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Milton Terry 
 

Philip Schaff  
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 

MILTON SPENSER TERRY: Metodista episcopal; nascido em Coeymans 
(New York), a 22 de fevereiro de 1840. Foi educado na Troy University e na 
Yale Divnity School (graduação, 1862). Pastoreou igrejas Metodistas Episcopais 
em Hamden, N.Y. (1862-63), Delhi (1864-67), Peekskill (1867-69), 
Poughkeepsie (1870-73), Eighteenth Street Church, New York City (1873-76), 
e Kingston (1876-79). De 1879 a 1883 foi presbítero regente de New York 
City e Westchester County. Tinha sido professor de hebraico, bem como 
exegese e teologia do Antigo Testamento no Garrett Biblical Institute, Evanston, 
Illinois, desde 1884. Na teologia, “sustentou o sistema arminiano wesleyano 
contra o sistema calvinista, e aceitou as posições principais da escola crítica 
moderna, mas com firme aderência aos fundamentos do Cristianismo 
Evangélico Protestante”. Escreveu: Commentary on Judges, Ruth, First and 
Second Samuel (New York, 1873); Commentary on Kings, Ezra, Nehemias, and 
Esther (1875); Biblical Hermeneutics (1883); Commentary on Genesis and Exodus 
(1889); The Sibylline Oracles (1890); The Prophecies of Daniel Expounded (1893); The 
Song of Songs: An Inspireded Melodrama (Cincinnati, 1893); Rambles in the Old 
World (1894); The New Apologectic (New York, 1897); Biblical Apocalyptsis (1898); 
Moses and Prophets (1901); The New and Living Way (1902); The Mediation of Jesus 
Crhisti (1906); e Primer of Christian Doctrines (Cincinnati, 1906). 

 
Fonte: New Schaff-Herzog Encyclopedia of 

Religious Knowledge, Philip Schaff. 
 

 
Nota do tradutor:  
 
(1) Com o reavivamento da interpretação preterista da profecia bíblica, o livro de Milton 
Terry (1840-1914) está uma vez mais ganhando audiência. Biblical Hermeneutics era o livro-
texto recomendado na maioria dos seminários até a década de 1970. Ironicamente, mesmo 
escolas dispensacionalistas usavam-no. O livro continuou sendo impresso por anos pela 
Zondervan, uma editora dispensacionalista. Juntamente com Biblical Apocalyptics de Terry, 
você terá o fundamento para a interpretação bíblica sadia. Terry lida com hermenêutica 
especial em passagens específicas da Escritura, em adição ao tratamento com princípios 
hermenêuticos gerais da Bíblia como um todo. 
                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em fevereiro/2008. 
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(2) A obra de Milton Terry sobre hermenêutica bíblica tem sido um livro-texto padrão 
durante anos. Mas aqueles que ensinam seus métodos interpretativos ignoram sua aplicação 
da profecia bíblica, apresentada em Biblical Apocalyptics. Esse volume serve como um 
comentário sobre algumas das passagens proféticas mais importantes na Bíblia: Isaías, 
Ezequiel, Zacarias, Joel, Daniel, os Evangelhos, e o livro de Apocalipse. Um estudo 
fascinante e revelador.  

 
 
(3) Os dois livros podem ser comprados no site da American Vision 
(http://www.americanvision.com/). Abaixo os links diretos (consulta em 04/02/2008): 

 
http://www.americanvision.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1465 

 
http://www.americanvision.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1464 
 
 
(4) Alguns sites disponibilizam trechos das obras de Terry, por exemplo: 
 
BIBLICAL APOCALYPTICS 
http://www.worldwithoutend.info/bbc/books/ba/BA_index.htm 
 
BIBLICAL DOGMATICS 
http://www.worldwithoutend.info/bbc/books/bd/index.htm 
 
BIBLICAL HERMENEUTICS 
http://www.worldwithoutend.info/bbc/books/bh/BH_index.htm 
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