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QUAL SUA MOTIVAÇÃO EM ESTAR AQUI ? 



Propósito do Curso 

“Capacitar o aluno a estudar e interpretar a Bíblia 
corretamente, com o alvo de aplicá-la no seu dia a 

dia, para si e para seu próximo.” 

Observar e Interpretar corretamente  
 
Aplicar o ensino bíblico à vida diária 
 
Desenvolver o desejo pelo estudo das 
Escrituras 



Sobre o Curso 

 Bibliografia: “Vivendo na Palavra” - Howard e William 
Hendricks 

 Muitos exercícios  

 Dificuldades bíblicas: 

 “Com quem os filhos de Adão e Eva casaram” ?  

 Erros e inconsistências de datas, números... 

 Etc 

 Tragam as suas !!! 

 Ferramentas  

 Uso Computador 



Exercício 

 

 

 

Razões Bíblicas para Estudar a Bíblia  
(Página 1 da Apostila) 



Razões para Estudar a Bíblia 

Requisito x Benefício 

 

 “Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, 
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está 
escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-
sucedido.” Js 1.8 

 

“Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em 
vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.” Jo 15.7 

 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de 
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para 
toda boa obra.” 2 Tm 3.16,17 

 



Por que estudar a Bíblia ? 

 Essencial para o CRESCIMENTO 

“...desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno 
leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para 
salvação” - I Pe 2.2 

 

 Essencial à MATURIDADE espiritual  

“A esse respeito temos muitas coisas que dizer ... vos tendes tornado 
tardios em ouvir... quando devíeis ser mestres, atendendo ao 
tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que 
vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares ...vos 
tornastes como necessitados de leite ...” - Hb 5.11-14 

 

 Essencial à EFICÁCIA espiritual – 2 Tm 3.16 

 



Por que não ? 

Estuda e traz 
a mensagem 

Ouve  
e  

obedece 



Estudo autônomo é importante 

 

 



Quem estuda a Bíblia ... 

 

 

torna-se capaz de  
pensar por si mesmo 

experimenta a alegria da 
descoberta pessoal 

é capaz avaliar os 
estudos de outros 



Quem estuda a Bíblia ... 

apaixona-se 
pelo Autor 

cresce  
espiritualmente 



MEB vai me ajudar a... 

Evitar erros ao aplicar um 
trecho da Bíblia 

Manejar bem a palavra da 
verdade (2Tm 2.15) 



MEB vai me ajudar a... 

 Evitar o uso de um texto fora do seu contexto:  

 Jo 16.24 vs Tg 4.2,3 

 

 Não fazer a passagem dizer o que ela não diz.  

 Mt 4. 6 vs Sl 91.11,12 

 

 Evitar ênfase exagerada a questões secundárias.  

 

 Fugir do erro: quando estudamos a Bíblia para saber o 
que diz, mas não para fazer o que ela diz. Bíblia na 
mente, mas não no coração nem nas atitudes. (Ex. Lc 
13.15 – hipocrisia) 

 



ALGUMAS COISAS A SE TER EM  MENTE 



As Duas Dimensões da Bíblia 

Natural (livro humano) 

 Gramática 

 Estrutura 

 Forma Literária 

 

 

Espiritual (livro divino) 

 Palavra de Deus 

 Discerne-se 
espiritualmente 
(atuação do ES) 



Doutrinas relacionadas 

REVELAÇÃO 

INSPIRAÇÃO 

ILUMINAÇÃO 



Revelação 

“É o processo pelo qual Deus desvenda ao homem Seu caráter e 
Seu eterno desígnio. É ainda o resultado desse processo, ou 
seja a verdade divina manifesta ao homem.” 

 Bíblia é a Palavra revelada 
de Deus 
 
 Compreensível 
 
 Adequada 
 
 Completa 
 
 Inerrante 



Inpiração e Iluminação 

 

Inspiração                                                                                 

está ligada ao método que Deus utilizou para registrar o 
conteúdo das Escrituras. Limita-se aos escritores dos 
manuscritos originais, autorizando, habilitando e autenticando 
a escrita de Seu recado ao homem. As cópias não são 
inspiradas, nem as traduções ou versões. 

 

Iluminação                                                                                

limita-se ao leitor da Bíblia. Deus, através do Seu Espírito, 
ensina e esclarece ao leitor, o conteúdo dos textos bíblicos. 



IBCU 

 

 

“Cremos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus 
aos homens, verbalmente inspirada em cada 

palavra e inerrante em seus documentos originais. 
Reconhecemos a sua suficiência e autoridade 

como Palavra de Deus.” 



Tipos de Estudo 

 Sintético 

 Analítico 

 Tópico 

 Biográfico 

 Doutrinário 

 Devocional 



Detalhes a se observar  

 Local adequado 

 Dicionários 

 Concordância 

 Mapas 

 Livros sobre contexto cultural 

 Versões diferentes 

 Comentários (no momento certo) 

 Computador 

 Caderno anotações 



RESUMO DO QUE VEREMOS  
NAS PRÓXIMAS AULAS 



O Processo... 

OBSERVAÇÃO INTERPRETAÇÃO APLICAÇÃO 

OBSERVAÇÃO INTERPRETAÇÃO APLICAÇÃO 

O QUE EU VEJO ?  O QUE SIGNIFICA ?  COMO FUNCIONA ?  

E DAÍ ?  



FIM AULA 1 



 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 



Observação 

 Precisamos aprender a observar melhor 

 Exercício: 

Observação de um objeto comum ! 

 



Aprendendo a Observar 

 Sl. 119.18: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple 
as maravilhas da tua lei. 

 O médico: que características observar para diagnosticar uma 
doença 

 O detetive: o que/onde procurar para decifrar um crime 

 O estudante da Bíblia: ???? 

 Precisamos aprender a observar o texto bíblico 

 Dica importante: anote tudo o que observar !!! 

 



Perguntas que Auxiliam 

 Quem ? 

 Quem são as pessoas ? 

 O que sabemos sobre elas de antemão ? 

 O que elas dizem ? 

 O que dizem delas ? 

 Escreveu ? (autor) 

 Para quem escreveu ? (público) 

 



Perguntas que Auxiliam (2) 

 O que ... ? 

 … está acontecendo?  

 Um milagre ? De que tipo ?  

 Uma estória ? Você consegue descrevê-la ?  

 Uma ordem ?  

 … cada personagem está falando, fazendo?  

 … acontece antes do evento ? e depois ? 

 Que eventos acontecem ? 

 Qual a ordem dos eventos ? 

 



Perguntas que Auxiliam (3) 

 Onde... ? (use um mapa) 

 … as coisas aconteceram ? 

 de onde vinham as pessoas ? 

 para onde iam ? Por onde passaram ? 

 … estava o autor ? 

 … estava o público alvo ? 

 A maioria das Bíblias tem um mapa no final que já 
é um bom começo 

 Geografia bíblica é assunto normalmente 
ignorado, inclusive por pessoas com diploma 

 



Perguntas que Auxiliam (4) 

 Quando... ?  

 … as coisas aconteceram ? 

 Cedo ? A tarde ? De madrugada ? 

 Que dia ? O que aconteceu na véspera ? 

 Em que período ? (contexto) 

 Em que época da vida dos personagens ? 

 … foi escrito o livro ? 

 



Perguntas que Auxiliam (5) 

 Por que... ?  

 … as coisas aconteceram ? 

 … foi incluído ? 

 .... antes disso / depois daquilo ? 

 .... disse algo ? se calou ? 

 

 



Perguntas que Auxiliam (6) 

 Como... ?  

 … as coisas aconteceram ? 

 rapidamente ? 

 vagarosamente ? 

 por meio de um milagre ? 

 por mãos humanas ? 

 

 

 



 

 

 

DE QUE MANEIRA LER O TEXTO BÍBLICO 



Cuidadosamente 

 Como um piloto lê um plano de vôo 

 Como um avaliador olha uma mercadoria 

 



Repetidamente 

 Diferentes traduções 

 Em voz alta 

 Ouvindo fitas/CD's/etc 



Pacientemente 

 Tempo para assimilar 

 

 Ciclos de algumas semanas 

 

 Paciência consigo mesmo 



Orando 

Salmo 119: 

 12: Bendito és tu, SENHOR; ensina-me os teus 
preceitos. 

 18: Desvenda os meus olhos, para que eu 
contemple as maravilhas da tua lei. 

 27: Faze-me atinar com o caminho dos teus 
preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. 

 33: Ensina-me, SENHOR, o caminho dos teus 
decretos, e os seguirei até ao fim. 

 34:  Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; de 
todo o coração a cumprirei. 

 



Imaginativamente 

 Traduções e Paráfrases 

 

 Reescrever com as próprias palavras 

 

 Usar língua diferente (caso conheça) 

 

 Simular o ambiente 



As 6 Perguntas 

 Quem ? 

 O que ? 

 Onde ? 

 Quando ? 

 Por que ? 

 Como ? 

 

Exercício: Mc 2: 13 a 17 



Mc 2:13-17 

13 De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão 
vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. 14  Quando ia 
passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e 
disse-lhe: Segue-me! Ele se levantou e o seguiu. 15  
Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam 
juntamente com ele e com seus discípulos muitos 
publicanos e pecadores; porque estes eram em grande 
número e também o seguiam. 16  Os escribas dos 
fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e 
publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que 
come e bebe ele com os publicanos e pecadores? 17  
Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não 
precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar 
justos, e sim pecadores. 



Mar da Galiléia 



Mar da Galiléia 



Publicano 

 Publicano é o nome dado aos coletores de impostos nas 
províncias do Império Romano. 

 Buckland [1] afirma que havia duas espécies de publicanos: 
os publicanos gerais que eram responsáveis pela renda do 
império, frente ao Imperador, e os publicanos delegados por 
estes em cada província. Os que eram considerados pelas 
“suas rapinas e extorsões, como ladrões e gatunos” seriam 
as classes inferiores dos publicanos, sendo que para tal, os 
publicanos gerais nomeavam nas províncias entre os 
próprios da nação a ser tributada. Destarte, eram odiados 
entre os judeus, um judeu que cobrava impostos para nação 
dominadora. 

(fonte: Wikipedia) 
[1]:Dicionário Bíblico Universal, Editora Vida, 1981  



 

 

 

ESTRUTURA LITERÁRIA 



Gênero Literário 

 Narrativa – Gênesis, Êxodo 

 Didática / Ensino – Sermão do Monte 

 Admoestação ou Exortação - Gálatas 

 Poesia - Salmos 

 Parábola – Jesus nos Evangelhos 

 Profecia - Daniel 

 História - Josué 

 Sabedoria – Provérbios, Tiago 

 Epístolar (cartas) – cartas de Paulo 

 Apocalíptico  



Atmosfera 

 Desespero 

 Urgência 

 Alegria 

 Exortação 

 Humildade 

 Gratidão 

 Tristeza 

 Ansiedade 

 Surpresa 

 Medo 

 Confiança 



Exercício 

Passagem Atmosfera Gênero 

At 9.1-9 

At 16.35-40 

Gl 2.11-15 

Rm 1.8-15 

Sl 64.1-10 

Lc 7.11-17 

1Co 3.1-9 



At 9.1-9 

Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do 
Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as 
sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que 
eram do Caminho, assim homens como mulheres, os levasse 
presos para Jerusalém.  

Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente 
uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma 
voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 

Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a 
quem tu persegues; mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão 
o que te convém fazer. 

Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a 
voz, não vendo, contudo, ninguém.Então, se levantou Saulo da 
terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, 
levaram-no para Damasco. 

Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. 

 



Lição de Casa 

Passagem Atmosfera Gênero 

At 9.1-9 Espanto Narrativa 

At 16.35-40 

Gl 2.11-15 

Rm 1.8-15 

Sl 64.1-10 

Lc 7.11-17 

1Co 3.1-9 



Palavras Chave 

 ao serem definidas abrem ao observador um entendimento 
mais exato da passagem. 

 Hb 12.24a:  “e a Jesus, o Mediador da nova aliança,...” 

 Aliança (gr: diatheke) = um contrato celebrado entre duas 
pessoas onde o contratante estabelece as cláusulas e 
condições a serem aceitas pelo contratado 



Palavras x Contexto 

 uma mesma palavra pode ter diferentes significados em 
função do contexto 

 “casa”: 

 1Pe 2.5: “também vós mesmos, como pedras que vivem, sois 
edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo...” 

 Gn 7.1 “Disse o SENHOR a Noé: Entra na arca, tu e toda a 
tua casa, porque reconheço que tens sido justo...” 

 2 Sm 7.5 “Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o SENHOR: 
Edificar-me-ás tu casa para minha habitação?” 

 



Sentido Literal x Figurado 

 “Cordeiro”: 

 Ex 12.46 “ O cordeiro há de ser comido numa só casa; da 
sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso 
nenhum.” 

 Jo 1.36  “e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de 
Deus!” 

 



 

 

 

LEIS DE COMPOSIÇÃO 

(o que procurar no texto) 



Comparação 

 mostra a semelhança entre coisas, pessoas, idéias, etc... 

 

 Hb 4.12: Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 
cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra 
até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é 
apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 

 Sl 1.3,4:  Ele é como árvore plantada junto a corrente de 
águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem 
não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os 
ímpios não são assim; são, porém, como a palha que o vento 
dispersa. 

 

 



Contraste 

 mostra a diferença entre coisa, pessoas, idéias,etc... 

 

 Gl 5.19-23:  Ora, as obras da carne são conhecidas e são: 
prostituição, impureza, lascívia, 20  idolatria, feitiçarias, 
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, 
facções, 21  invejas, bebedices, glutonarias e coisas 
semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, 
como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de 
Deus os que tais coisas praticam. 22  Mas o fruto do Espírito 
é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, 23  mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas 
não há lei. 

 



Repetição 

 usando mesmos trechos, idéias, frases... 

 Mt 5.3-11: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque 
deles é o reino dos céus. 4  Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. 5  Bem-aventurados os mansos, 
porque herdarão a terra. 6  Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão fartos. 7  Bem-
aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia. 8  Bem-aventurados os limpos de coração, 
porque verão a Deus. 9  Bem-aventurados os pacificadores, 
porque serão chamados filhos de Deus. 10  Bem-aventurados 
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino 
dos céus. 11  Bem-aventurados sois quando, por minha 
causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, 
disserem todo mal contra vós. 



Causa - Efeito 

 a progressão da causa para o efeito... 

 Rm 1: ....22  [Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos 23  
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da 
imagem de homem corruptível, bem como de aves, 
quadrúpedes e répteis.] Por isso, [Deus entregou tais homens 
à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, 
para desonrarem o seu corpo entre si;]... 

 ...28 [E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus,][ 
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental 
reprovável, para praticarem coisas inconvenientes]... 

 

causa 

efeito 



Efeito - Causa 

 a progressão do efeito para a causa.... 

 

 1 Jo 4.7 [Amados, amemo-nos uns aos outros], [porque o 
amor procede de Deus]; 

causa 

efeito 



Resumo 

 um sumário das idéias principais... 

 Js 12: um resumo das conquistas narradas nos capítulos 
anteriores. 



 

 

 

ESTRUTURA DO TEXTO 



Estrutura do Texto 

 Divisão em partes menores 

 Estruturação das partes representando a linha de raciocínio 
do autor 

 Esqueleto do texto (Esboço) 

 Muito útil em alguns casos (ensino, exortação, textos onde há 
uma lógica envolvida) 

 Nem sempre é útil (narrativas, por exemplo) 

 Não existe “O Esboço” perfeito 

 



Estrutura – Atos 1.8 

mas recebereis poder,     

   ao descer sobre vós o Espírito Santo,  

     e sereis minhas testemunhas  

        tanto em Jerusalém  

        como em toda a Judéia  

        e Samaria  

        e até aos confins da terra. 

 



Rm 8.35-39 

Quem nos separará do amor de Cristo?  
   Será tribulação,  
   ou angústia,  
   ou perseguição,  
    ou fome,  
   ou nudez,  
    ou perigo,  
   ou espada? 
36 Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos 
considerados como ovelhas para o matadouro. 
37 Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 
amou. 
38 Porque eu estou bem certo de que 
    nem a morte,  
   nem a vida,  
    nem os anjos,  
    nem os principados, 
    nem as coisas do presente,  
   nem do porvir,  
    nem os poderes, 
   nem a altura,  
    nem a profundidade,  
    nem qualquer outra criatura  
poderá separar-nos do amor de Deus,  
   que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 



Exercício  

• 2Sm 21.19 

 

Quem matou Golias? Não foi Davi? 


