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NOTA INTRODUTÓRIA 
   Esta  é um apostila simples para quem deseja dar o primeiros passos no conhecimentos 
das Escrituras: a revelação de Deus ao homem contida no livro chamado de Bíblia. 
 
*Procurar e ler as referências na sua Bíblia é de suma importância pois darão o devido 
traquejo no manuseio do livro Bíblia 
 
* As abreviaturas constam no índice da Bíblia: 
 vc pode copiar ( já é um primeiro passo nesse conhecimento) e deixar à mão. Use uma folha 
do tamanho de sua Bíblia. Ou tire Xerox. 

    Convém ir lendo um item por vez.   

     Se puder, faça o estudo junto com outros irmãos,mas, não espere pelos outros para 

começar: andar com Deus é, acima de tudo, um relacionamento íntimo e 
pessoal. Certas coisas, Deus só fala   quando estamos sós com Ele.  
    O intuito desse site vai além de apenas informar: nosso intuito é instruir: quantas vezes o 
instrutor da auto  escola repetiu as mesmas frases até vc aprender a dirigir ?  Então. 
receba as repetições como boas amigas (ao lê-las , feche os olhos e repita o texto de cor : 
assim terá fluência para testemunhar de Jesus) Cada artigo pode servir de  base a uma aula. 
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001    As Escrituras, o registro da Palavra de Deus ...  
                 Leituras Seletas: Dt 6.4-12, Sl 19.7-11 Sl 119  
 
1-      Nomenclatura:  a Escritura, as Escrituras, os Escritos, “Está escrito...”  
 

• Toda Escritura é divinamente inspirada 2 Tm 3.16, 2 Pe 1.20-21 

• Nenhuma profecia ...é de particular interpretação  

• a Escritura não pode ser anulada _ João 10.35 

• a Escritura era a mesma ... de Deus _ Ex 32.16 

• está escrito na Escritura da verdade _ Dn 10.21 

• o que tenho escrito para os ensinar _ Ex 24.12 

• tudo o que dantes foi escrito, foi para o nosso ensino Rm 15. 4 

• para que se cumprisse tudo o que de Mim (Jesus) está escrito  
- na lei de Moisés, nos Profetas e Salmos Lc 24. 44 

• sobre Jesus...escritos [de Moisés ] _ João 5. 46 - 47 

• quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, 
     - guardando os...escritos neste livro da Lei- Dt 30.10 

• Deus é um Ser que fala! o Criador busca o diálogo com Suas criaturas  
 - Fala-lhes e quer ouvi-las, por isso, pergunta !  
                              ( há devocional: as perguntas de Deus ) Is 41.21  

‘apresentai vossa demanda,diz o Senhor; alegai vossas razões, diz o Rei de Jacó’    Is 41.21  
 
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas  a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho _ Hb 1.1-3 
 
2-   Os mundos pela  palavra  de Deus foram criados _Hb 11. 3 
   

      *Disse Deus: Haja luz e houve luz _ Gn 1.3  
               * Jesus está sustentando todas as coisas pela Palavra do Seu poder’  
   * Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Gn 2.16 

• Ouviram a voz do Senhor Deus ... Gn 3.8 e 9 

• E chamou o Senhor Deus a Adão, dizendo ... 

• - Sublinhar com lápis verde ao ler : “disse Deus “ , “falou o Senhor” ; ex: Gn cap 1 
e 2   

• Ler Gênesis colorindo de verde o número dos versículos em que Deus fala 
Exemplo_ Gn .3.15, 16,17,18,19 Gn 4.7, 11-12, 14 a 21 Gn 7.2 a 4 e assim por diante  

 
Antes de surgir a escrita era a pré-História. Deus preserva por transmissão oral o que 

houve desde o éden : Adão e Enoque para  Lameque, de Lameque para Sem e de Sem 
para Abraão ( Gn 11.28) que morava na cidade de Ur onde a escrita foi inventada.A  
partir de então, começa o período chamado História com registro dos acontecimentos 
importantes.  
 

Deus fala  a  Moisés do meio da sarça ardente _ Ex 3.4  
 A partir da saída do Egito, Deus ordena que se escreva o que Ele diz: Ex 17.14 

- ‘Escreve isto para memória num livro e relata-o ...’ 
       - ‘Escreve...cf ao teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel _ 
                     Ex 34.27 Is 8.1, 30.8, Jr 30.2,36.2 Ez 24.2, 37.16, Hc 2.2 
 > Ponde estas palavras > no teu coração  
                                e     >  escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas 
                                                            Dt 11. 18- 20 [ Pv 3.3 e 7.3 ]  
 Acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei... Dt 31.24  
 
*Todo o Velho Testamento é o registro do atuar de Deus profetizando e preparando a 
vinda do Descendente que viria esmagar a cabeça da serpente _ Gn 3.15 
 
-  Dada a Lei, há ênfase no cuidado em se observar o que Deus disse... lei,mandamentos 
,estatutos, juízos, preceitos_ Dt 6.6-10 e 17.18 Js 1.8, Sl 1,   e  especialmente o Sl 119  
  
  & O Salmo 119 é um acróstico com as letras do alfabeto hebraico; são oito versos, escritos 
por diversos autores, e a primeira letra do primeiro verso segue a ordem o do alfabeto 
hebraico. algumas Bíblias trazem essa divisão e dão o nome da letra. 
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Circunde o número dos versos: 
 01,09, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, 153, 161, 169. 
& oportunamente daremos essa divisão com os nomes das letras, em outro artigo. se Deus 
quiser !                  ver no celular  WWW.novasperolas.com.br  link   salmos 
 
3-   A PALAVRA DE DEUS TEM O PODER DE PRODUZIR VIDA 

 Ao ser pregada, gera arrependimento e salvação Jonas  
 Ao ser lida e ouvida, gera avivamento 2 Rs 34 e 35  
 Ao ser ensinada, gera compromisso com Deus Neemias cap 9 

 
4-  RESUMO DO SIGNIFICADO DA MENSAGEM DAS ESCRITURAS,  ler Lucas 1.68-79  
      - O cântico de Zacarias, pai de João Batista, precursor do tão esperado Messias  
 
5-   JESUS, POR MEIO  DE QUEM  DEUS NOS FALA  
       - ‘ a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho’ Hb 1.1 c 
* Jesus _ No princípio...Gn 1.1  >   era o Verbo João 1.1 
             _ o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, Ap 19.13 
            _ no rolo do livro está escrito de MIM _ Sl 40.7 
* Jesus _ antes da fundação do mundo João 17.24, Ef 1.4, 1 Pe 1.20 Pv 8.22-36 
             _ desde a fundação do mundo Mt 13.35, 25.34 Lc 11.50, Hb 9.26 Ap 13.8  
*Jesus_ nome sobre todo o nome neste século e no vindouro, Ff 1.19-20 e Fp 2.10-11  
 
 

02· CONCEITOS  FUNDAMENTAIS  SOBRE  AS  ESCRITURAS 
 
1- É  ETERNA 
     “céus e terra  passarão, mas as Minhas palavras não hão de passar- Mt 24.35 
                                          [ sublinhe “palavra /s “ na cor verde ] 
2- SERÁ CUMPRIDA NA ÍNTEGRA_ nem um til ou jota se omitirá da Lei _ Mt 5.18  
    ‘é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da Lei- Lc 16.17  
    ‘ Eu velo sobre a Minha palavra para a cumprir’  Jr 1.12 
 
3- É A PALAVRA DE DEUS _ Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus 
                                             _ “...lhes dei as palavras que Tu me deste”-Jo 3.34, 17.8 
                                             _ “ dei-lhes a Tua palavra”...Jo 17.14 
 
4- ALGUMAS DEFINIÇÕES 
     a Palavra de Deus é ... a Verdade ( João 17.17) ... viva e eficaz Hb 4.12 , Is 55.11 
     ...penetrante ( Hb 4.12, Ap 1.16) ... eterna  (1 Pe 1.24) ... a espada do Espírito, Ef 6. 17 
 
5-  ALGUNS EFEITOS DA PALAVRA DE DEUS 
    * A Palavra de Deus produz ... fé  (Rm 10.14 –17)  ... libertação ,  João 8.32  e 17.17   
    ... regeneração  ( 1 Pe 1.23 )  ...crescimento  ( 1 Pe 2.2 ) ... restauração , Sl 19.7 RA 
    ... cura ( Ex 15.26, Sl 107.20)  ... livramento ( Sl 107.20 )... direção ,  Is 30. 21  
    ... vitória, Ap 12.11 _ *A Palavra traz sabedoria, entendimento, prudência Sl 119. 98-100 

 

>  Extraído da Bíblia Vida Nova_  

01-  REVELAÇÃO DE DEUS  
     
    O HOMEM SÓ PODE CONHECER A DEUS SE ELE SE REVELAR _ Mt 11.27  
    Formas de revelação de Deus 
    1.1   pela Criação _ obras da natureza _ Sl 19 , Rm 1, 2.14-15  
                                   “lei gravada na consciência do homem” 
    1.2   através da História _ livro de Daniel e especialmente História do povo de Israel 
    1.3   na pessoa de Cristo _ Hb 1.1  
    1.4  pelas Escrituras ( é o conteúdo) , o LIVRO é conhecido como Bíblia:  
            é o registro escrito da revelação de Deus aos seus profetas, 2 Tm 3.15, 2 Pe 1.20-21  
    1.5   pelo ensino do Espírito Santo, João 14.16 26  
 

02- OS DOIS TESTAMENTOS ...  
        foram escritos em período de cerca de 1.500 anos, ao todo. 

http://www.novasperolas.com.br/
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     2.1   ANTIGO OU VELHO TESTAMENTO  
             > registra o início de tudo.  
    > GN 3.15 é promessa  que aciona  o lidar de Deus com a  Humanidade decaída,  
                      - tratando com indivíduos,famílias,um povo e  a nação de Israel.    
   > bem  como a História de dois grandes impérios da Antiguidade: babilônico e medo- persa.  
         
*São  39 livros: convém tirar Xerox do índice da sua Bíblia e ‘juntar os iguais’ com [Chave  
               17 históricos( passado)  

          05 poéticos (vida com Deus) 
          17 proféticos (futuro) 

 
Tal disposição parece nos dizer:  
                  -  o Passado já foi, o Futuro está por vir.   Importa o seu HOJE com Deus   
 
      2.2  PERÍODO INTER BÍBLICO  
       espaço de 400 anos em que Deus silenciou : parou de  
       falar a Israel _ no entanto trabalhou no cenário mundial :  História dos impérios grego e  
       romano  preparando a vida do Messias.  
 
      2.3  NOVO TESTAMENTO  

 registro a partir da vinda de Jesus, o Cristo ( grego) o Messias ( hebraico) _ cobre 
período de uns cem anos: desde época do nascimento de Jesus e Sua vida( evangelhos) 
a expansão do cristianismo( Atos) Foi escrito dentro de 50 anos: primeira carta lá pelos 
anos 48 / 50AD sendo o Apocalipse ( finaliza a revelação de Deus )  
                                                  -  foi escrito cerca dos anos 90-95 AD  
São 27 livros, sendo  
1-Evangelhos  
      ( 04) Mateus ,Marcos Lucas e João; cada um revela uma faceta do filho de Deus 
               Ainda estavam no tempo da Velha Aliança, ainda no tempo da lei, Gl 4.4  
2- Atos _ único livro histórico do NT: 
                narra o início da Igreja. Dizem não ter conclusão pois está sendo escrito pelos   
               cristãos verdadeiros de todas as épocas até Jesus vir nos ares.  
3- Cartas   
   3.1 escritas por Paulo são 13:,  motivadas por problemas específicos a certas igrejas , 
                 trazem o nome do destinatário  e formam a ‘cartilha’ da Igreja incipiente     
                aos romanos ( tese: salvação pela graça) aos coríntios( 2) normativa 
                Vida progressiva: gálatas, efésios, filipenses, colossenses,  tessalonicenses,2  
                 A líderes: Timóteo( 2) Tito /   a  Filemon  ( acertando o passado)  
    
   3.2  Hebreus : n/c autor 
                    
   3.3  Cartas Gerais:são 07  ( circulares) de Tiago( 1)  Pedro (2 ) João (3 ) e Judas (1)  
                       Total : 13+ 01+07 = 21 cartas 
 
4- Apocalipse – o único livro profético do NT  

 

03- CÂNON SAGRADO 
     definido através dos tempos e das circunstâncias por se terem   
       reconhecidos  neles as características da revelação de Deus ( o estilo de Deus)  
 

3.1  Velho Testamento, definido pelos judeus através de sua História, 
                                        coletado na volta do cativeiro  
       corroborado por ocasião do império grego em versão chamada de  Septuaginta _ 
tradução do hebraico para o grego, língua oficial do impero grego Pelo fato de, libertados 
do cativeiro, os  judeus terem se espalhado pelo  mundo todo,  onde houvesse 10 judeus 
podia ser aberta  uma sinagoga) Muitos gentios se converteram aos judaísmo: sendo   
chamados de  prosélitos > muitos que estavam em Pentecostes, na descida do 
Espírito Santo , se converteram ao cristianismo, Atos 2      
 .A Septuaginta tradução das Escrituras escritas em hebraico  para o grego, feita para o 
grego feita por 70 expert’s em hebraico e grego sob a dinastia dos Ptolomeus 
 
 3.2 Novo Testamento ...  
Os primeiros séculos do cristianismo foram vividos sob forte perseguição  Os chamados 
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Pais da igreja, cristãos cultos e extremamente dedicados, foram de vital importância para 
a preservação dos textos sagrados que formaram  o Novo Testamento como o temos 
hoje.  
 
     a)  Definido desde Orígenes ( 185-254) foi oficialmente aceito por Eusébio (264-340)  
a mando de Constantino _ que, no ano 313 declarou o cristianismo a religião de seu 
império, tirando-o da ilegalidade...e MAIS: mandou fazer 50 cópias do “NOVO’ 
Testamento sob a supervisão de Eusébio_  corroborado oficialmente pelo Concílio de 
Cartago em 397AD  
 
     b)  O termo Novo Testamento apareceu pela primeira vez em texto de autor 
desconhecido, cerca de 193 AD   ( extr Manual Bíblico de Haley, pg 655-656) 

 
 
          c ) Ambos corroborados pela Vulgata: 
                >  tradução do grego para o latim feita durante o Império Romano e  
                > depois refere-se  à tradução  feita em grande parte  por S. Jerónimo, séc. IV 
                         - e impressa pela primeira vez em meados do séc. XVI. 
                              ( extr vulgata .com) a pedido  do Papa Dâmaso I  
                        -  e ainda muito respeitada até hoje.( extr Wikipédia) e  usada pela  
       Igreja Católica Apostólica Romana que se formava e se firmava como religião Universal.  
 

04-  FINALIDADE  PRIMORDIAL  

 
*REVELAR  a  pessoa  de Deus aos  homens, a Verdade sobre princípios espirituais  
inexoráveis, que nossos sentidos não percebem  
       - além de informar sobre  a Criação do homem, a Queda e o Plano da redenção  
     
     4.1  Registra Seus atos através da História, João 20.30-31 
    4.2  Registra Suas idéias, critérios, Mandamentos, Estatutos, juízos, etc  
    4.3  Registra Seu relacionamento com diversas pessoas: 
                       >assim, revela a Pessoa que Ele é  
    4.4  Registra o que só Deus pode saber através dos escritos proféticos 
                        1 Pe 1.10-12 Dn 8.15 12.8-12  
    4.5  Registra a promessa do Descendente que vem para derrotar o diabo 
           ( esmagar a cabeça  da serpente, Gn 3.15) e todo o trabalho  de Deus  
                  >  para cumprir essa promessa em Cristo, Gl 4.4  
 
 

05-   um AUTOR e muitos ESCRITORES  
         Escrita por muitos homens tem como único Autor, o próprio Deus. 
     
   VELHO TESTAMENTO  
 
  1.440 aC    PENTATEUCO escrito por   Moisés  
     400 aC    Malaquias, último profeta do Velho Testamento  
                   Cobre um período de cerca de mil  anos    
                      Obs:  as datas são aproximadas, servem apenas como referências             
 
17 históricos: Moisés: Pentateuco ( Gn -Ex -Lv -Nm -Dt) Josué, Juízes, Rute e Samuel (2)   
                       Reis(2)  -Crônicas(2) ( só reis e Judá ) -Esdras - Neemias -Ester      
 
05 poéticos   Jó : o livro mais antigo da Bíblia,  
                              supõe-se ter sido dado a Moisés quando morou em Midiã   
                       Salmos: a maioria de  Davi, 
                                       há uns escritos por cantores do Templo e  Sl 90 por Moisés       
                       Provérbios, Cantares e Eclesiastes atribuídos ao rei Salomão 
 
17 proféticos: Profetas maiores –Isaías(740-687aC)  
                                                      - Jeremias , 627 – 586aC cai Jerusalém 
                                                     -  Ezequiel e Daniel judeus cativos ( 606- 536aC)                         
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Profetas Menores  
 a Israel: reino do Norte  
                 Joel (800aC?) Jonas (784 -772)  -  Amós (767-755) Oséias (755- 714) 
                            721 aC...queda de Samaria, Israel cativo da Assíria 
A Judá, reino do sul  
                Isaías (739 -681  com  Miquéias (733– 701aC)    
               70 anos sem profetas 
                Naum (650- 620)  Sofonias  (636 – 623aC)  com Jeremias (627  -574aC) 
                              Habacuque (621 – 609)     Obadias 586aC? 
               Na Babilônia( cativos)  Daniel ( 606- 536 )  Ezequiel : 593------559 aC  
                                                                                        
* Na volta do cativeiro:  Ageu (520 – 505 aC) com  Zacarias  520 – 489aC) 
            Malaquias  (435?/ 415? ), o último  livro, último profeta do Velho Testamento 
  
 Obs: Malaquias é o último profeta do tempo do livro : Velho Testamento mas  
          o  último profeta do tempo da Lei foi João Batista, Lucas 1 _  
                         
Período interbíblico 400anos: Deus cala-Se. Prepara o cenário mundial para a vinda de Jesus 
 
 
 NOVO TESTAMENTO 
 Escrito  entre  45 / 50 ( carta aos gálatas) a 90/ 95, quando foi revelado o Apocalipse _ cobre 
um período de uns 45/50 anos   
  
    Foi escrito, em parte , pelos apóstolos: 
    Mateus (Levi ) , Lc 5.27> Mt 9.9)  evangelho  
    João, o discípulo amado ( João 21.20, 13.23)o evangelho, três cartas  e o Apocalipse.   
    Pedro escreveu duas cartas. 
                Dizem que o evangelho de Marcos, de fato, foi  relato de Pedro.         
    
   Tiago e Judas, irmãos de Jesus, eram líderes da igreja primitiva, não foram apóstolos.  
     
   Lucas, o médico amado, talvez sob a supervisão de Paulo de quem era chegado, escreveu                    
                o evangelho e  o livro de atos Atos para uma só pessoa : Teófilo Lucas 1.1-4 
    
 Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento em 13  cartas com os nomes dos  
              destinatários: aos romanos, aos  coríntios( 2), aos gálatas,aos efésios,aos filipenses,  
               aos colossenses    aos tessalonicenses (2) , a Timóteo (2) , a Tito e a Filemon.    
 
 Hebreus,  escrita antes da destruição do Templo, no  ano 70  
                    - o  autor que não se deu a conhecer 
 

06-   FOI INSPIRADA (insuflada) POR DEUS  
        2Tm 3.16 =Gn 2.7   > 2Pe 1.20-21   > Ap 19.9, 22.6 >  2Sm 23.2  

07-  ACEITA COMO PALAVRA  DE  DEUS PELA FÉ                 
                                               não como matéria científica  
    7.1  com base nas palavras de Jesus para com VT 
                       Mt 4.4, 5.17-18, 19.4-5, 21.23, 22.29-32, 23.35 25.31_  Mc 12.10, 14.49  
                       Lc 4.16-21, 10.26, 18.31, 22.37, 24.25-27 e 44-46, João 10.34-36, etc... 
     
   7.2   o que a própria Bíblia diz de si mesma: Is 38.5, 43.1 etc  
                       Mc 1.1-2, Lc 1.1-4, Jo 20.31, At 1.1 1Co 14.37  
 
  7.3    por explicar a si mesma em outros textos de outros escritores em épocas diferentes  
 

08- OBJEÇÕES À DOUTRINA DA INSPIRAÇÃO 
 & postadas apenas para constar o que ‘dizem por aí’ pois o verdadeiro 
cristão sabe que essa  argumentação não leva a nada: ‘evita questões tolas, 

genealogias, contendas e debates acerca da lei;  porque são coisas inúteis e vãs’  Tt 3.9  
         O que vale é o testemunho do Espírito ao  coração de verdadeiro filho de Deus. 
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 Quanto aos que resistem, melhor observar e  orar por eles  cf a Palavra:  ‘ao servo 
do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para 
ensinar,paciente; corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de ‘ que 
Deus lhes conceda  arrependimento para conhecerem plenamente a verdade,e  
que se desprendam dos laços do Diabo (por quem haviam sido presos),  para 
cumprirem a vontade de Deus’  2 Tm 2.24-26 
  
    8.1 PRIMEIRA objeção : Informa mas não consiste na revelação de Deus  
                              Fala a respeito da revelação mas não é revelação em si mesma. 
           >  REFUTAÇÕES à primeira objeção 
 
     a) Deus Se revela através da Criação, das profecias confirmadas pela História, e por meio  
         de  palavras que punha nos lábios de Seus profetas, Dt 4.1-5, 2Sm 23.2, Jr 1.9  
      
     b) Palavras de Jesus reconhecidas como sendo as do próprio  Deus_ 
                                     Jo 7.17-18, 8.38, 14.24, 17.8, 14 
     c) O Evangelho foi pregado com palavras- 1Co 2.13 
 
   8.2  SEGUNDA objeção : os escritores, apenas instrumentos do Espírito  Santo, 
                                                - perdiam a noção de si mesmos.  
         >  REFUTAÇÕES à segunda objeção  
     a) O espírito do profeta, está sujeito ao profeta : a inspiração passa pela mente alerta do  
              - profeta .É da vontade do profeta escrever o que ouve. 1 Coríntios 14:29-33 
      
    b) Trata-se do Humano mesclado com o Divino.   
      
  c) Não se caia no outro extremo de idolatrar o livro como relíquia, com poderes intrínsecos. 
 
   8.3  TERCEIRA objeção:  
         Não é ela toda, revelação de Deus,  mas algumas partes contêm a revelação de Deus.   
                Ex: Evangelho de João , mais do que Eclesiastes ou amigos de Jó? 

      
  >  REFUTAÇÕES à terceira objeção  
     a) Há níveis de revelação  
           conforme níveis de compreensão da época e de acordo com os propósitos de Deus             
            Ex: O mesmo pai fala com a mesma autoridade e com o mesmo  amor ao filho  
                   - quando este tem 04, 14 ou 40 anos _ mas em níveis diferentes . 

       
      b)  A Bíblia é livro para toda a vida de uma pessoa e para pessoas de todos os níveis.  
            O próprio Pedro admitiu_ em 2Pe 3.16_ “ Há coisas difíceis de entender “ e completa ‘  
                           - que os indoutos ... torcem ...para sua própria perdição” 
       
      c) ‘se pensais de outro modo,Deus vo-lo revelará'  
             > no entanto ‘a que chegamos andemos’    Fp 3.15-16 
Obs do site: notem que o mundo aceita como verdadeiros os escritos de pessoas mortas 
através de médiuns  e questionam a veracidade da Bíblia, escrita pelo próprio Deus.  
 

09 -  COMO LER A BÍBLIA  
      9.1  A Bíblia é compreensível ao coração regenerado.  
             O homem natural não entende 1 Co 2.14  
                 ‘ Deus é quem resplandeceu em nossos corações  
                    - para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo’ 2 Co. 
4.6 
     9.2  A Bíblia inteira é, toda ela, a revelação de Deus. Há advertência em Ap  22.18-19 
                       Deuteronômio 4,2; 13,1; Provérbios 306 e Eclesiastes 3,14 
                               ‘Nada se lhe acrescente, nada se lhe retire’ 
 
    9.3  É revelação fidedigna_ pela atitude de Jesus para com o VT e  
           pelo testemunho da Bíblia sobre si mesma_  
               Mt 5.17-18, Mc 7.1-13, 12.35-37, Jo 5.39-47 10.34-36, 1 Co 14.37-38 Ef 3.3 
       * Há os que dizem não ser revelação fidedigna devido possíveis inexatidão de 
tradução,    -   erros de copistas, e aparentes contradições. 
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       *  Ao que se refuta alegando: 
      

 1o. é a plena revelação de Deus- não é enciclopédia sobre todos os assuntos  
       
 2o. foi escrita para ser entendida por pessoas comuns, em linguagem accessível a todos. 
       
3o. Há que se levar em conta a revelação progressiva, a quem era dirigida bem como  
- o contexto em que tais afirmações se encontram. Nunca se deve tomar textos isolados 
           - Jamais pegar textos isolados como pretexto para teorias pessoais.  
       
4o. Considerar que a Bíblia é um todo que se explica pela própria Bíblia.  
           - Não pode ser retalhada sem dano de sua integridade.  
      
5o  é Palavra VIVA para ser examinada com cuidado,  
              - NÃO dissecada como se fosse MORTA.  
       
6O. Muitas evidências históricas+descobertas arqueológicas atestam a veracidade da 
Bíblia.  
       
7O. Muitas discrepâncias são causadas por falta de aptidão e qualificação exatamente     
             daqueles os que estudam/ ensinam a Bíblia : eis a função de exegese  
             Aspectos antagônicos reforçam-se mutuamente: 

                >  cara e coroa, luz e trevas, positivo e negativo  
 
Obs: Jesus disse 'ninguém vem ao Pai senão por Mim' João 14.6  &  certa ocasião, o 
acesso ao meu próprio dinheiro no banco foi bloqueado por ter esquecido a senha 
correta:não havia meios de pegar meu próprio dinheiro sem a senha correta Aí... entendi a 
seriedade destas palavras de Jesus: sómente com Jesus no coração temos acesso ao Autor 
do livro que nos explica a Palavra, falando ao coração, muito mais do que apenas à mente.  

 

10-   INTERPRETAÇÃO DA BÍBLIA 
        

10.1 Requer estudo, humildade, dedicação, 
           Vida de obediência _ João 14.21  
           Comunhão com Deus _ Ef 4.30-32 5.18 
           Entendimento dado por Deus 2 Tm 2.7, Fp 3.15 
           Será na medida do crescimento espiritua, Fp 3.16  

       
10.2  Não depende de inteligência meramente humana e carnal 

      > Sempre é bom lembrar que 
      > doutores da Leis e Fariseus,profundo conhecedores das Escrituras, 
         - foram os que entregaram Jesus para ser crucificado. 
                  Ver perfil dos ímpios no Sl 50.16 -22  
        Jesus disse: ‘Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 
                              Mt 22.29  
       *É preciso haver equilíbrio entre o conhecimento intelectual  
                                                        e a operação do Espírito  
       & especialmente aos que se propõe a conhecer, ensinar e pregar a Bíblia  

 
      
 10.3  Há princípios de interpretação que devem ser conhecidos e aplicados. 
                                  [ matéria da Exegese ] 

 

 
11-  SUFICIÊNCIA DA BÍBLIA  

 
Verificar as seguintes referências:  Sl 119.89-104 Lc 16.29,31 
       11.1    O que não entendo, confio que Deus sabe  
                  O que não está revelado, a Deus pertence Dt 29.29  
     
      11.2   Dependo da unção do Espírito Santo_ João 16.13  >   1Co 2.10-14 > 2Co 3.6 
                                                                              1 Jo 2.27     >  João 6.36  
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      11.3  GABARITO para conferir e testar TUDO o que se vê e ouve, At 17.11 

‘ estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, ... 
  examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim’  
 
  > Examinai tudo. Retende o bem. - 1 Tessalonicenses 5:21 acf. 

       & As Escrituras,especialmente Provérbios, dão critérios pelo quais  
     se pode verificar  o teor daquilo com que se está  lidando.  

  
obs : pode ser propósito de Deus deixar certos textos inexplicáveis aos homens, justamente 
para mostrar o limite humano ante o infinito conhecimento de Deus. Aos doutores em Bíblia 
compete a humildade de admitirem a finitude da compreensão da criatura ante o Criador.  
 

12 -    “ESCRITO ESTÁ…”  
             BASTA PARA O CRISTÃO ! Lucas 4.4, 7 e 10 

    
    >  ‘o Espírito testifica com o nosso espírito...’ Rm 8.16, 1João 4.1-6  

        
          > Divisor de águas:  ‘quem é de Deus ouve as palavras de Deus’ João 8.47   
                  > Entretanto, vós não ouvis; porque não sois de Deus’  
-x- 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

 
 


