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Nota Explicativa 

 

Este programa foi cuidadosamente elaborado pela liderança das 

Equipes das Classes de Integração da Igreja Presbiteriana do Rio de 

Janeiro, para a Escola Bíblica Dominical, na década de 1990. 

Considerando que tal material tem o seu valor e potencial de 

abençoar e edificar vidas achei oportuno realizar uma revisão superficial 

e atualização do formato e ilustrações, sem alterar a essência do texto 

original, com o propósito de torná-lo disponível para quem desejar 

utilizá-lo. 

 

Originalmente este programa era composto de quatro módulos, 

sendo que, nesta revisão, juntamos o módulo 4 com o módulo 3, de modo 

a termos três módulos. 

 

Presb. Paulo Raposo Correia 
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INTRODUÇÃO 
 

Milhões de pessoas estão hoje buscando uma voz de autoridade que mereça 

confiança. A Palavra de Deus é a única autoridade real que temos. Ela projeta luz sobre 

a natureza humana, sobre os problemas do mundo e sobre o sofrimento do homem. 

Além disso, revela de modo claro o caminho para Deus. 

 

A mensagem da Bíblia é a mensagem de Jesus Cristo, que disse: "Eu" sou o caminho 

a verdade e a vida..." (João 14.6). É a história da salvação; a história da sua e da minha 

redenção por Cristo; a história da vida, da paz e da eternidade. 

 

Nossa fé não depende do conhecimento humano nem do progresso científico, mas 

da mensagem inconfundível da Palavra de Deus. 

 

É nas Escrituras Sagradas que encontramos as respostas às perguntas fundamentais 

da vida: De onde vim? Por que estou aqui? Qual o propósito de minha existência? 

 

A Bíblia fala-nos da origem do pecado e como essa maldição separou o homem de 

Deus. 

 

Por detrás e por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. 

 

A Bíblia é a revelação escrita de Deus acerca da sua vontade para os homens. 

 

Sou tema central é a salvação mediante Jesus Cristo. 

 

Quando lemos a Palavra de Deus, nosso coração se enche de suas palavras. É DEUS 

FALANDO CONOSCO! 

 

O estudo deste precioso livro deve ser feito em oração e na dependência do Espírito 

Santo. 

 

Aceite que a Bíblia é exatamente o que parece ser, independentemente de qualquer 

teoria da inspiração, ou de qualquer teoria de como os livros da Bíblia chegaram à sua 

forma atual. 

 

Aceite os livros como os que temos na Bíblia, como unidades, e estude-os a fim de 

conhecer o seu conteúdo. Você verá que há uma unidade de pensamento indicando 

que uma mente única inspirou a escrita de todos os livros; que a Bíblia revela a marca 

do seu Autor; que ela é em todo o sentido a PALAVRA DE DEUS. 

 

Não há um caminho fácil para o aprendizado  e, de modo especial, não há caminho 

fácil para o conhecimento da Bíblia. O Espírito de Deus certamente nos guiará a toda 

a verdade, e o mandamento de Deus é que procuremos apresentar-nos diante de Deus 
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aprovados como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a 

Palavra da Verdade (2Tm 2.15). 

 

1. AS REVELAÇÕES DE DEUS 

 

Como Deus se revelou ao homem? 

Deus se revelou ao homem de duas maneiras específicas, a saber: 

 

1.1 Revelação Natural – Através da Criação 

 

Há vários trechos das Escrituras que evidenciam claramente que Deus deixou, na 

natureza, evidência de sua existência. Como exemplo podemos citar o Salmo 19.1 - 

"Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos". Mesmo 

as pessoas que não conhecem o Senhor, maravilham-se com um céu estrelado, com os 

belos matizes das penas das aves ou com a beleza e altivez das montanhas. Pois estes 

e outros elementos da natureza anunciam a presença de um Artista minucioso e de 

extremo bom-gosto, de um design inteligente: o nosso Deus. 

 

1.2 Revelação Especial 

 

Através de Jesus Cristo – Cristo é a revelação específica, pessoal de Deus, pois tudo 

o que fez traduzia o plano de Deus. É por isso que quem quiser conhecer bem a Deus, 

então deve estudar a vida de Cristo. Tudo que os homens realmente necessitam saber 

sobre Deus pode ser encontrado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. 

 

Vejamos o que nos diz o autor de Hebreus no capítulo 1.1 a 3 – “Havendo Deus, 

outrora, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias 

nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as cousas, pelo qual também fez o 

universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as 

cousas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à 

direita da Majestade nas alturas". 

 

Através da Bíblia – Como não existíamos na época em que Cristo viveu, usamos a 

segunda forma de revelação de Deus: a Bíblia. São 66 (sessenta e seis) livros que estão 

constantemente ao nosso dispor. Podemos lê-la e estudá-la quando e quanto 

desejarmos. Vejamos em nossas Bíblias: Êx 17.14; 1Pe l.23; At 7.36; Êx 24.4. 

 

Visto que Deus tem associado a Palavra Viva – Jesus Cristo – com a Palavra Escrita, 

nos será proveitoso fazer algumas comparações: 

 

1ª) Ambos têm existência eterna. 

 

CRISTO: "É o mesmo ontem, hoje e para sempre" (Hb 13.8). 

A BÍBLIA: "Pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre." (1Pd 1.23). 
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2ª) Ambos vieram como os mensageiros de Deus para abençoar o mundo perdido. 

 

CRISTO: "Deus... enviou-o primeiramente para vos abençoar" (At 3.26). 

A BÍBLIA: "Bem-aventurados... os que... a observam." (Lc 11.28).  

 

3ª) Ambos são infalíveis. 

 

CRISTO: "Nele não há pecado." (1Jo 3.5). 

A BÍBLIA: "Toda a Palavra de Deus é ouro." (Pv 30.5). 

 

4ª) Ambos são fonte de vida. 

 

CRISTO: "Eu Sou o pão da vida." (Jo 6.35). 

A BÍBLIA: "As palavras... são vida." (Jo 6.63).  

 

5ª) Ambos são luz. 

 

CRISTO: "Eu Sou a luz do mundo." (Jo 8.12). 

A BÍBLIA: "A lei é uma luz." (Pv 6.23). 

 

6ª) Ambos são verdade. 

 

CRISTO: "Eu sou a verdade." (Jo l4.6). 

A BÍBLIA: "A tua palavra é a verdade." (Jo 17.17). 

 

7ª) Ambos são alimento para a alma. 

 

CRISTO: "Eu Sou o pão da vida." (Jo 6.36). 

A BÍBLIA: "De tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem." (Dt 8.3). 

 

 

8ª) Ambos devem ser aceitos para a salvação. 

 

CRISTO: "Em nenhum outro há salvação." (At 4.12). 

A BÍBLIA: "Recebei a palavra... a qual pode salvar as vossas almas." (Tg 1.21). 

 

9ª) A rejeição de qualquer um será perigosa. 

 

CRISTO: "Se não crerdes que Eu Sou, morrereis em vossos pecados." (Jo 8.24). 

A BÍBLIA: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda 

que ressuscite alguém dos mortos." (Lc 16.31). 
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10ª) Ambos são desprezados e rejeitados pelo homem natural. 

 

CRISTO: "Era desprezado e o mais rejeitado pelos homens." (Is 53.3). 

A BÍBLIA: "Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para manter a vossa 

tradição." (Mc 7.9). 

 

11ª) Ambos nos julgarão finalmente. 

 

CRISTO: "Tem fixado um dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo varão que para 

isto destinou, do que tem dado certeza a todos ressuscitando-o dentre os mortos." (At 17.31). 

A BÍBLIA: "A palavra que falei, essa o julgará no último dia." (Jo 12.48). 

 

 

2. A ESTRUTURA DA BÍBLIA 

 

2.1 A Estrutura da Bíblia e seus Escritores 

 

Em uma biblioteca de umas dezenas de livros, esperaríamos encontrar obras de 

diversos autores. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca de 66 livros. Nestes, sentimos 

o trabalho de 40 pessoas de diversas vocações. Ao escrever, cada escritor manifesta o 

seu próprio estilo e características. O trabalho de todos levou uns 1.600 anos – desde 

1.500 antes de Cristo, quando Moisés começou a escrever (Êx 17.14), até 97 D.C., 

quando o apóstolo João escreveu o seu evangelho na Ásia Menor. 

 

A Bíblia está dividida em duas partes distintas, a saber: 

- O Antigo Testamento (AT)  

- O Novo Testamento (NT) 

 

O Antigo Testamento começa o que o Novo completa (Jo l.17). 

 

Os escritores da Bíblia foram reis, príncipes, poetas, filósofos, profetas e estadistas. 

Alguns eram instruídos em todo o conhecimento da sua época – Exemplo: Apóstolo 

Paulo, Moisés. Outros eram homens sem cultura – Exemplo: Amós, Pedro. Todos, 

porém, foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Entretanto, há na Bíblia 

um só plano, que de fato mostra que havia um só autor divino, guiando os humanos. 

 

 

2.2 O Antigo Testamento 

 

É a aliança que Deus fez com o homem quanto à sua salvação antes de Cristo vir, 

ou seja, a aliança da Lei. 

 

Ele é o relato de uma nação (a nação hebraica). A nação foi estabelecida e 

alimentada por Deus com o fim de trazer o Homem ao mundo (Gênesis 12.1-3). Deus 
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mesmo se fez homem e habitou entre nós (João 1.14; 14.9). Sua vinda à este mundo é 

o acontecimento central de toda a história. O Antigo Testamento prepara o terreno 

para isso. 

 

 

No Antigo Testamento encontramos 39 livros estando os mesmos assim agrupados: 

 

 Livros da Lei (Pentateuco) – 5 Livros 

 

Estes cinco primeiros livros tratam, 

primeiramente, da história da origem da 

humanidade (Gênesis 1-11). Segue a história dos 

patriarcas, a história do povo propriamente dito 

(Gênesis 12-50). Esta história continua e abrange o 

período que vai da saída do Egito até a entrada na 

terra prometida, Canaã. 

 

 

 Livros Históricos – 12 Livros 

 

Constam de narrações históricas sobre 

personagens de destaque, como juízes e reis, os 

quais prestaram ao povo, em tempos de difíceis, 

serviços decisivos. 

Exemplos:  

a) Juízes: Gideão e Sansão. 

b) Reis: Saul e Davi. 

 

 

 

 Livros Poéticos – 5 Livros 

São livros que falam da experiência do coração. 

Mostram-nos que o sofrimento nem sempre é para 

castigar, mas, às vezes, para nos instruir e treinar (Jó 

23.10). Nos Salmos, vemos o cristão de joelhos - a 

devoção do crente. Em Provérbios, o cristão está de 

pé - o andar do cristão. Enquanto Provérbios é o 

livro da sabedoria, Eclesiastes é o livro da 

experiência. Cantares tem sido chamado o Hino do 

Amor cristão. 
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 Livros Proféticos – 17 Livros 

 

 

Os profetas foram homens que Deus suscitou durante 

os tempos sombrios da história de Israel. 

 

Eram os evangelistas daquela época, os patriotas 

religiosos do momento. 

 

 

 

 

 

 

Convém lembrar que a diferença entre profetas 

maiores e menores não está no valor, mas apenas no 

volume de matéria escrita. 

 

 

 

 

 

2.3 O Novo Testamento 

 

O Novo Testamento é o pacto que Deus fez com o homem, quanto à sua salvação, 

a partir de Cristo. É a aliança da Graça que veio por Jesus Cristo. 

 

Foi escrito a fim de revelar a pessoa e os ensinos de Jesus Cristo, o Mediador da 

Nova Aliança. Escreveram-no oito homens, pelo menos; quatro dos quais - Mateus, 

João, Pedro e Paulo, eram apóstolos; dois - Marcos e Lucas foram companheiros dos 

apóstolos; dois - Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. 

 

Os 27 livros contidos no Novo Testamento estão assim distribuídos: 

 

 Evangelhos – 4 Livros 

 

A palavra “Evangelho” significa "Boas Novas". 

Os Evangelhos apresentam Jesus Cristo, Filho de 

Deus e Salvador dos homens. 

 

Trata-se de quatro testemunhos sobre uma 

mesma pessoa, de uma só boa nova. 
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 Histórico – 1 Livro 

 

 

Este livro conta a história da difusão do Evangelho, 

de Jerusalém até Roma, pela ação do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 Epístolas – 21 Livros 

 

 

Das 21 Epístolas, 13 foram escritas por Paulo, por 

isso se chamam Epístolas Paulinas. Ele as escreveu às 

diversas igrejas durante as suas viagens missionárias e 

quando prisioneiro em Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

As 8 Epístolas Gerais levam os nomes de seus 

próprios autores, exceto a epístola aos Hebreus a qual 

não se chegou ainda a um consenso quanto à sua 

autoria. 

 

 

 

 

 

 Profético – 1 Livro 

 

Apocalipse significa "Revelação". É o único livro 

de profecia do Novo Testamento. É o único livro da 

Biblioteca Divina que promete, de modo especial, 

uma bênção aos que o leem e ouvem. "Bem-

aventurados aqueles que leem e ouvem." – É o que 

o livro do Apocalipse diz de si mesmo. 
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Apocalipse apresenta o Cristo Glorioso reinando. Fala do reino de Cristo na Terra 

que Satanás deseja controlar. Fala da vitória completa e eterna de Cristo sobre Satanás. 

 

 

2.4 Síntese de cada Livro 

 

Para ser apresentado de uma forma bem simples, o conteúdo de cada livro da Bíblia 

pode ser resumido em apenas uma frase: 

 

2.3.1 Antigo Testamento 

 

 PENTATEUCO 

 

. Em Gênesis o mundo foi feito. 

. Em Êxodo se narra a marcha para Canaã. 

. Levítico contém a Lei. 

. Em Números as tribos são contadas. 

. Em Deuteronômio a Lei é repetida. 

 

Estes cinco livros de Moisés são os escritos mais antigos que temos. 

 

 

 LIVROS HISTÓRICOS 

 

. Josué conta a entrada em Canaã. 

. Em Juízes o povo se rebela muitas vezes. 

. Rute fala do Remidor. 

. 1 e 2 Samuel falam de Davi. 

. 1 e 2 Reis falam dos reis bons e maus. 

. 1 e 2 Crônicas repetem ou complementam muitas dessas histórias. 

. Esdras conta a volta do cativeiro. 

. Neemias a construção do muro de Jerusalém. 

. Ester salva o seu povo judeu da morte. 

 

 

 LIVROS POÉTICOS 

 

. Em Jó lemos da sua provação e paciência. 

. Nos Salmos encontramos os louvores a Deus. 

. Provérbios nos ensina a sabedoria. 

. Eclesiastes a vaidade das coisas terrenas. 

. Cantares de Salomão tipifica o amor de Cristo. 
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 LIVROS PROFÉTICOS 

 

. Isaias fala do Messias que viria. 

. Jeremias é o livro dos "ais” ou gemidos. 

. Lamentações pranteia a destruição de Jerusalém. 

. Ezequiel fala de mistérios. 

. Daniel prediz os reis e impérios antigos. 

. Oséias chama ao arrependimento. 

. Joel prediz os juízos de Deus. 

. Amós fala da ira. 

. Obadias adverte Edom. 

. Jonas prefigura a ressurreição de Cristo. 

. Miquéias anuncia o seu nascimento. 

. Naum fala da ruína de Nínive. 

. Habacuque anuncia a opressão dos Caldeus. 

. Sofonias é o livro de ameaças. 

. Ageu trata da reconstrução do templo. 

. Zacarias conta de Cristo. 

. Malaquias conta de João Batista. 

 

 

2.3.2 Novo Testamento 

 

. Mateus, Marcos Lucas e João narram a história de Cristo. 

. Atos mostra a obra do Espírito Santo. 

. Romanos apresenta a Salvação pela Graça. 

. Coríntios instrui a igreja. 

. Gálatas fala da lei e da Graça. 

. Efésios da nossa vida "em Cristo”. 

. Filipenses das alegrias do cristão. 

. Colossenses apresenta o Cristo exaltado. 

. Tessalonicenses descreve o fim. 

. Em Timóteo e Tito encontramos orientações para os pastores e líderes. 

. Filemom mostra o amor de Paulo. 

. Hebreus a superioridade de Cristo. 

. Tiago descreve a fé que é expressa em obras. 

. Pedro incentiva a firmeza na fé. 

. João exorta ao amor cristão. 

. Judas mostra o destino dos maus. 

. Apocalipse descortina o céu. 
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3. COMO MANEJAR A BÍBLIA 

 

A Bíblia revela a vontade de Deus de modo a levar o homem a conhecê-la. Cada 

livro tem um ensino direto. Descobrir qual é este ensino deve ser o propósito de cada 

um de nós. 

 

A Bíblia, conquanto seja uma biblioteca, é também "O Livro". 

 

Supondo que você desejasse reunir em um só livro alguns campos do conhecimento 

como direito, história, filosofia, ética e profecia. Isso seria muito difícil. Entretanto, é 

isso que encontramos na Bíblia. 

 

Veja que interessante! 

 

- Lei – Nos livros de Moisés. (Êx.: Êxodo 20) 

- História – Samuel, Reis, Crônicas e outros. 

- Filosofia – Jó e Eclesiastes. 

- Poesia – Salmos e Cantares. 

- Profecia – Ezequiel, Daniel, Jeremias e Profetas Menores. 

- Doutrina – Epístolas. 

- Revelação – Apocalipse e Daniel. 

 

 

3.1 Livros, Capítulos e Versículos 

 

Como vimos anteriormente, a Bíblia está dividida em duas partes (AT e NT) e, em 

cada uma delas encontramos, devidamente agrupados, um conjunto de livros. 

 

Ex.: Antigo Testamento (AT) - Livros poéticos - Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 

e Cantares de Salomão. 

 

Obs.: Esse agrupamento é aleatório. Não obedece a uma ordem cronológica rígida 

dos fatos e acontecimentos. O agrupamento de versículos também é aleatório, 

podendo um mesmo assunto se estender por um ou mais capítulos. Ex.: Romanos 7.25 

e Romanos 8.1 (um se liga ao outro). 

 

Cada livro é dividido em capítulos e respectivos versículos. Os capítulos são 

identificados por números em tamanhos maiores e em negrito. Cada capítulo possui 

uma ordem sucessiva de versículos os quais são identificados por números de 

tamanhos menores. 

 

Na parte superior de cada página encontramos o nome do livro e o número do 

capítulo do(s) capítulos contidos ali. 
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Ao abrirmos a nossa Bíblia, nas primeiras páginas encontramos um índice que nos 

indica em que página se inicia cada livro da Bíblia, achando-se também a abreviatura 

de cada livro. A consulta a esse índice nos facilita a localização do livro e capítulo que 

desejamos ler. 
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4. COMO A BÍBLIA CHEGOU ATÉ NÓS 

 

4.1 Sua Origem 

 

Houve um tempo em que a palavra inspirada de Deus ainda não estava escrita. O 

homem falhou na prova da consciência e entrou em uma nova época, debaixo da lei. 

Então, começou a necessidade da palavra escrita. Não há evidência de que o homem 

tivesse a palavra de Deus escrita antes do dia em que Jeová disse a Moisés: "Escreve 

isto para memorial num livro" (Êx 17.14). Daquele tempo em diante os homens de Deus 

"falaram inspirados pelo Espírito Santo". 

 

Em certas ocasiões, Deus revelou a sua vontade oralmente, de uma maneira direta 

e pessoal, como a Adão, a Noé, a Abraão, a Abimeleque, a Isaque, a Jacó e a muitos 

outros. Esta transmissão verbal percorreu, aproximadamente, sete gerações até que a 

Bíblia começou a ser escrita. 

 

A consciência do homem deveria ser uma forma de revelação de Deus. Entretanto,  

o pecado obscureceu esta fonte de revelação. Consequentemente, havia a necessidade 

de uma revelação que durasse para sempre. Tal é a palavra escrita, "que permanece para 

sempre" (1Pe l.23). 

 

Deus escolheu o povo de Israel (Dt 14.2) e o separou para que fizesse dele o 

repositório de sua verdade e por ele entregasse a Bíblia ao mundo: "As palavras de Deus 

lhe foram confiadas" (Rm 3.2). Ele mesmo preparou maravilhosamente Moisés, "o qual 

recebeu as palavras de vida para no-las dar" (At 7.36). E lemos que Moisés "escreveu todas 

as palavras do Senhor". (Êx 24.4). 

 

4.2 Manuscritos 

 

Quando a Bíblia completa foi compilada pela primeira vez, consistiu em cópias 

hebraicas do Velho Testamento - junto com uma tradução grega conhecida por 

Septuaginta, que significa “setenta”, porque foi feita por setenta homens. 

 

Há milhares de manuscritos gregos e hebraicos copiados dos originais, espalhados 

pelo mundo. Estes manuscritos vêm desde a primeira metade do segundo século, data 

dos papiros mais antigos. Quando as primeiras Bíblias foram impressas havia mais de 

2.000 destes manuscritos. Hoje, existem muitos milhares. Este número é suficiente 

para estabelecer a genuinidade e autenticidade da Bíblia. 

 

A Bíblia recebeu várias traduções a fim de atender às necessidades de cada povo. 

Com o advento da imprensa, a Bíblia, o primeiro livro a ser impresso, alcançou várias 

partes do globo terrestre chegando até nós. 

 

A Bíblia é o livro mais lido do mundo! 
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5. COMO ESTUDAR A BÍBLIA 

 

5.1 Relacionamento com a Bíblia 

 

Nossa relação com a Bíblia pode se dar em cinco níveis diferentes que podem ser, 

com precisão, exemplificados pelo esquema a seguir: 

 

 
 

Embora estes níveis sejam mais ou menos equivalentes, o que constatamos, na 

prática, seria uma aberração, segundo o esquema: 

 

       

                  

 

 

 

A maioria dos cristãos ouve muito e muitas coisas; alguns leem trechos das 

Escrituras; poucos, digamos principalmente a liderança leiga da igreja, dão-se ao 

trabalho de estudar a Bíblia, e uma parte insignificante reconhece a importância da 

memorização. A prática da Palavra fica a meio termo de todos esses relacionamentos 

vitais com a Bíblia. 

 

Analisemos estas categorias de relacionamento com a Palavra: 

 

OUVIR - O cristão ouve. A essência da sua fé vem pelo ouvir, já que a maioria chega 

a Cristo por meio do ouvir a pregação e mensagens faladas. Mas o ouvir não se limita 

a pregações. Ele ouve hinos e cânticos; ouve testemunhos; ouve aulas na Escola Bíblica 

Dominical. O ouvir é uma constante na vida cristã, mas carece de ser acompanhado 

de meditação. É preciso que se pense e se reflita naquilo que se ouve. É preciso 

"digerir" a mensagem a fim de traduzi-la em ações práticas e úteis. A meditação é o 

marco da prática, e a prática é o fim primeiro do ouvir. 

 

LER - Ler é adquirir conhecimento. Para o crente é importante o hábito de ler, de 

familiarizar-se com o pensamento divino expresso na Bíblia. Já existe boa literatura 
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cristã que, se for corretamente usada, pode servir para solucionar dúvidas e promover 

o crescimento pessoal. Várias áreas são alcançadas por este tipo de literatura: família, 

criação de filhos, psicologia, relacionamento interpessoal, missões, teatro, poesia. 

 

É lendo que o cristão aprende a se posicionar frente ao seu cotidiano. 

 

ESTUDAR - Se a leitura traz o posicionamento, o conhecimento, o estudo traz o 

aprofundamento, a firmeza na fé. O crente que não estuda a palavra não "firma" seus 

fundamentos, não é abalizado para opinar sobre determinados assuntos. 

Apresentaremos, adiante, um método simples de estudo bíblico. 

 

MEMORIZAR - Memorizar é criar um reservatório interior da Palavra de Deus. É 

ter subsídios para enfrentar situações nas quais não se pode contar com uma Bíblia 

por perto. Há promessas de conforto, de auxílio, de socorro que aquecem e consolam 

o nosso coração. 

 

PRATICAR - É o mais importante e o mais difícil. Nossos bloqueios, nossas 

deficiências e, fundamentalmente, nossa rebeldia nos impedem de praticar o que 

ouvimos, lemos, estudamos e memorizamos. Importa nos desvencilharmos destes 

pesos que impedem a nossa caminhada, pois são muitas as dificuldades que já 

trazemos como "bebês espirituais" para a vida cristã. 

 

5.2 Fazendo um Estudo Bíblico 

 

Fazer um estudo bíblico não é difícil, ainda que isso possa ser considerado um tanto 

quanto trabalhoso. Porém, as boas coisas da vida são obtidas com certo esforço. Assim, 

não consideraremos o trabalho como empecilho para a realização de uma atividade 

que promoverá uma maior fundamentação na fé. 

 

Alguns elementos são importantes para um estudo bíblico: 

 

LOCAL - escolha um lugar onde você possa sossegar e se concentrar. Locais 

barulhentos ajudam a mente a se distrair. Locais quentes ou frios demais também 

prejudicam o seu estudo. 

 

TEMPO - separe um período mínimo de quinze minutos para o estudo bíblico. 

Escolha um momento em que você esteja alerta, bem-disposto. 

 

CANETA, LÁPIS COLORIDO, CADERNO - fazer um estudo implica no uso de 

material escolar. Tenha este material à mão para anotações e conclusões pessoais. 

 

LIVROS DE APOIO - Alguns livros poderão ser úteis no seu estudo. Inicialmente, 

não é necessário consultá-los, mas na medida que você se desenvolve na prática do 

estudo, sentirá necessidade de uma quantidade maior de informações. Quando este 
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momento chegar, você poderá ter esta relação em mãos. Com isso, você estará pronto 

para desvendar as maravilhas da Palavra de Deus.  

 

TREINANDO A OBSERVAÇÃO 

 

Antes de tudo, o estudo bíblico pressupõe uma cuidadosa leitura e observação do 

texto escolhido. A leitura casual, descompromissada a nada conduz. Visando 

desenvolver essa tão necessária capacidade, sugerimos os seguintes passos: 

 

(i) Ler duas ou mais vezes o texto. 

(ii) Destacar com lápis de cor os verbos. Os verbos são elementos de ação e de 

indicação de estado. Observá-los é descobrir o que se espera que façamos ou 

sejamos, ou quem Deus é ou o que faz. É descobrir o correr, o fluxo de ações e 

estados de Deus e do homem, reciprocamente. 

(iii) Observar o sentido dos elementos de ligação. Existem palavrinhas que ligam 

duas ou mais palavras e até mesmo frases. São os chamados elementos de 

ligação. Ter em mente o sentido delas é fazer uma leitura mais profunda do 

texto. Ex.: Romanos 7.25; 8.2. 

 

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

 

ELEMENTO DE LIGAÇÃO SENTIDO EXEMPLO 

A FIM DE QUE Finalidade, Propósito Rm 8.3-4 | Gl 3.13-14 

OU Alternativa Rm 9.20-21 | Gl 3.5 

POIS Conclusão, Explicação 1Co 13.13 | Rm 8.1; 5.18 

PORQUE Causa, Explicação Rm 5.12 (causa) 

Gl 3.13 (explicação) 

PORTANTO Conclusão Rm 5.11-12 

LOGO Conclusão 2Co 5.14 

QUER...QUER Pensamentos que se excluem 1Co 10.31 

PARA QUE Finalidade Jo 3.16 

PORVENTURA Circunstância, Dúvida Gl 3.5 

SEGUNDO Conformidade Tt 3.4-5 

AINDA QUE / MESMO QUE Concessão  Sl 23.4 

E Somar ideias Ef 2.8 

MAS Ideias contrárias Rm 5.7, 8 

PORÉM Ideias contrárias Gl 4.3, 5 

CONTUDO Ideias contrárias 2Co 6.9 

SE Condição Mc 8.34; Rm 10.9; 1Jo 1.9 

 

(iv) Ter em mente o significado das palavras. Por vezes é necessário a consulta ao 

dicionário para esclarecimento do significado (sentido) de uma palavra, pois o 

entendimento de um texto fica prejudicado por isso. 
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5.3 Método de Estudo Bíblico 

 

Podemos considerar um livro, um capítulo, um versículo ou um personagem 

bíblico como objeto de nosso estudo. Vejamos: 

 

5.3.1 Estudo de um Livro 

 

Após ler o livro umas duas ou mais vezes para que obtenhamos a visão global dele, 

podemos passar para as perguntas que nos ajudarão a desenvolver a pesquisa e 

conhecimento dele. 

 

FICHA PARA ESTUDO DE LIVROS 

Nome do Livro:  

Nome do Autor: 

- Quantas vezes foi lido? 

- Quais as circunstâncias em que o Autor escreveu 

este Livro? 

- Para quem a obra foi escrita? 

- Por que foi escrito? 

- Quais os principais problemas abordados? 

- Quais as soluções apresentadas? 

- Como esses problemas e soluções podem ser 

aplicados por nós hoje? 

- Comentários adicionais. 

 

 

Após estas perguntas introdutórias, pode-se fazer um esboço do livro. Para tal, 

começamos anotando o tema central do livro, razão pela qual é importante tê-lo lido 

várias vezes. Em seguida, procuraremos os temas principais que deverão ser de três a 

cinco nos livros menores. Aqui cabe lembrar que a divisão de capítulos é arbitrária, 

sendo que muitas vezes um tema abrange mais de um capítulo. A investigação deverá, 

pois, ser pessoal. 

 

Uma vez escritos os temas principais, acrescentaremos para cada um deles um 

versículo adequado. Pronto! Já temos o esboço resumo do livro, que servirá para 

consultas e para recordar quando necessário. 

 

 

FICHA PARA ESTUDO DE LIVROS 

Nome do Livro:                           Data: 

Temas principais: 

Esboço: 
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Sugestões de livros para estudo: 

- Evangelho de João - Efésios 

- Filipenses - Filemom 

- 1João - 2 e 3João 

 

5.3.2 Estudo de Capítulos 

 

Novamente a leitura atenta é importantíssima e o sistema de perguntas valioso. 

 

ESTUDO DE CAPÍTULOS 

         Texto:                                    Data: 

• Qual é o assunto principal? 

• Quem são as pessoas principais? 

• Qual o versículo chave ou principal? 

• Qual é a lição central? 

• Quais são as principais promessas? 

• Quais os mandamentos? 

• Que erro se deve evitar? 

• Que exemplo ele apresenta? 

• O que há neste capítulo que eu mais preciso aplicar em minha vida? 

 

Pode-se, à semelhança do estudo de livros, fazer um esboço-resumo. 

Descobriremos os parágrafos-chaves com os respectivos versículos-chaves. Se 

quisermos, utilizaremos subpontos em que aparecerão os versículos mais 

importantes. Ex.: Gálatas 5, João 3. 

 

Os Salmos podem ser considerados capítulos. Entretanto, devido ao seu caráter 

especial, o de serem originalmente hinos, segue-se um questionário especial para o 

estudo deles. 

 

ESTUDO DOS SALMOS 

          Texto:                                               Data: 

• A quem este Salmo é dirigido? 

• Faça uma relação das bênçãos nele mencionadas e das condições 

para recebê-las. 

• Que promessas encontramos nele? 

• Há nele alguma ordenança? Qual? 

• Existe neste Salmo alguma frase ou palavra que nos faz pensar 

em Cristo? 

• Em essência, o que diz o Salmo? 

• Dos pensamentos centrais, qual o que mais se aplica a você? 

• Que ensinamentos este Salmo contém para torná-lo mais feliz 

ou bem-aventurado? 
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Salmos sugeridos: 

Salmo 1 - Salmo introdutório. 

Salmo 23 - O Bom Pastor. 

Salmo 27 - Um incentivo a fé. 

Salmo 37 - A vida de descanso pela fé. 

Salmo 51 - Pedido de Perdão. 

Salmo 127 - As bênçãos da família. 

 

 

5.3.3 Estudo de Versículos 

 

Consideraremos, também aqui, algumas perguntas básicas. 

 

 

ESTUDO DE VERSÍCULOS 

                      Versículo:                      Data: 

• Que versículos antecedem e sucedem o texto em questão? 

• Que mandamentos e/ou promessas existem aqui? 

• Como posso aplicá-los a mim? 

• Há erro(s) a ser(em) evitado(s)? 

• Há algum exemplo aqui? Qual? 

 

Em seguida é importante que o versículo seja reescrito por você. Assim, suas 

chances de perceber a mensagem dele aumentam muito. 

 

5.3.4 Estudo Biográfico 

 

Consiste em estudar a vida de um personagem bíblico para aprender com os seus 

erros e seguir o exemplo de seus acertos. Não consideramos adequado o iniciante ao 

estudo bíblico optar por este método, pois pressupõe um bom conhecimento bíblico 

para correlação de passagens sobre a vida do mesmo personagem e/ou a consulta a 

livros de apoio. 

 

É bom, por enquanto, apenas tomar conhecimento desta outra opção de estudo. 

 

 

6. VISÃO PANORÂMICA DA BÍBLIA 

 

LIVROS DA BÍBLIA - SÍNTESE 

 

GÊNESIS - Apresenta Jesus Cristo nosso Deus Criador. 

 

A palavra vem do grego e quer dizer "ORIGEM”. Gênesis relata o começo de tudo, 

menos de Deus. É interessante notar que ele conta só os começos. Não fala no fim das 
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coisas. Sem o Gênesis nosso conhecimento de Deus Criador seria lamentavelmente 

limitado, seríamos tristemente ignorantes quanto ao início do universo. 

 

ÊXODO - Apresenta Jesus Cristo nosso Cordeiro Pascal. 

 

A palavra “ÊXODO” vem do grego e quer dizer “SAÍDA”. Êxodo apresenta-nos a 

história de Moisés, o grande herói de Deus. Enquanto Gênesis narra o fracasso do 

homem em todas as provas e em todas as condições, ÊXODO é a epopeia emocionante 

de Deus vindo em socorro do homem. Nele se encontra a obra redentora de um Deus 

soberano. Êxodo é preeminentemente o livro da redenção no Antigo Testamento. 

Começa em trevas e tristeza, porém, termina em glória. Começa contando como Deus 

desceu em graça para libertar um povo escravizado, e termina declarando como Deus 

desceu em glória no meio de um povo remido. 

 

LEVÍTICO - Apresenta Jesus Cristo nosso sacrifício pelo pecado. 

 

É chamado livro de expiação (Lv 16.30, 34). Este livro é oportuno porque insiste em 

que devemos manter o corpo santo do mesmo modo que a alma. Ele não só dá a chave 

para a nossa vida espiritual e um viver santo, mas nos surpreende com lições 

importantes de higiene e saneamento para o cuidado do corpo. 

 

NÚMEROS e DEUTERONÔMIO - O primeiro apresenta Jesus Cristo nosso 

verdadeiro profeta. 

 

Números pode ser chamado a Peregrinação no Deserto, desde o Sinai até as 

fronteiras de Canaã, a terra prometida, período que abrange cerca de 40 anos. 

 

Deuteronômio é o livro das recordações. A palavra "Deuteronômio" significa 

"Segunda Lei". O que indica a repetição da Lei. 

 

JOSUÉ - Apresenta Jesus Cristo Capitão da nossa Salvação. 

 

Josué significa Salvação de Deus. É o livro da conquista. Ele relata o estabelecimento 

dos filhos de Israel em Canaã, como prova da fidelidade de Deus no cumprimento da 

sua promessa a Abraão (Gn 12.1-3). 

  

JUÍZES e RUTE – Juízes apresenta Jesus Cristo nosso Libertador. Rute apresenta 

Jesus Cristo nosso Resgatador. 

 

Alguém disse que o livro de Juízes é a narrativa da idade do obscurantismo do povo 

de Israel. O povo abandonou a Deus (Jz 2.13) e Deus abandonou o povo (Jz 2.23). 

 

O livro de Rute estabelece a linhagem de Davi, antepassado de Cristo. Conta-nos o 

começo da família messiânica, na qual, mil anos mais tarde nasceria o Messias. 
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SAMUEL, REIS e CRÔNICAS  

 

Samuel apresenta Jesus Cristo nosso Rei; Reis e Crônicas apresentam Jesus Cristo 

como Rei. Contam-nos a história dos reis de Israel como Saul, Davi, Salomão e outros. 

 

Reis e Crônicas são os dois livros de história mais importantes do mundo. 

Diariamente há expedições desenterrando fatos históricos a respeito dos quais nada 

se sabia antes, a não ser o que está nos livros dos Reis. 

 

ESDRAS e NEEMIAS - Apresentam Jesus Cristo nosso Restaurador. 

 

Registram um dos acontecimentos mais importantes da história judaica - a volta do 

exílio da Babilônia.  

 

ESTER - Apresenta Jesus Cristo nosso Advogado. 

 

Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro, cada página está cheia dele 

que se esconde por trás de cada palavra. Mattew Henry, o grande comentarista da 

Bíblia, diz: "Se o nome de Deus não está aqui, seu dedo está”. 

 

JÓ, SALMOS, PROVÉRBIOS, ECLESIASTES, CANTARES - Apresentam Jesus 

Cristo como: 

 

- Meu Redentor (Jó). 

- Nosso Tudo em Todos (Salmos). 

- Nossa Sabedoria; a Finalidade da Vida; o que ama nossa Alma. 

 

Estes livros falam das experiências do coração. 

 

ISAIAS, JEREMIAS, LAMENTAÇÕES, EZEQUIEL, DANIEL - Apresentam Jesus 

Cristo como: 

 

- Messias (Isaias). 

- Renovo e Justiça (Jeremias e Lamentações). 

- O Filho do Homem (Ezequiel). 

- Pedra que esmiuça (Daniel). 

 

A nota dominante de Isaias é "Salvação”. Os profetas foram homens que Deus 

suscitou durante os tempos sombrios da história de Israel. Eram os evangelistas 

daquela época, os patriotas religiosos do momento.  

 

OBS.: Considerar o comentário anterior para os Profetas Menores, pois a diferença 

entre eles consiste apenas no volume da obra escrita. 
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OS EVANGELHOS - Apresentam Jesus Cristo nosso Salvador e Senhor. 

 

A palavra Evangelho significa "Boas Novas". Os evangelhos contam-nos QUANDO 

e COMO Cristo veio.  

 

Nos Evangelhos Jesus Cristo é: 

 

REI - Mateus apresenta Jesus como Rei. Foi escrito em primeiro lugar, para os 

judeus. Ele é o filho de Davi. Sua genealogia real é dada no capítulo 1. Nos capítulos 

5 a 7, no sermão do monte, temos o manifesto do Rei, contendo as leis do seu reino. 

 

SERVO - Marcos descreve Jesus como Servo. Escrito para os romanos, não contém 

genealogia. Por quê? Simplesmente porque ninguém está interessado na genealogia 

de um servo. Achamos mais milagres aqui do que em qualquer outro Evangelho. Os 

romanos pouco se interessavam por palavras; muito mais por ações. 

 

HOMEM - Lucas mostra Jesus como Homem perfeito. Escrito para os gregos. Sua 

genealogia vai até Adão, o primeiro homem, em vez de Abraão. Como Homem 

perfeito vemo-lo constantemente em oração e os anjos servindo-o. 

 

DEUS - João retrata Jesus como Filho de Deus. Escrito para todos os que hão de 

crer, com o propósito de levar os homens a Cristo (Jo 20.31). Tudo nesse Evangelho 

ilustra e demonstra seu relacionamento com Deus. Os versículos iniciais nos 

transportam para o princípio. 

 

O Dr. Griffth Thomas apresenta assim os Evangelhos: 

 

- Mateus ocupa-se com a vinda de um Salvador Prometido. 

- Marcos preocupa-se com a vinda de um Salvador Poderoso. 

- Lucas ocupa-se com a Graça de um Salvador Perfeito. 

- João ocupa-se com a posse de um Salvador Pessoal. 

 

ATOS - Apresenta Jesus Cristo o Senhor Ressuscitado. 

 

Lucas, em seu Evangelho, mostra o que Cristo começou a fazer na terra. Atos 

mostra o que ele continuou a fazer através do Espírito Santo. 

 

Atos mostra a vida do Filho de Deus no poder do Espírito Santo. Registra os atos 

do Espírito Santo através dos apóstolos. Este livro fala da expansão do Evangelho até 

os gentios. Sem dúvida, Atos é o melhor "manual de missões" que já foi escrito. 
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ROMANOS - Apresenta Jesus Cristo justiça nossa. 

 

É a primeira das Epístolas do NT. Em Romanos, Paulo, seu autor, mostra-nos o 

método de Deus para fazer do homem culpado um homem bom. Ele revela a 

necessidade do pecador e a seguir apresenta o que ele pode receber pela fé – A justiça 

de Deus – Cristo, nossa justiça. 

 

CORÍNTIOS - Apresenta Jesus Cristo nosso Senhor; nossa Suficiência. 

 

- 1Corítios trata da conduta cristã. Paulo escreve a segunda Epístola não só para 

expressar sua alegria pelas notícias animadoras sobre como sua primeira Epístola fora 

recebida, mas também para defender o seu apostolado. 

 

GÁLATAS - Apresenta Jesus Cristo nossa Liberdade. 

 

Esta epístola mostra que o crente já não está debaixo da lei, mas é salvo pela fé 

somente. 

 

EFÉSIOS - Apresenta Jesus Cristo nosso Tudo em Todos. 

 

Este livro mostra-nos o grande mistério da igreja. A verdadeira igreja é o corpo de 

Cristo, e os crentes são os membros desse corpo sagrado, do qual Cristo é o Cabeça. 

 

FILIPENSES, COLOSSENSES, TESSALONICENSES, TIMÓTEO, TITO, FILEMOM 

- Apresentam Jesus Cristo como: 

 

- Nossa Alegria. 

- Nossa Vida. 

- Aquele que há de voltar. 

- Nosso Mestre e nosso Exemplo. 

- Nosso Modelo e nosso Senhor e Mestre. 

 

HEBREUS - Apresenta Jesus Cristo nosso Intercessor junto ao Trono. 

 

Esta epístola revela as glórias do nosso Salvador. O autor é desconhecido. O livro 

tem sido chamado de "o quinto Evangelho". Os outros quatro descrevem o ministério 

de Cristo na terra; este descreve seu ministério no céu, à destra de Deus. 

 

TIAGO - Também apresenta Cristo como nosso Modelo. 

 

Defende eficiência e coerência na vida e na conduta. Esta epístola tem sido chamada 

"Guia Prático para a Vida e a Conduta Cristã". 
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PEDRO - Apresenta Jesus Cristo: 

 

- Preciosa Pedra Angular, 

- Nossa Força. 

 

Pedro tem sido chamado "O Apóstolo da Esperança". Na primeira carta, Pedro 

procura encorajar os crentes que estavam sofrendo terríveis perseguições de fora. Na 

segunda carta, avisa do perigo dentro da igreja. 

 

JOÃO (1, 2, 3) e JUDAS - Apresentam Jesus Cristo como: 

 

- Nossa Vida. 

- Nossa Verdade. 

- Nosso Caminho. 

- Nosso Protetor. 

 

João escreveu sua epístola para que os que cressem em Cristo soubessem que têm 

a vida eterna (1Jo 5.13). 

 

Ele nos apresenta sete testes para a conduta do crente, o nosso andar com Deus: 

 

1ª) Ande na luz (1Jo l.6). 

 

2ª) Reconheça que é pecador (1Jo l.8). 

 

3ª) Obedeça a vontade de Deus (1Jo 2.4). 

 

4ª) Imite a Cristo (1Jo 2.6). 

 

5ª) Ame aos outros (1Jo 2.9). 

 

6ª) Não ame o mundo (1Jo 2.15). 

 

7ª) Prove que é nascido de Deus, pela prática da justiça (1Jo 2.29). 

 

A segunda carta de Pedro e a de Judas se parecem muito nas ideias e na forma. 

Ambas tratam dos perigos que estão ameaçando as doutrinas da Igreja. 

 

APOCALIPSE - Apresenta Jesus Cristo nosso Rei Triunfante. 

 

De certo modo, Apocalipse é o livro mais notável de todo o cânon sagrado. Fala da 

vitória completa e eterna de Cristo sobre Satanás. Descreve a sua derrota e o castigo, 

primeiro por mil anos e depois para sempre. Fala mais da condenação final de Satanás 

do que qualquer outro livro. 
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