bíblica no Southern Baptist Theological Seminary e
autor de Teologia de Paulo (Vida Nova)
Eu amo teologia bíblica, mas nem sempre amo os livros de teologia
bíblica. Não poucas vezes, eles são escritos de maneira tão técnica
que acabam perdendo a maioria dos crentes como leitores. Esse livro
é uma exceção. Os autores não apenas definem, defendem e descrevem a teologia bíblica, mas também o fazem de modo acessível a
todos os crentes. Esse breve livro é simples, embora trate de ideias
complexas, é breve, mas rico em informações, e é teórico, ainda que
cheio de exemplos práticos de como fazer teologia bíblica. É tanto um
chamado para fazer teologia bíblica quanto um manual para fazê-la
bem. Concluí a leitura com um desejo mais profundo de ver Jesus na
Palavra e ajudar os membros de minha igreja a fazer o mesmo.
Chuck Lawless, deão do programa de doutorado e vice-presidente
de formação espiritual no Southeastern Baptist Theological
Seminary, e autor de Spiritual warfare: biblical truth for victory e
Putting on the armor
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Não há hoje um único expositor bíblico eficaz que não se valha de
teologia bíblica para dar sentido ao seu texto e entregar uma mensagem cristocêntrica. Roark e Cline explicam de modo bem claro e
direto como a teologia bíblica ajuda a igreja e os pastores a entender e
proclamar a grande história das Escrituras.
Augustus Nicodemus Lopes, pastor auxiliar na Primeira Igreja
Presbiteriana do Recife e autor de A conquista da Terra Prometida, A compaixão de Deus, Livres em Cristo, A supremacia e a
suficiência de Cristo e O culto segundo Deus (Vida Nova)
Uau! Esse pequeno livro reúne uma biblioteca de sabedoria para compreender o enredo bíblico de Deus e ensinar a Palavra com fidelidade!
Os autores nos fizeram um grande favor ao destilar conceitos bíblicos
pesados, tornando-os simples, acessíveis e comunicáveis. Esse é o tipo
de livro que você quer dar a um professor de escola bíblica dominical,
um pastor aspirante ou um candidato a missionário. Com frequência,
professores bem-intencionados da Bíblia tomam o caminho fácil dos
textos fora de contexto para fazer uma “aula prática”, mas perdem de
vista o tema maior, o glorioso sentido principal da passagem. Sendo
uma ferramenta maravilhosa para me manter no caminho como um
missionário e para ensinar novos convertidos a estudar e ensinar a
Palavra, esse pequeno livro deveria ser traduzido para muitas línguas!
David L. Frazier, diretor executivo da Equipping Servants
International e autor de Mission smart
Esse breve livro explica conceitos teológicos importantes de modo
claro, fiel e simples. Ele é perfeito para os membros de igreja que veem
um livro acadêmico como um desafio, mas que querem entender a boa
teologia e compreender os conceitos bíblicos necessários para ensinar
bem o evangelho. Esse é um excelente recurso, e eu mal posso esperar
para recomendá-lo a minha equipe de ministério de mulheres.
Abi Byrd, ex-missionária nos Bálcãs, instrutora bíblica no
Simeon Trust e diaconisa do ministério de mulheres na igreja
Loudoun Valley Baptist Church, em Purcellville, na Virginia
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Um crente é avaliado por sua fidelidade, e é imperativo que saibamos
como ser fiéis à Palavra de Deus, nossa única autoridade atemporal.
Por meio de explicações e exemplos, o livro de Nick e Robert instrui
os crentes, de uma maneira simples e útil, sobre como entender corretamente passagens bíblicas, mantendo sempre em vista a perspectiva
maior, em que Cristo é o objetivo e o fim de toda a Escritura. Recomendo enfaticamente esse livro como um companheiro inestimável
para qualquer cristão desejoso de ouvir as palavras “Muito bem, servo
bom e fiel”.
Ndagi Job Goshi, plantador de igreja internacional bivocacionado
A teologia bíblica é um assunto frequentemente ignorado, apesar
de ser indispensável ao entendimento de toda a Bíblia. Os autores
desse excelente livro constatam a importância desse assunto para
a compreensão do enredo da história redentiva. Se você está procurando um recurso que explique e aplique bem a teologia bíblica,
esse livro é para você. Ele é bíblico, bem escrito, fácil de entender,
prático, breve (embora não superficial), cheio de informações e
extremamente útil para a pregação e o ministério pastoral. Estou
maravilhado com tanta instrução sólida colocada em um livro
tão pequeno.
Miguel Núñez, pastor titular da Iglesia Bautista International de
Santo Domingo, presidente e fundador dos ministérios Wisdom
and Integrity Ministries
Como presbítero de uma igreja localizada em um dos maiores
centros cosmopolitas do mundo, anseio por capacitar cristãos que
retornarão a lugares desafiadores onde, com frequência, enfrentarão
a perseguição e o falso ensino. A teologia bíblica é uma ferramenta fundamental para ajudar os cristãos a proteger e a proclamar o evangelho.
Sou imensamente grato por esse livro e estou animado para vê-lo
sendo usado para fortalecer a igreja global. Ele alcança o perfeito
equilíbrio entre abrangência e profundidade, transita com facilidade
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em contextos culturais e idiomáticos diversos e ajudará todos os
cristãos a enxergar, celebrar e comunicar melhor o evangelho.
Andrew Gizinski, presbítero da igreja RAK Evangelical Church,
em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos
Roark e Cline conseguiram algo raro em um campo tão extenso. De
modo sucinto, tornaram mais claro o núcleo da teologia bíblica sem
simplificar demais o processo. Todo cristão se beneficiará dos vários
exemplos de como uma teologia bíblica bem embasada transforma
nossa maneira de ler, aplicar e ensinar a Bíblia. Esse é um mapa
confiável no caminho para Emaús, onde a descoberta de Cristo em
toda a Escritura satisfaz o coração.
Chip Bugnar, autor de Grace beyond the veil
Nesse livro cheio de ilustrações poderosas e esclarecedoras, Roark
e Cline argumentam convicentemente que enxergar toda a Bíblia
como uma história sobre Jesus capacita os crentes a servir a Cristo
alinhados com o propósito de Deus. Leia esse livro e veja por você
mesmo! A expressão teologia bíblica pode passar a impressão
de que esse é um livro didático para seminaristas ou para um
treinamento pastoral. Aqui, porém, está uma leitura obrigatória
para todo cristão, pois todos nós devemos ser despenseiros da
igreja de Cristo.
Conrad Mbewe, pastor da igreja Kabwata Baptist Church e
chanceler da The African Christian University, em Lusaka, Zâmbia
A tentativa de reunir em um todo coerente os diversos períodos históricos e gêneros literários dos 66 livros da Escritura pode ser uma
tarefa assustadora. Nesse livro extraordinariamente acessível e prático, Roark e Cline nos ajudam a ver que essa tarefa dif ícil pode não
ser tão dif ícil assim; pois, como Jesus diz, toda a Escritura aponta
para ele. Os autores devem ser elogiados por escrever um livro para
ajudar tanto o professor quanto o estudante da Bíblia a entender
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o sentido da Palavra de Deus e nos guardar de aplicá-la de modo
errado à nossa vida e às nossas igrejas.
Shawn D. Wright, professor de História da Igreja no Southern
Baptist Theological Seminary e pastor de desenvolvimento de líderes na igreja Clifton Baptist Church, em Louisville
Com frequência, como pastor, perguntam-me sobre um livro que
apresente o enredo e a unidade da Bíblia centrados no Senhor Jesus
Cristo crucificado e ressurreto. A partir de agora, esse livro é a minha
resposta. Essa obra, porém, faz mais do que descrever a teologia
bíblica; ela mostra ao leitor como essa disciplina negligenciada com
frequência pode nos proteger de vários erros, tanto na interpretação
da Escritura quanto na prática da igreja.
Lee Tankersley, pastor da igreja Cornerstone Community Church,
em Jackson, no Tennessee
Eu procurava um livro sobre teologia bíblica que pudesse dar com
confiança a qualquer pessoa da minha igreja. Finalmente o encontrei.
Esse livro é resposta de oração.
Jason Meyer, pastor de pregação e visão na igreja Bethlehem
Baptist Church, em Minneapolis
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PREFÁCIO DA
SÉRIE 9MARCAS
Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir
uma igreja saudável? Se você é cristão, cremos que é o que
deve fazer.
Jesus ordena que você faça discípulos (Mt 28.18-20). Judas
manda que você se edifique na fé (Jd 20,21). Pedro o conclama
ao uso de seus dons para servir às pessoas (1Pe 4.10). Paulo
o chama a dizer a verdade em amor, a fim de que sua igreja
amadureça (Ef 4.13,15). Percebe aonde estamos chegando?
Seja você membro ou líder da igreja, a Série 9Marcas:
Construindo Igrejas Saudáveis tem como alvo ajudá-lo a
cumprir esses mandamentos bíblicos e, assim, desempenhar
sua parte na construção de uma igreja saudável. Em outras
palavras: esperamos que esses livros o ajudem a crescer em
amor por sua igreja, assim como Jesus a ama.
O Ministério 9Marcas planeja produzir um livro pequeno e
de fácil leitura sobre cada uma das características que Mark
Dever chamou “as nove marcas da igreja saudável” (pregação expositiva, teologia bíblica, o evangelho, conversão,
evangelização, membresia na igreja, disciplina na igreja,
discipulado e liderança bíblica na igreja [presbíteros]), além
de um volume extra sobre a sã doutrina, outro sobre oração
e outro sobre missões.
As igrejas locais existem para demonstrar a glória de
Deus às nações. Fazemos isso ao fixar os olhos no evangelho
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de Jesus Cristo, confiando nele para sermos salvos e amando
uns aos outros com a santidade, a unidade e o amor de
Deus. Oramos para que este livro o ajude.
Cheios de esperança,
Mark Dever e Jonathan Leeman,
organizadores da série.

16
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1

A NECESSIDADE DE
TEOLOGIA BÍBLICA
CAPTANDO A IDEIA CENTRAL
Quando eu (Nick) estava na escola primária, um dos meus
colegas de sala fez uma apresentação sobre uma história
escrita por C. S. Lewis que retratava quatro crianças,
um rei leão, uma feiticeira branca e uma secreta terra
encantada, a qual era acessada por um guarda-roupa.
Fiquei fascinado. Então eu mesmo comprei um exemplar
da obra As crônicas de Nárnia1 e o li com alegria. Anos mais
tarde, porém, depois de minha conversão a Cristo, percebi
que havia deixado de perceber as intenções evidentes do
autor, a saber, o intuito de dirigir o olhar de seus leitores
para Jesus.
É possível ler uma história, achá-la interessante e ainda
assim deixar escapar completamente sua mensagem
principal. Você pode distrair-se demais com o cenário ou
personagens menos importantes. Pode ler apenas poucos
parágrafos de cada vez ou pular aleatoriamente de um
lugar para outro. Pode até mesmo tentar remendar, umas
nas outras, as tramas ou as visões de mundo a partir de
várias seções sem nenhuma conexão entre si. Se você fizer
1

São Paulo: Martins Fontes, 2009.
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qualquer uma dessas coisas, é bem provável que entenderá
mal a história, tanto seu herói quanto seus temas principais.
A Bíblia é uma história divinamente inspirada. Ela conta
essa história por meio de uma coleção de narrativas, canções,
poesias, provérbios de sabedoria, Evangelhos, epístolas e
literatura apocalíptica. Juntas, essas formas diversas contam
uma verdadeira história sobre a obra salvífica de Deus desde
o início dos tempos. A Bíblia contém 66 livros escritos por
vários autores. Esses autores foram inspirados pelo Espírito
Santo, que usou as personalidades e os contextos de vida de
cada um deles para criar o cânon da Escritura para nós, com
sua mensagem principal única e seu enredo.
Os cristãos reconhecem a autoridade divina da Bíblia.
Eles até mesmo a leem e a estudam diariamente por anos.
Ainda assim, muitos continuam deixando passar a mensagem principal. Em João 5.39,40, Jesus se dirige assim a
algumas pessoas: “Vocês buscam as Escrituras porque consideram que nela há vida eterna, e é ela que dá testemunho
a meu respeito; ainda assim, vocês se recusam a vir a mim
para que possam ter vida”.
É possível honrar as Escrituras e mesmo assim lê-las e usá-las
equivocadamente, deixando de ver o grande quadro que Deus
concebeu. Contudo, felizmente, o autor da Bíblia nos deixou
pistas claras sobre a mensagem principal da história dele. Esta
é uma das principais pistas dadas pelo próprio Jesus Cristo:
Então lhes disse: “Essas são as minhas palavras que lhes
falei enquanto ainda estava com vocês, que tudo escrito
sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos
18
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deveria se cumprir”. Então abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e lhes disse: “Assim está escrito, que o
Cristo deveria sofrer e no terceiro dia ressuscitar dos mortos, e que em seu nome o arrependimento para o perdão
dos pecados deveria ser proclamado para todas as nações,
começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas
coisas. E vejam, estou enviando sobre vocês a promessa
do meu Pai. Mas fiquem na cidade até que vocês sejam
revestidos com o poder do alto” (Lc 24.44-49).

Jesus explica duas coisas nesse texto. Primeiro, faz a
chocante declaração de que todo o Antigo Testamento, do
Pentateuco aos Profetas e Salmos, foi escrito, na realidade,
sobre ele. Em outras palavras, Jesus se identifica como o
Messias prometido. Segundo, ele diz que os seus seguidores
serão testemunhas dessas coisas para todas as nações, isto
é, para todos os povos, em todos os lugares.
Dito de modo simples, você não entenderá a história da
Bíblia a não ser que perceba que ela é toda sobre Jesus! De
Gênesis a Apocalipse, Jesus é o herói e o sentido da história.
Mais que isso, você não entenderá quem é Jesus a não ser
que entenda a história maior, que é inteiramente sobre ele!
Jesus é a chave interpretativa da Bíblia, o que significa que
um leitor atencioso vai encontrá-lo no começo, no meio e
no fim dessa história.
Na Bíblia, Deus nos revelou os propósitos, os planos e
as promessas do Rei. Uma vez que essas coisas se desenvolveram na história, precisamos prestar atenção a toda essa
narrativa bíblica, lendo-a como Jesus diz que a devemos
19
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ler. A história de Deus é uma grande história — de fato, é a
maior de todas — e ela é centrada em seu plano de redenção
na Pessoa e na obra de Jesus Cristo.
Para ler a Bíblia fielmente, porém, precisamos das ferramentas adequadas. A disciplina da teologia bíblica é uma
dessas ferramentas.
1. A teologia bíblica ajuda a tornar mais claro o principal propósito da Bíblia. Algumas pessoas abordam a Palavra
de Deus como se ela fosse uma coleção de histórias independentes, ou uma coleção de recomendações e conselhos,
ou até mesmo um livro universal de receitas com algumas
dicas para “a boa vida” espalhadas pelos seus 66 livros. Essas
abordagens, porém, fracassam em trazer à luz o propósito
central da Escritura.
Na Bíblia, o Deus triúno explica quem ele é, como ele é,
como está trabalhando ao longo da história por meio do seu
Espírito e do seu Filho, Jesus Cristo, o Rei, e como nós devemos glorificá-lo neste mundo. A teologia bíblica nos ajuda
a compreender esse propósito principal ao olhar para cada
passagem da Escritura à luz de toda a Bíblia, a fim de que
entendamos como cada parte da Escritura está relacionada
com Jesus.
2. A teologia bíblica ajuda a proteger e a guiar a igreja.
Ler corretamente a Escritura significa saber onde cada
livro se encaixa em seu enredo geral. Saber esse enredo,
por sua vez, ajuda-nos a ler e a entender apropriadamente
cada acontecimento, personagem ou ensinamento que nos
20
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