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NOTA  INTRODUTÓRIA 

Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta vezes o 

instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até vc afinal  aprendeu :  captou, 

tomou para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu lado.  

   Receba as repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. 

Cada capítulo é feito de modo a poder ser impresso e servir de base a explanações 

isoladas 

Não  convém fazer leitura corrida. Melhor se deter em apenas um  capítulo por semana 

Pode imprimir assim facilita levar consigo.e fazer anotações  assim dá tempo de ler e 

copiar cada referência e ‘digerir’ bem os fatos espirituais  apresentados .   

Cap 01   CONHECENDO AS  ESCRITURAS 
 

As Escrituras  é o  registro da Palavra de Deus. A Bíblia é o livro que contém as Escrituras  

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 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  

2. Deus é um Ser que fala! O Criador busca o diálogo com Suas criaturas. 

http://www.novasperolas.com.br/
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• Fala-lhes e quer ouvi-las, por isso, pergunta!  
(Interessante pesquisa - As perguntas de Deus)  

• “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  

• Disse Deus: 'Haja luz e houve luz' Gn 1.3  
' Os mundos pela palavra de Deus foram criados', Hb 11.3  

• 'Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo...' Gn 2.16  
“Ouviram a voz do Senhor Deus” Gn 3.8  

• 'E chamou o Senhor Deus a Adão, dizendo...' Gn 3.9 
Obs: Sublinhar com lápis verde ao ler: 'disse Deus', 'falou o Senhor'; 
Exemplo Gn cap 1 e 2 - Ler Gênesis colorindo de verde o número dos versículos 
em que Deus fala. 

• · Antes de surgir a escrita era a pré-História: toda a história da Humanidade 
dessa época, chegou a nós pela transmissão oral e por descobertas 
arqueológicas de desenhos em cavernas . 

                          & no link BUSCA ver GENEALOGIAS ( transmissão oral)  
· A História começa ao surgir a escrita: UR foi cidade significativa nesse 

aspecto 
· Abrão morava em UR , Gn 12  
· Deus fala com 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 da atuação de Deus profetizando e preparando a 
vinda do Descendente que viria esmagar a cabeça da serpente, de acordo com a 
promessa de Gn 3.15. Ha ênfase no cuidado em se observar a Palavra de Deus = lei, 
mandamentos, estatutos, juízos, preceitos - Dt 6.6-10, 17.18 Js 1.8 Sl 1 e especialmente 
Sl 119 

3. Efeitos da Palavra: 

• Ao ser pregada, gera arrependimento e salvação, ler o livro de Jonas  

• Ao ser lida e ouvida, gera avivamento 2 Rs 34 e 35  

• Ao ser ensinada, gera compromisso com Deus - Neemias cap 9  

4. Instrumentos da Palavra de Deus 

• Antes, pelos profetas: Lc 1.68-79 

• “prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas”  

• Hoje, por Jesus: “a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho” Hb 1.1  

Conhecendo um pouco sobre Jesus, o Verbo...Jo 1.1 

• No princípio... Gn 1.1 >  era o Verbo João 1.1  

• O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus  

• No rolo do livro está escrito de MIM - Sl 40.7  

• Jesus  
o antes da fundação do mundo - João 17.24, Ef 1.4, 1 Pe 1.20  
o desde a fundação do mundo - Mt 13.35, 25.34 Lc 11.50, Hb 9.26; Ap 13.8  

• É eterna - 'céus e terra passarão, mas as Minhas palavras não hão de passar' Mt 
24.35  

• 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  

As palavras de Jesus são Palavra de Deus 
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• Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus  

• '...lhes dei as palavras que Tu me deste'  

• 'dei-lhes a Tua palavra' João 17.14 / João 3.34, 17.8  

5. Características da Palavra 

• A Palavra de Deus é:  
o A Verdade - João 17.17  
o Viva e eficaz Hb 4.12, Is 55.11  
o Penetrante Hb 4.12, Ap 1.16  
o Eterna 1 Pe 1.24  
o A espada do Espírito Ef 6.17  

• A Palavra de Deus produz:  
o Fé - Rm 10.14-17  
o Libertação - João 8.32, 17.17  
o Regeneração - 1 Pe 1.23  
o Crescimento - 1 Pe 2.2  
o Restauração - Sl 19.7  
o Cura - Ex 15.26, Sl 107.20  
o Livramento - Sl 107.20  
o Direção - Is 30.21  
o Sabedoria, entendimento, prudência - Sl 119.98-100  
o Vitória - Ap 12.11 (Extraído da Bíblia Vida Nova- Ed Vida)  

6. O homem só pode conhecer a Deus se Ele Se revelar - Mt 11.27 

• Formas de revelação de Deus:  
o Pela Criação - obras da natureza - Sl 19 
o 'lei gravada na consciência do homem' - Rm 1, 2.14-15  
o Através da História - livro de Daniel, especialmente do povo de Israel  
o Na pessoa de Cristo - Hb 1.1  
o Pelas Escrituras, hoje conhecida como Bíblia:o Velho e Novo Testamentos 

são o registro escrito da revelação dada por Deus aos seus profetas, 
& 2 Tm 3.15, 2 Pe 1.20-21  

• Os dois Testamentos:  

• Antigo ou Velho - 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 toda a História da Humanidade, preparando 
a vinda do Messias.  

o São 39 livros, sendo os cinco primeiros livros, escritos por  
a) Pentateuco: os cinco primeiros livros escritos por Moisés 
                gênesis ,êxodo, levítico, números, deuteronômio 

o  
b) Históricos: contam a História de Israel de Josué (conquista de Canaã) 
ao tempo dos Reis ( vão cativos)  e volta do cativeiro com  Esdras / 
Neemias 

o  
& Ester narra episódio entre o tempo de Esdras  e  Neemais 

o   
 

o c) Poéticos: foram assim chamados devido seu estilo peculiar  
São: Jó (sofrimento) Salmos( andar com Deus) Provérbios( práticas da 
vida)       
         Eclesiastes (a vida debaixo do sol)  Cantares (amor inegociável)  
                  Tratam de temas atemporais 

Entre os Históricos (o passado já foi ) e Proféticos (futuro ainda virá) 

                 - parecem dizer: o que vale é seu HOJE com Deus 

o d) Proféticos: de Isaías a Malaquias são livros proféticos 
o Cobrem período de cerca de 4.000 anos.  
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• Novo Testamento - da vinda do Messias até o fim dos tempos  
o São 27 livros, sendo 
o a)   Evangelhos (cada um fala de Jesus sob um prisma 

▪        Mateus (Rei), Marcos(servo)  Lucas(homem)  João (Deus) 
o b) Atos _ é histórico: narra o início da Igreja  
o                                     e a difusão do Evangelho 
o c)  Cartas de instruções à Igreja incipiente; são elas: 

      i)   14 cartas de Paulo,  
     ii)  Hebreus de autor desconhecido,  
     iii)  7 cartas Gerais: Tiago 1e 2 Pedro  1,2 e 3 João e Judas 
 
d)  Apocalipse_ é profético: sinopse da história da igreja, de 
     Israel e das nações revelando acontecimentos dos período    
     chamado de “últimos dias” - é o único livro profético do NT  

7. Cânon Sagrado, definido por características únicas e especiais que revelam um só 
autor: DEUS, que através dos tempos escolheu vários homens especiais para escrever a 
revelação de Deus ao homem_ tudo o que é preciso saber a fim de poder ESCOLHER 
existir em aliança e comunhão com Deus, ou não.Evidenciado pelo modo como influiu e 
continua influindo nas vidas de todos os que o lêem de coração aberto à voz de Deus  

• É a revelação de Deus pois registra  
o Princípios espirituais que regem esta Criação. 
o Idéias, critérios, mandamentos de Deus ao homem  
o Contexto espiritual em que o ser humano existe.  
o Relacionamento de Deus com pessoas, revelando a Pessoa que Ele é.  
o Profeticamente, revela o que só Deus pode saber: Seus atos através da 

História - alguns já cumpridos através da  História Geral da 
Humanidade.   
                 > outros ainda a se realizarem 
João 20.30-31    1Pedro 1.10-12    Daniel 8.15 e 12.8-12 

8. Escritores Escrita por homens, tem como único Autor, o próprio Deus.  
O Velho Testamento foi escrito de Moisés a Malaquias, cerca de 1.400 a 400aC.  
O Novo Testamento foi escrito desde cerca de 40 a 95AD, de nossa era. 

9. Inspirada = insuflada por Deus  2 Tm 3.16 = Gn 2.7; 2 Pe 1.20-21 Ap 19.9, 22.6, 2 
Sm 23.2 

• Aceita como Palavra de Deus pela fé, não como matéria científica, com base na 
atitude de Jesus para com o Velho Testamento - 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.  

10. 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 /1 Co 14.37  
 
11. Objeções à doutrina da inspiração: 
  
a) Informa,  mas não consiste na revelação de Deus 
.  
b) Fala a respeito da revelação,  mas não é revelação em si mesma.  

• DE FATO: Deus Se revelou, deu-Se a conhecer, e revelou fatos futuros através  
de ocorrências e por meio de palavras que pôs nos lábios de 
i) Seus profetas - Dt 4.1-5, 2Sm 23.2, Jr 1.9 
 

• ii) Seu Filho, Jesus cujas palavras foram reconhecidas como as do próprio Deus 

•                    - João  7.17-18, 8.38, 14.24, 17.8, 14 
iii) do Evangelho pregado: as boas novas da salvação em Cristo, 1Co 2.13 
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Confirmado pela instrução de Jesus: ao serem presos e levados aos  magistrados, não 
se preocupar com o que haveis de dizer pois  o Espírito Santo falará por vós....ref?  

c) Os escritores, apenas instrumentos do Espírito Santo, perdiam noção de si.  

DE FATO: '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.  
O humano mesclado com o divino, analogicamente  
                  & como Jesus é homem-Deus. 

Não se caia no outro extremo de idolatrar o livro como uma relíquia, com poderes 
intrínsecos.  

d) Não é toda ela a revelação de Deus, mas algumas partes contêm a revelação de Deus  
                Ex: Evang de João mais do que Eclesiastes ou amigos de Jó ? 

DE FATO, a própria Bíblia responde:  
'Toda Escritura é inspirada por Deus' 2Tm 3.16 
'nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação' 2 Pe 1.21 
'O Espírito testifica ao nosso espírito...' Rm 8.16  

Muitos se converteram a Deus pela simples leitura da Bíblia e tiveram suas vidas 
transformadas. Cristãos regenerados não têm dúvida de que a Escritura é toda 
inspirada por Deus. 

A Bíblia é para ser lida não apenas com o intelecto, mas com o coração 
                               &  sob a instrução do Espírito Santo  

O homem natural, o simples raciocínio humano,não entende as coisas de Deus, 1Co 2.14 
É preciso intervenção e revelação de Deus que 'resplandeceu em nossos corações' 'para 
iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo' 2Co 4.6.  
O próprio Pedro admitiu: 'Há coisas difíceis de entender que os indoutos... torcem...  
& para sua própria perdição' 2Pe 3.16 

Pretender “dissecar” o texto sagrado é tão absurdo quanto se dissecar uma pessoa 
viva.  

A Bíblia inteira é, toda ela, revelação de Deus:  
ouça-se a advertência de Apocalipse 22.18-19. 
Nada se lhe acrescente, nada se lhe retire - Ex 32.33, Sl 69.28, Ap 3.5, 13.8 
[verificar] 

12. É revelação fidedigna -  
 

a) pela atitude de Jesus para com VT  
                       Mt 5.17-18, Mc 7.1-13, 12.35-37, Jo 5.39-47/10.34-36  
 

b) pelo testemunho da Bíblia sobre si mesma 1Co 14.37-38 / Ef 3.3 
                    *Há os que digam não ser fidedigna por causa de eventuais inexatidão de 
tradução,  
                                 & erros de copistas, ou aparentes contradições ideológicas.  
* Refuta-se:  
1- A descoberta de manuscritos antiqüíssimos  demonstrou a exatidão da tradução.  
 
2- É a plena revelação de Deus, não é enciclopédia sobre todos os assuntos  
 
3- Foi escrita para ser entendida por pessoas comuns, em linguagem accessível a todos. 
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 
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como pretexto para teorias pessoais. Considerar que a Bíblia é um todo que se explica 
pela própria Bíblia. Não pode ser retalhada sem dano de sua integridade.  

*Muitas evidências históricas e descobertas arqueológicas atestam sua veracidade  
*Muitas aparentes discrepâncias são causadas por falta de aptidão e qualificação para 
interpretar a Bíblia [eis a função de exegese]. Convém lembrar que aspectos antagônicos 
reforçam-se mutuamente; ex: cara e coroa, luz e trevas,  pólo positivo e negativo.  
*Também há que se considerar os níveis de revelação conforme os níveis de 
compreensão e de acordo com os propósitos de Deus. O mesmo pai fala com a mesma 
autoridade e com o mesmo amor ao filho quando este tem 4, 14 ou 40 anos, mas em 
níveis diferentes. Ao Se revelar ao homem, Deus considera 

i) o estágio de entendimento da humanidade em geral,  
            - e o povo a quem se revela para Se fazer entender. 
 
ii) o nível de entendimento de cada um : há pessoas de diferentes níveis cultural e 
QI. 
 
iii) A Bíblia é livro para toda a vida de uma mesma pessoa: através dos anos,  
          & pode-se ter vários níveis de compreensão de um mesmo texto.  
Obs: o Espírito Santo  ‘ensina, faz lembrar e traz novas revelações’ João 14 e 16 
                                     - faz a adequação individual:aproprie-se do que entendeu  
                                          O que não entende, creia que Deus sabe melhor 

13. Interpretação da Bíblia 

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  
- Na medida do crescimento espiritual, Fp 3.16  
- Não depende de inteligência meramente humana e carnal  

Sempre é bom lembrar que 

i) doutores da Leis e Fariseus, profundo conhecedores das Escrituras,  
           & foram os que entregaram Jesus para ser crucificado.  
ii) 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 
                  Santo na vida de quem se propõe a ensinar / pregar a Bíblia. 
iii) Há princípios de interpretação que devem ser conhecidos e aplicados  
           [matéria da Exegese]. 

14- Suficiência da Bíblia - Sl 119.89-104 Lc 16.29,31  

• O que não entendo, confio que Deus sabe 

•   

• O que não entendo agora, pode ser que saberei mais tarde, Fp 3.15-16 

•   

• Dependo da unção do Espírito Santo: 
Jo 16.13, 1Co 2.10-14, 1Jo 2.27 João 6.36 2Co 3.6  

•  

• Dependo da revelação de Deus para mim, Jr 33.3 
>  clama a mim, responder-te-ei ... ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não 
sabes'  

• > ' e aquele a quem o Filho O quiser revelar' Mt 11.27  
> quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim' Gl 1.15-16 

•   

• Testar tudo o que se vê e ouve conferindo com as Escrituras ,  At 17.11  
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                        “Escrito está…” basta para o cristão. &  

 

Cap  02    APRESENTA O LIVRO : BÍBLIA 
* A Bíblia ( é o livro em si) as Escrituras (é a coleção dos escritos inspirados por 
Deus)  
 
consiste na Palavra de Deus : é o que Deus tem a dizer à Humanidade  
- é a revelação de Deus à Humanidade,  
do Criador buscando Sua criatura,  
do Ofendido estendendo reconciliação ao ofensor 
do Salvador vindo buscar o completamente perdido. 
do Altíssimo operando a restauração do decaído 
do Vitorioso trazendo vitória ao derrotado ,  
- e muito mais que cada um pode descobrir por si mesmo  
- pois é o Senhor falando aos que querem ouvir, Jr 33.3  
* Enquanto as trevas disfarçam a verdadeira natureza no ocultismo, Deus Se 
revela :     
            >  Desvenda verdades que nossos sentidos não podem perceber. 

> Mostra princípios que regem o mundo espiritual  
> Adverte quanto às conseqüências das escolhas 
> Consiste em  enorme carta de amor de Quem deseja a companhia do 
outro,  
> Evidencia  o anseio pelo   dialogar:  ser ouvido e ouvir  
> Denota transparência :  conta como é, o que pensa, o que gosta [ ou não 
] 
> Dá-se a conhecer esperando ser amado : Amarás... Dt 6 Dt 30.20 
> é a expressão do Soberano que não é tirano 
             → ‘ESCOLHE a vida...’ Dt 30.19 
> De Quem nos quer a Seu lado, de livre e espontânea vontade. 

 
O VELHO  TESTAMENTO : contém os mesmos livros considerados como revelação 
divina pelos judeus, apenas colocados em ordem diferente.  
 

Gênesis é a revelação do princípio de tudo e  
Apocalipse revela como tudo chega ao fim 

Entre eles, a História Geral e a História do povo de Deus:  
i) a história da queda e da redenção do homem 
ii) a História da Humanidade num contexto eterno _ Sl 90.2 

 
Nascemos no Tempo para ESCOLHER onde passar a Eternidade. 
Deus deixou escrito na Bíblia como escolher a Vida eterna.  

 
* São 66 livros escritos por 40 homens, mas de Um só Autor 
- Completá-lo cobriu período de 1.500 anos  
Mensagem, única e eterna, escrita em “capítulos” que se explicam e se completam, 
uns aos outros, não necessariamente em seqüência ou ordem cronológica 
“Passará o céu e a terra , Minhas palavras não...” Lc 21.33  
☺ ilustração: é como se a esposa, saindo, deixasse bilhete aos da casa :Tem bolo na 
geladeira  
O bilhete, após lido, foi jogado nao lixo, mas a mensagem continuou existindo na mente de 
quem o leu, e o fato continuava verdadeiro: tem bolo na geladeira. Mas, cada um precisa 
se servir e comer o bolo.... quanto quiser ! - Se não quiser comer, o bolo continua lá, à 
disposição. 
 
Cf P.Hoff _ O tema pode ser assim dividido: 
                   O Velho Testamento _ preparação do Redentor 
                      Os Evangelhos _ manifestação do Redentor 
                           Atos _ proclamação da mensagem do Redentor 
                                 Epístolas _ explicação da obra do Redentor 
                                       Apocalipse _ consumação da obra do Redentor 
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O VELHO TESTAMENTO: abrange o relato do que houve antes de Jesus, e o tempo da 
aliança da Lei, como Deus preparou a vinda do Messias Os livros estão agrupados por 
assuntos: 
 

a) PENTATEUCO ou os livros da Lei, escritos por Moisés:  
          Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio 
 
b) Históricos:  Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas: 
                                        fatos antes do exílio  
    Depois do exílio:  Esdras   Neemias,  Éster:  
 
c) Poéticos: tratam de relacionamentos pessoais com Deus :  
    Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares 
         Colocados entre os Históricos e os Proféticos, parecem dizer: 
   O passado já foi, o futuro está por vir : IMPORTA O SEU HOJE COM 
Deus  
 
d) Proféticos, abrangem: 
    Profetas maiores= Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel 
    Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas 
Miquéias,Naum                                                        
                                     Habacuque, Sofonias , Ageu, Zacarias e 
Malaquias. 

 
O NOVO TESTAMENTO:  

• Evangelhos contam a vida de Jesus 

• Atos , histórico,  relata  a expansão do  cristianismo  

• Cartas mostram como viver essa nova realidade 

• Apocalipse é profético dá resumo da História até fim dos tempos 

FIM 02  BIBLIA~~~ 

 

CAP 03     CONSIDERAÇÕES  MAIS   DETALHADAS  
• SOBRE O VELHO TESTAMENTO  

 
*Pentateuco ( Gen+ Êx+ Lev +Núm + Deut) escrito por Moisés sob estrita ordem de 
Deus : 

• ‘Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã 
cedo, edificou um altar ao pé do monte, e doze colunas, segundo as doze tribos de 
Israel’ Ex 24.4 

• Numa concordância pode-se ver quantas vezes Deus ordenou ESCREVE  
                                 Ex 17.14 e 34.27 Dt 31. 24 Dt 17.18 

•  
Os demais livros são divididos em Históricos, Poéticos e Proféticos  

• Certamente o próprio Deus fez com que fosse escrito do jeito dEle 
 

• A partir de Moisés houve o cuidado e a necessidade de se documentar a História de 
Israel pelo efeito que essa história teria na compreensão da vinda de Jesus, motivo da 
existência do povo de Israel ‘sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da 
Escritura é de particular interpretação   'Porque a profecia nunca foi produzida por 
vontade dos homens, mas oshomens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito 
Santo’   2Pe 1.20 – 21  

•  
Históricos: nem sempre escritos pela própria pessoa, especialmente os de Rute e 
Ester 

• - Pentateuco, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester .  
                 & os fatos do livro de Ester ocorreram entre Esdras e Neemias  

•  
Poéticos: falam de relacionamento pessoal com Deus. 

•                  Bem no centro da Bíblia, são seguidos pelos livros 

• Proféticos escritos por homens ungidos que trouxeram o recado de Deus ao povo  
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•  
Os Poéticos colocados entre os Históricos( passado)e os Proféticos( futuro) parecem 
dizer: 
                  o passado já foi, o futuro só Deus sabe: importa o seu HOJE com Deus  

 

• POÉTICOS: JÓ +SALMOS + PROVÉRBIOS + ECLESIASTES + CANTARES  

•  
Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, pelo contexto social -  
 Ele queria que sua experiência fosse escrita: Jó 31.35 ‘que meu adversário escreva 
um livro  
  Este relato pode ter chegado até Moisés no tempo em que viveu em Mídiã _ terra 
dos               
         descendentes de Abraão com Quetura, depois que Sara morreu_ ver Gn 25.4  

•  

• Naquela terra o Senhor era conhecido e cultuado: O sacerdote Jetro, veio a ser sogro 
de Moisés  _ ver Ex 3.1 e 18.11-14 - O contexto espiritual foi dado pelo próprio Deus 
Jó 1 e 2  

•  
Salmos , escritos principalmente por Davi, criou um estilo de literatura cantada  
                Mas o Sl 90 é atribuído a Moisés. 

• Outros foram escritos pelos músicos do templo e algumas  Bíblias trazem seus 
autores  
 
Provérbios, Eclesiastes e Cantares são atribuídos a Salomão  

•  
PROFÉTICOS são recados específicos de Deus quanto ao futuro das nações, e de 
Israel  
 

•  PROFETAS MAIORES: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel 

•                         - pelo tempo de ministério e extensão da mensagem 
 

• PROFETAS MENORES por trazerem às vezes até apenas uma só mensagem: 
Oséias, Joel 
Amós , Obadias, Jonas,Miquéias, Naum, Habacuque, sofonias, Ageu, Zacarias e 
Malaquias  

 

• O Velho Testamento foi confirmados por Jesus como sendo as ESCRITURAS _ 
de inspiração divina Lc 24.27 E, começando por Moisés, e por todos os profetas, 
explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lc 24.32 E disseram um 
para o outro: Porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos 
falava, e quando nos abria as Escrituras? Lc 24.44 – 45  

• São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco; que convinha que se 
cumprisse tudo o que de Mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos 
Salmos ( as três divisões do VT)- Então lhes abriu o entendimento para 
compreenderem as Escrituras; Mt 22.29  

•  - Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus; Mt 26.54 _24.35 

• Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? 
 

•  Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão Mc 13.31 e Lc 
21.33  

 

• SOBRE  O   NOVO  TESTAMENTO 

•  
O Evangelho de Mateus, escrito aos judeus, está coalhadode citações do Velho 
Testamento que se cumpriram em Jesus  Em seus ensinos, Jesus leu a Escrituras. Lc 
4.21 (na sinagoga,    
              Jesus leu Is 61.1_ e disse : ‘Hoje se cumpriu esta Escritura aos vossos 
ouvidos’ 
                 Referiu-Se a Jonas, Sodoma e Gomorra, Noé, etc 

• Mas, a melhor evidência que confirma a veracidade dos fatos do VT são as 
genealogias, meticulosamente anotadas tendo em vista a promessa de Gn 3.15 _ 
Deus velava para que tais dados ficassem registrados. Não creio que os homens 
tivessem a noção exata da importância do que anotavam 
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•  ver genealogia. de Jesus: Mateus1 – o descendente real e 

•                                          Lucas 3_ o descendente de Adão  

• Note que as pessoas NÃO foram escolhidas aleatoriamente .mas pela atitude do 
coração 
Havia uma razão para a história delas constarem nas Escrituras ,porém, 

•  elas nâo sabiam que as escolhas que faziam teriam tal repercussão  
 
De fato, Jesus é o Verbo, Jo1.1 -3 ‘ o nome pelo qual Se chama é a Palavra de Deus’ Ap 
19.11  
 
MESMO QUE TODAS AS BÍBLIAS SUMAM, COMO VAI ACONTECER > 2Pe 3.10 -12  
Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e 
os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão 
descobertas.... a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se dissolverão, e os 
elementos, ardendo, se fundirão? ‘  
 
A PALAVRA DE DEUS PERMANECE VIVA EM JESUS  ☺ é como se eu saísse e 
pedisse para alguém escrever um recado ao Vicente: - T em bolo na geladeira Ao chegar, 
ele o lê e joga fora o bilhete. O recado permanece vivo nele, e mais tarde, ele come o bolo  
 
Deus deixou Sua mensagem escrita mas é verdade eterna em Jesus e permanece viva 
em todos aqueles que creram e foram selados com o Espírito Santo . 
E tem o endosso do próprio Deus : ‘ Eu velo sobre Minha Palavra para a cumprir’ Jr 1.12  
Outras evidências de que a Bíblia foi escrita por muitos homens mas tem um só autor_ 
que é Deus  
 
 

1   é o fato de ter pensamento e mensagem únicos apesar da diversidade de 
autores: temperamentos, idades, educação, etc...APESAR DE TER SIDO 
ESCRITO EM VÁRIAS FASES DA História com suas diferenças inerentes: 
mutação linguística, entendimento progressivo, mentalidades diferentes, etc...  
 
2   a Bíblia se explica pela própria Bíblia: um pensamento aqui, é esclarecido- e 
melhor explicado bem lá na frente... centenas de anos depois...  
 
A diferença entre a Bíblia católica e a evangélica são apenas uns livros do 
Velho Testamento apócrifos ( não de inspiração divina mas de valor histórico) que 
não constam nas Escrituras dos judeus.  
Mas não há diferenças no texto sagrado 
 exceto as normais de diferentes traduções:, mas o sentido é o mesmo  
 
3   o  diabo também conhece bem a Deus e as Escrituras :  
- por isso faz de tudo para desacreditá-la, como fez com Eva ver Gn 3.1-6  

Vem com ‘boca mole’ perguntando se’ foi assim que Deus disse’ ?   

• Denigre o caráter de Deus como se soubesse não ser Ele confiável   

•  Usa linguagem parecida com a de Deus : no dia em que ... 

•  mas nega, contradiz o que Deus disse’ certamente não morrerás   

•  Mistura verdade com meias mentiras  

•  Sugere as intenções dele (diabo)  

• Esconde a verdadeira conseqüência da escolha contra a ordem de Deus  
*Geralmente se apresenta sob  disfarce lindo e  atrativo: Sua mais 
perigosa abordagem  -  é quando  ‘se transfigura em anjo de luz’   2Co 
11.14 

 
Mas verdadeiros cristãos têm o testemunho do Espírito em seus corações.  
E jamais dão ouvidos a questões que colocam em dúvida a integridade da Palavra _ 
mesmo que haja ‘ pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, 
como o fazem também com as outras Escrituras, para sua própria perdição.’ 2Pe 3.16  
 
 
 
 
 
*NOVO TESTAMENTO  
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EVANGELHOS: quatro ,  mostram facetas de Jesus  
                            que correspondem à visão de Ezequiel 1.10  
                            confirmada pela visão de João no Apocalipse 4.6-7  
Remetem às  figuras das quatro bandeiras das tribos de Israel no deserto, Nm 2  
Mateus: leão da tribo de Judá (escrito aos judeus)  
Marcos: boi , da tribo de Efraim( aos romanos) 
Lucas:   homem, da tribo de Rubem ( aos gregos)  
oão:     águia, da tribo de Dã (a judeus convertidos)  

 
ATOS _ DOS APÓSTOLOS ou ATOS do Espírito Santo, como dizem alguns,relata 
desde as  
- últimas palavras de Jesus aos apóstolos, Sua ascenção,  Atos 1  
- descida do Espírito: que deu início à Igreja, Atos 2  
- os primórdios da vida da Igreja, atuação de Pedro  até o capítulo 12 , At 2-12)  
                                                          atuação de Paulo, a partir do cap 13 até o cap 
28 
Obs: o livro de Atos não tem conclusão. Dizem que é por ainda estar sendo escrito 
pelas vidas de todos os salvos até à vinda de Jesus nas nuvens, no 
arrebatamento,  

1 Ts 4.16-17 
AS CARTAS escritas por Paulo, têm o nome dos destinatários: 
Romanos,Coríntios, 
Gálatas, Efésios, Filipenses,Colossesnse, Tessaloinicenses,Timòteo, Tito e 
Filemom  
                          

A carta aos Hebreus é de autor desconhecido  
 

AS CARTAS GERAIS são cartas circulares escritas por Tiago, Pedro , João e 
Judas  
Instruem os convertidos a viver nessa nova aliança com Deus ; foram 
reconhecidas e aceitas como inspiradas por Deus para edificação da Igreja desde 
os primeiros cristãos. E preservados pelo próprio Deus (outros escritos se 
perderam foram queimados na época das perseguições romanas, ou só estão 
sendo achados agora... depois de 2mil anos...)  
 
APOCALIPSE é o último e o único livro profético do Novo Testamento  
- revelado por Jesus glorificado ao apóstolo João exilado na ilha de Patmos 
Traz recados às igrejas até o fim dos tempos, 
 Dá  resumo da era cristã e da história de Israel todos convergindo para os 
acontecimentos dos últimos dias: revelação do anticristo, perseguição aos judeus, 
  vinda de  Jesus para julgar as Nações ( Malaquias 14)            
                              implantação do Milênio, Ap 20  
                              Batalha final. Todos os mortos ressuscita,  
                               Explode a crosta terrestre, 2Pedro 3.10-12. 
Implantado o Trono Branco, juízo de cada um .. 
                              .para o destino eterno de perdição ou salvação 
Novos céus e nova terra.   fim 03   +DETALHES  

Cap  04   DISPENSAÇÕES 
 
'De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, - na dispensação da plenitude dos 
tempos, - tanto as que estão nos céus como as estão na terra;' [Efésios 1.10].  
 
 

DISPENSAÇÃO: é um período em que o homem é provado na sua obediência a certa 
revelação específica da vontade de Deus. Encontra-se três vezes no novo testamento  
Efésios 1.10, Ef 3.2; Colossenses 1.25 

- O Candelabro (Castiçal) com sete hastes é um dos símbolos do povo Judeu,  
- mas é também um tipo das sete Dispensações. 
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Características: 

Responsabilidade - O que Deus quer ou pede ao Homem ( alvo proposto por Deus) 
 
Fracasso : Agir do Homem que o leva a errar o alvo proposto por Deus ( pecado) 
 
Juízo - CONSEQÜÊNCIA DO PECADO : de ter errado o alvo proposto por Deus  

 
Dispensacionalismo 

O dispensacionalismo apesar de não estar claramente delineado na Palavra de 
Deus 
- é, já há algum tempo,  
1- modelo que nos ajuda a entender o propósito de Deus para com a Humanidade.  
   Tal conhecimento é de fundamental importância para a vida espiritual dos 
cristãos. 
 
2- também nos ajuda na exposição de uma posição escatológica,  
  - de modo a que se torne mais facilmente compreendida.  
 
Contudo, não se deve tomar o dispensacionalismo como  base doutrinária,  
 mas, como de fato o é,como  AJUDA para melhor compreensão do propósito 
divino.  
 
Precisa-se ter em mente a revelação progressiva de Deus aos homens e ver com 
clareza a verdade bíblica de que a salvação é pela graça, por meio da fé no 
Redentor  
> prometido desde Gênesis 3.15, que veio em Jesus Cristo, e isto nunca mudou! 

desde que proveu vestes de peles ao casal pecador, Adão e Eva, Gn 3.21  
por estarem nus, Gn 3.7 pois destituídos da glória de Deus pelo pecado, Rm 3.23 

        - todo sacrifício no tempo da Lei aponta, de modo figurado, para a cruz , para 
Jesus: 
                      'o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo' João 1.29  
Observações: 

- ALIANÇA x DISPENSAÇÃO:  
Segundo Scofield: É importante distinguir Dispensação de Aliança.  
- Dispensação é um modo de Deus experimentar o estado espiritual do povo. 
- Aliança é eterna e incondicional firmada na Palavra de Deus, Jr 1.12  
. Veja as Alianças (Clique aqui) 

- Alguns teólogos falam de 12 dispensações , acrescentando: 
09 Da Redenção, Tito 1.2; Hebreus 13.20  
10 - Das Obras, Apocalipse 20.13  
11 - Da Graça Universal, Romanos 4.5-8 e a  
12 Aliança para Israel, Jeremias 31.31-34; Hebreus 8.7-12 . 

- POVOS nas Escrituras Sagradas; judeus, gentios e igreja (judeus + gentios). 

 
ALIANÇAS ENTRE DEUS E O HOMEM - QUADRO RESUMO 

 
Ord Alianças Dispensação Referências Promessas Obrigações 

1a 
EDÊMICA 
No Éden  

INOCÊNCIA 
No Jardim do 
Éden 
Árvore da Vida 

Usufruir do 
Paraíso 

Obediência 
Inocência 
Cultivar e 

http://www.adimb.com/palavra/alianca/index.php
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Gênesis 2.16,17 guardar o 
jardim 

2a 
ADÂMICA 
Com Adão 

CONSCIÊNCIA 

Expulsos do Éden 
Adão / Mulher /  
Serpente 
Gênesis 3.14-21 

Redentor 
'Semente'  

Trabalhar 
Suar 
Morrer  

3a 
NOÉTICA 
Com Noé 

GOVERNO 
HUMANO 

Na arca 
Arco Iris 
Gênesis 9.1-17 

Não mais 
destruir, 
nem dilúvio: 
Toda carne 
não mais 
será 
destruída 

 

4a 

CONCERTO 
PERPÉTUO 
Com Abraão 
Isaque e  
- Jacó 

PROMESSA 

Circuncisão 
Gênesis 12.1-3 
Gênesis 26.2-5,24  
(Cordeiro) 
Gênesis 28.13-14 
Escada em Betel  

Grande nação 
Benção para 
famílias 

Fé 
Obediência  

5a 

MOSAICA 
Com Moisés 
Com 
Israelitas 

DA LEI 

No Monte Sinai  
(Horebe) 
Tábuas 
Êxodo 19.1-25 

Conquista de 
Canaã 

Guardar a Lei 
(transitório) 

6a 

PALESTÍNICA 
Sobre a 
Palestina / 
Jerusalém 

DA LEI 

Palestina / 
Jerusalém 
Deuteronômio  
28.1-30.3 

Exaltar sobre 
todas as 
Nações 

Restauração 
Conversão 
Guardar 
mandamentos 

7a 
DAVÍDICA 
Com Davi  

DA LEI 
Trono (Nat) 
[2 Samuel 7.16]. 

Reinado aos 
descendentes 

Obediência 

8a 

NOVA 
ALIANÇA 
Por Jesus 
Eterna  

DA GRAÇA 

Na cruz, Sangue 
1 Co 11.25; 
Jeremias 31.31-34 
Hebreus 8.6, 9.15  
Lucas 22.20 

Perdão dos 
pecados 
Espírito 
Santo 

Arrependimento 

extr http://www.adimb.com/palavra/alianca/resumo.php  

DISPENSAÇÕES 

'De tornar a congregar em Cristo todas as coisas,  
- na dispensação da plenitude dos tempos,- tanto as que estão nos céus como as 
estão na terra;' [Efésios 1.10].  
 

DISPENSAÇÃO: é período em que o homem é provado na sua obediência a certa 
revelação específica da vontade de Deus. Encontra-se três vezes no novo 
testamento : Efésios 1.10, Ef 3.2; Colossenses 1.25 

- O Candelabro (Castiçal) com sete hastes é um dos símbolos do povo Judeu,  
- mas é também um tipo das sete Dispensações. 

Características: 

Responsabilidade O que Deus quer ou pede ao Homem  
( alvo proposto por Deus) 
Fracasso : Agir do Homem que o leva a errar o alvo proposto por Deus ( pecado) 
Juízo - CONSEQÜÊNCIA DO PECADO : de ter errado o alvo proposto por Deus  

 
 

Dispensacionalismo : apesar de não estar claramente delineado na Palavra de Deus 
- é, já há algum tempo,  

http://www.adimb.com/palavra/alianca/resumo.php
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1- modelo que nos AJUDA a entender o propósito de Deus para com a Humanidade.  
Tal conhecimento é de fundamental importância para a vida espiritual dos cristãos. 
2- também nos AJUDA na exposição de uma posição escatológica,  
- de modo a que se torne mais facilmente compreendida. 

Contudo, não se deve tomar o dispensacionalismo por base doutrinária, mas, como 
de fato o é, por AJUDA a uma melhor compreensão do propósito divino.  
TENDO EM MENTE a revelação progressiva de Deus aos homens e 
- ver com clareza a verdade bíblica de que a salvação é pela graça,  
- por meio da fé no Redentor foi prometido desde Gênesis 3.15,  
- que veio em Jesus Cristo, e isto nunca mudou! 

Observações: 

- ALIANÇA x DISPENSAÇÃO:  
Segundo Scofield: É importante distinguir Dispensação de Aliança.  
- Dispensação é um modo de Deus experimentar o estado espiritual do povo. 
- Aliança é eterna e incondicional firmada na Palavra de Deus, Jr 1.12  
. Veja as Alianças (Clique aqui) 

 
QUE É ALIANÇA ? Literalmente: Concerto, Pacto, Convenção, Testamento, Contrato. 
'E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer 
bem; e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim ‘ 
Jeremias 32.40  

Alianças são incondicionais pois firmadas na Palavra de Deus, Jr 1.12  
Na Bíblia , são oito ao todo e todas serão cumpridas. Rm 11.26  
 
 

1- Éden, Gn 1-2 2- Adão, Gn 3-4 3- Noé, Gn 8.20-22 4- Abraâmica,GN 12.1-3 5- 
Mosaica, Êxodo 19.3 - 40.38 6- Palestiniana ( terra) Deuteronômio 30  
7- Davídica, 2 Samuel 7.5-17 8- Nova Aliança, Jeremias 31.31-34; Mateus 26.28  

 

- Alguns teólogos falam de 12 dispensações , acrescentando: 
09 Da Redenção, Tito 1.2; Hebreus 13.20  
10 - Das Obras, Apocalipse 20.13  
11 - Da Graça Universal, Romanos 4.5-8 e a  
12 Aliança para Israel, Jeremias 31.31-34; Hebreus 8.7-12 . 

POVOS nas Escrituras Sagradas; judeus, gentios e igreja (judeus + gentios). 
              EXTR http://www.adimb.com/palavra/dispensacao/index.php  

Fim   dispensações   

Cap  05    PRINCÍPIOS : DEUS NÃO ESQUECE  
  

               ‘ Eu velo sobre a Minha palavra, para a cumprir  Jr 1.12 

'Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra;  

> não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Am 8.11  

•  
Abordagens:   A Bíblia é a REVELAÇÃO DE DEUS quanto 

• 1- à pessoa de Deus     2- Princípios que regem esta Criação    3-Plano piloto da 
História  

 

• 1 A PESSOA DE DEUS  

• Deus Se dá a conhecer por Seus (1) atos, pelos Seus (2) critérios e Seus valores  

http://www.adimb.com/palavra/alianca/index.php
http://www.adimb.com/palavra/dispensacao/index.php
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• e por Suas (3) declarações : promessas, profecias, soberania  
 

• 2 PRINCÍPIOS QUE REGEM ESTA CRIAÇÃO 

• Deus revela princípios espirituais que os sentidos humanos não podem perceber e 
que são tão INEXORÁVEIS quanto os físicos que os ilustram; ex: sal, salga e 
açúcar, adoça 

• - Lei da Gravidade, Leis da Aerodinâmica, entre tantas outras 
 

• 3 PLANO PILOTO DA HISTÓRIA 

• A causa primária: Deus Criador de todas as coisas, Único Soberano do Universo  

• A rebeldia de um querubim desestabiliza a harmonia celestial: passa a ter dois 
‘partidos’ 

• A criação de um SER ( o Homem) para ESCOLHER de que lado prefere ficar  

• - e todas as decorrências dessa ESCOLHA pessoal e ETERNA  

•  
Muito importante é a LEITURA sistemática da Bíblia com a finalidade pessoal 
de  

 

• 1 CONHECER a DEUS  
a) por Seus atos: ‘até a criança se dá a conhecer por suas obras’ Pv 20.11 

• b) por Seus critérios : como Deus avalia e considera fatos e pessoas  
     - revelados por DIRETRIZES (➔) SIGA ! em geral, no imperativo 
            GABARITOS ( G ) modelos a seguir 
               VALORES: ‘ melhor é...’ ‘bom é...’ ‘é sua ruína ‘  
 

• c) por Suas declarações  ex:   o Senhor abomina... 
    i) Promessas (xq): ‘não te deixarei nem te desampararei’ Js 1.5 e Is 42.16 

•  
    ii) Profecias (fut) ‘ far-te-ei uma grande Nação’ Gn 12.2 e Jr 29.10 

• ‘assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos 
visitarei,  
             e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este 
lugar.’  

•  
    iii) Soberania : ‘tudo quanto quis , Ele o fez ‘ Sl 115.3  
                            ’o nosso Deus está nos céus; ele faz tudo o que lhe apraz’  
 
 

• 2 CONHECER OS PRINCÍPIOS QUE REGEM ESTA CRIAÇÃO  
 
Princípio Básico é ESCOLHA CONSEQÜENTE ( ~ ) cuja sigla é um til , Gn 2.17  
da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa  
➔ não comerás;    porque ( Motivo )  
SIT no dia em que dela comeres, (~) certamente morrerás’  
 
(P ) ‘ separação entre luz e trevas’ Gn 1.4 ‘ semente conforme sua espécie’ Gn 
1.11  

• ‘ Se o [grão de trigo ]caindo na terra NÂO morrer, fica ele só;  
                              - mas se morrer ( SIM ) , dá muito fruto’ Jo 12.24.  
&  muitos princípios, para serem válidos , têm duas faces : o SIM / o NÃO  

•    como  a eletricidade para funcionar precisa dos polos negativo e positivo 
 
3- CONHECER o PLANO PILOTO DA HISTÓRIA por VÁRIAS abordagens : 
i)   leitura corrida do texto bíblico ou por assuntos, personagens, épocas, etc...  
 
ii) DISPENSAÇÕES : modos como Deus tratou com o homem ( ver link BUSCA) 
- através de alianças, testes de obediência e juízo à Queda  

•  
iii) A CRUZ _ mensagem central de TODA a Bíblia fundamentada na promessa : 
’ inimizade entre ti ( diabo) e a mulher, entre tua descendência e seu Descendente 
;  
- este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar’ Gn 3.15 Gl 4.4 e Cl 2.15 
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• &  Toda a narrativa bíblica mostra Deus trabalhando para cumprir tal promessa  
- e seus efeitos sobre a Humanidade bem como sobre a História em Geral  
’ na plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob 
a Lei’  
Jesus  _ ’ despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao 
desprezo,  
triunfando deles na cruz’ Cl 2.15  
 
EX: ‘crê no Filho, tem a vida eterna; ...não crê no Filho não verá a vida ; mas  
                                (~)  a ira de Deus sobre ele permanece‘ Jo 3.36 e 5.24  
’ouve...as palavras,crê... NÃO entra em juízo: passou (SIM) da morte para a vida ‘ 
☺  

 

• ADENDO :  DEUS SE LEMBRA   ou: Deus é Fiel à sua Palavra, para sempre : Mt 
24.35  
          ‘ Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. 

• A Bíblia é riquíssima em detalhes importantes, desapercebidos numa leitura 
corrente  

•  
1- DEUS ABENÇOA A DESCENDÊNCIA DE ABRAÃO, Gn 15.5 - mesmo que 
não descendentes de Isaque que define a Linhagem da Promessa, Gn 3.15  

 
➢ ISMAEL, filhos de Abrão com Hagar , Gn 16.10 _ deu origem aos 

ismaelitas (os árabes)  
➢ doze tribos que vieram a ser povo muito rico , até hoje  

 

• 1.2- ESAÚ cujo apelido era EDOM, Gn 25.30 _ neto de Abraão  
                  - gêmeo de Jacó, Gn 25.22-26 - filhos de Isaque  
‘ disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho,  
- porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom, Gn 25.30 

•  

• 2- DEUS É FIEL QUANTO AOS DONS QUE CONCEDE 
   Ao dar Canaã aos israelistas ( descendentes de Jacó, Gn 32.28)  
     - dizendo para exterminar completamente os moradores da terra 

• Deus fez dois apartes, preservando a terra dos descendentes de Abraão: 
 
ESAÚ → guardai-vos bem; não contendais com eles, porque não vos darei da sua 
terra, 
- nem sequer o que pisar a planta de um pé; porquanto ... Dt 2.5, 22  
a Esaú (Edom, Gn 25.30, neto de Abraão) dei o monte Seir por herança.  

•  
AMOM → descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, Gn 11.26-27, 31 Gn 19.30, 
37 -38 

• ‘ quando chegares defronte dos amonitas, não os molestes, Dt 2.19 
e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por 
herança;  
- porquanto aos filhos de Ló ( sobrinho de Abrão) a dei por herança.  
 
Obs: Origem de Amom e Moabe: - Ló : por intercesão de Abraão, Gn 18  
        _ foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, Gn 19. 12-23 
             _ e seus descendentes deram origem a dois povos:  

→ os moabitas de Moabe, Gn 19. 37  
→ os amonitas de Amom , filho de Benami, Gn 19.38  

• ( Interessante ver num mapa a localização das terras 
deles)  

 

•  
3- PACTOS FEITOS NÃO SÃO ANULADOS PELO TEMPO  

• Outro caso, diz respeito ao pacto que Josué fez com os gibeonitas, LER Josué 
cap 9 

• Temendo ser destruídos, como viam estar acontecendo a outros povos, os 
gibeonitas enganam Josué que, sem consultar ao Senhor, faz pacto de não detruí-
los como era ordem de Deus. Descoberto o engano, tiveram de manter a palavra 
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dada e os gibeonitas ficaram como rachadores de lenha e tiradores de água para 
o Templo. 

 

• Muito tempo depois...(+ 20 anos com Josué, 480 do tempo dos juízes,= 500anos 

• ( + 40 anos do reinado de Saul = 540 anos  
                                       (  + uns 10 (?) anos do reinado de 
Davi = 550 anos ! ) 

• Cerca de 550 anos depois de feito esse pacto, acontece fato digno de Deus 
registrar na Bíblia: 
> para nosso ensino, mostra como Deus vê as coisas. 
* Davi está intrigado por causa de seca e fome na terra. Perguntando ao Senhor, 
fica sabendo que __ Saul matara uns gibeonitas, violando o pacto de 550 anos 
antes, Js 9 
__ (P) o sangue de inocentes clama da terra, Gn 4.10 Hb  

• __ para haver justiça, o assassino precisa morrer, Nm 35.21  
        ’...ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, 
(P) será morto quem o feriu; homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o 
matará. 

 

• 2Sm 21.2-4 ’ Então o rei ( Davi) chamou os gibeonitas e falou com eles (ora, os 
gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas... dos amorreus; e os filhos de Israel 
tinham feito pacto com eles ; porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de 
Judá, procurou feri-los); 

• - perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça. e como hei 
de fazer expiação, para que abençoeis a herança do Senhor? - Então os 
gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e 
com a sua casa; nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. 
Disse-lhes Davi: Que quereis que vos faça? 

• - Responderam ao rei: Quanto ao homem que nos consumia, e procurava destruir-
nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus 
filhos se nos dêem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em 
Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. - E o rei disse: Eu os darei.... v 9 _ e os 
entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o 
Senhor; e os sete caíram todos juntos...v14 Depois disto Deus Se aplacou para 
com a terra’  
 
Fica bem claro que _ princípios espirituais são REAIS, e não prescrevem !   

• FIM P 05 

Cap 06   Sobre PROFECIAS   

http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/frlic322007.html 

 
Leitura da semana: Is 52:13–53:12; Dn 2; Mt 24:24; Jo 13:19.  

• PARA MEMORIZAR: 'Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que Eu 
sou Deus, e não há outro, Eu sou Deus, e não há outro semelhante a Mim; que 
desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas 
que ainda não sucederam; que digo: o Meu conselho permanecerá de pé, farei 
toda a Minha vontade' Is 46:9 e 10 

    Pensamento-chave: A profecia bíblica continua sendo fator poderoso  
                                            >  para ajudar a confirmar nossa fé.  

• Pessoas buscam conselho dos especialistas sobre as ações na Bolsa. Os peritos 
podem dizer tudo sobre as ações, a não ser uma coisa que todos desejam saber:  
 como vão se comportar no futuro.No entanto, Deus conhece o futuro. e nos 
provou isso por meio de algumas das incríveis profecias da Bíblia. Inúmeras delas 
escritas com muita antecedência E, seguramente, vez após outra, os eventos se 
deram da forma predita pelo Senhor 

http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/frlic322007.html
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#isa52_13_53_12
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#dan2
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_24
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#jo13_19
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• .  
Olhando para trás na História, vemos a predição na Bíblia, e então, vemos que a 
predição se cumpriu. 'certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma,  
_ sem primeiro revelar o Seu segredo aos Seus servos, os profetas' (Am 3:7). 
Nesta semana, vamos examinar algumas das grandes profecias nas Escrituras. O 
que podemos aprender delas? Que princípio está por trás da profecia? Como a 
profecia nos ajuda a aprender a confiar na Bíblia como Palavra de Deus? 
 
Licença profética 

• Em hebraico,o verbo’ naba’ significa 'profetizar' dá idéia de despejar palavras com 
fervor ou inspiração 

• O substantivo. ‘nabi’ significa porta-voz, profeta 

• >pessoa autorizada a falar em nome de outra, Êx 6:28-30; 7:1 
. Outra palavra usada na Bíblia para quem tem o dom profético é 'vidente', 
traduzida de duas diferentes palavras hebraicas, cada uma com o significado de 
'ver'. Ao que parece, os profetas receberam a habilidade de profetizar com 
respeito a coisas que as pessoas comuns não poderiam ver. Deste modo, os 
profetas não só vêem o que outros não podem ver – mas são também chamados 
por Deus a anunciar essas coisas, freqüentemente, com fervor e poder. 
 
1. Advertência de Jesus sobre os profetas, Mt. 24:24 _ hão de surgir falsos 
cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se 
possível fora, enganariam até os escolhidos. 
Mas também deixa claro que haverá profetas verdadeiros. Afinal, se fôssemos 
rejeitar todos os profetas – isto é, rejeitar o dom, não haveria necessidade da 
advertência sobre os falsos profetas. 

• 2. Importante princípio sobre a profecia_ Mat. 24: 32 e 33;  
Aprendei, pois, da figueira a sua parábola:Quando já o seu ramo se torna tenro e 
brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas 
essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. 

• Mt 24.34-35 Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas 
essas coisas se cumpram._ Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras 
jamais passarão. João 13:19 Desde já no-lo digo, antes que suceda,  
_ para que, quando suceder, creiais que eu sou 

• . 
Jesus mostrou que profetizar nem sempre significa poder predizer o futuro.  
A profecia é dada para fortalecer nossa fé em Deus e em Sua Palavra depois 
que os eventos aconteçam. Quanto mais vemos o cumprimento da profecia,  
_ mais cremos que a Bíblia realmente vem do Senhor. 

•   
Há vários tipos de profecia: 

•  
1- predições de um Messias vindouro, o Senhor Jesus Cristo.  
2- têm relação com o futuro dos israelitas e de várias nações;  
3- lidam com o fim do mundo, e mesmo o que virá depois, na Eternidade futura 

•   

Pense cuidadosamente no papel que a profecia teve em sua relação com o Senhor.  
Que lições sobre a profecia você aprendeu com o passar do tempo?  
Que palavras de conselho ou precaução a respeito desse dom maravilhoso você daria 
a um novo cristão ou alguém que começasse a estudar a profecia pela primeira vez?  

• 2ª feira:  

• Primeiras profecias 'Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; 
crede nos Seus profetas e prosperareis' (2Cr 20:20). 

• Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, pode-se ver que a profecia 
desempenha um papel importante na história da obra de Deus com a humanidade 
caída.  
_Nos textos seguintes, veja o que foi profetizado, 
_ e como e quando essas profecias se cumpriram? 

• a. Gên.  
3:15 

• b. Gên. 
6:13 

• c. Gên. 
12:1-3 

• d. Gên. 
15:13 e 
14 

• e. Gên. 

•  
•  

http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#am3_7
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#exo6_28_30
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#exo7_1
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_24
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_32_33
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#jo13_19
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn3_15
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn3_15
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn6_13
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn6_13
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn12_1_3
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn12_1_3
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn15_13_14
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn15_13_14
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn15_13_14
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn18_10
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18:10 

• É fácil para nós, agora, olhando para trás, ver como aquelas profecias se 
cumpriram com precisão. Mas coloque-se mesmo na posição, digamos, de Noé, 
que foi informado de que cairia água do céu para destruir a Terra, embora, de 
acordo com Ellen White, antes daquele tempo nem sequer houvesse chovido! ( 
Patriarcas e Profetas, págs. 96 e 97.) Ou de Abraão e Sara, informados de que, 
um dia, ela iria ser mãe de um filho quando já havia há muito passado da idade de 
gravidez. Foi seguramente grande prova de fé de sua parte (Hb 11:7-11) confiar 
em Deus a respeito dos eventos que Ele disse que aconteceriam.  
Que promessas de Deus você está esperando ver cumpridas? Que lições você 
pode aprender dos exemplos passados de personagens bíblicos que confiaram 
nas promessas de Deus? Como esses exemplos também podem ajudar a confiar 
nEle?  
 
3ª feira, )  

• A profecia de Daniel 2 _ ensina sobre o poder de Deus para predizer o futuro 
R_ A história mundial sustenta a precisão dessa profecia surpreendente. 
 

• o reino de ouro 

• 605 _ 539 a.C Babilônia, o reino de ouro, governou o mundo e se tornou o poder  
dominante do antigo Oriente Médio. Hoje, as ruínas da cidade de Babilônia, no  
Iraque, está cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá. A Bíblia predisse  
‘ Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu ‘ Daniel 2:39 
_ a queda de Babilônia (Jr 51:49 e 53), e também declarou especificamente  
_ quem iria dirigir a campanha contra Babilônia (Is 45:1-4)  
> 175 anos antes de Ciro e seu exército estarem às portas de Babilônia . 
 

• o reino de prata 

• 539 a.C. até 331 a.C. Os medos e persas governaram o mundo . mas Deus disse:  
 
o reino de bronze  
e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra'. Daniel 8:21  
 

• 331aC é a vez da Grécia com de Alexandre, Magno dominar o mundo  
Usando peitorais e capacetes de bronze, eles levavam escudos e espadas de 
bronze.   Que símbolo adequado para a Grécia!  
☺ com a morte prematura de Alexandre, seu império é dividido entre seus 4 
generais, como predito: Dn 7.6, 8.8  
 

• o imperio de ferro  
168aC ROMA, domínio de ferro, conquista o império grego +1 profecia cumprida  

•   
O mais longo entre qualquer outro poder no mundo: quinhentos anos, dominou 
desde as ilhas britânicas até o Golfo Árabe, desde o Mar do Norte até o Saara, e 
desde o Atlântico até o Eufrates, Roma manteve o domínio. ☺ até hoje, estamos 
sob o império romano na arquitetura, nas leis, no sistema de esgotos, na forma de 
governo: senado, democracia._ e muitas outras coisas  

• Ex: o catolicismo substituiu o poderio mundial de Roma no Ocidente  

•  

• Profecia: 'Será esse um reino dividido' (Dn 2:41) 

• O império romano ocidental foi dividido em 10 reinos ( chifres, Ap) 
independentes que vieram a formaras nações da Europa moderna, 

• Três tribos bárbaras( reinos, chifres, Ap) foram aniquiladas pelo papa por 
ocuparem região de Roma e limítrofes 

• Dão continuidade ao império anterior mas são independentes entre si 

•  
‘FERRO E BARRO’ coisas que não se ligam, lembra opressão e corrupção (v. 43).  
Hoje,é a época dos pés e artelhos da estátua ( seria as dez partes da nova ordem 
mundial?) . 

http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#gn18_10
http://www.cpb.com.br/mostra.asp?codigoproduto=6019&grp=1
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#heb11_7_11
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#dan2_39
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#jer51_49
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#jer51_53
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#isa45_1_4
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#dan8_21
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#dan2_41
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#dan2_43
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• Após o terrível arremate do reino do anticristo, prefigurado por Epifanes, o reino 
que virá a seguir é o reino final e eterno de Deus. A Daniel, Deus deu um resumo 
da História geral dos gentios e da futura história dos judeus. Quase tudo já se 
cumpriu, como o comprova a História. Tolice será não ter a certeza de que o 
pouco que falta se cumprirá exatamente como está escrito 

•   

• Mais de quinhentos anos antes de Cristo, Daniel descreveu a Europa como existe 
até hoje! Como ele poderia ter feito isso a não ser pelo poder de Deus ? Sua fé 
vacila ? 

•   
Às vezes, você tem dificuldades em confiar no Senhor? Examine novamente esta 
profecia ou outras que se cumpriram, pedindo que o Senhor as use para ajudar a 
edificar sua fé. 

•  
4ª feira O Messias na profecia _ Entre todas as profecias do Antigo Testamento, 
as que anunciavam a primeira vinda de Jesus ( cerca de 60 no VT) estão entre as 
mais poderosas Grande parte no livro de Isaías . 

•  

• 5ª feira O Messias Sofredor : Suas características Ler Isaías 52:13-a 53:12  
                                                  - Como Jesus as cumpriu?  
Este é um dos exemplos mais poderosos de profecia preditiva na Bíblia. Ela está 
cheia de circunstâncias que não poderiam ser previstas com antecedência na 
tentativa de produzir um cumprimento. Esta profecia foi e ainda continua a ser 
uma prova poderosa da fé cristã. 

• 6ª feira . Abaixo estão algumas profecias do Antigo Testamento sobre Jesus e seu 
cumprimento no Novo Testamento. O que podemos aprender dessas sobre a 
confiabilidade da Palavra de Deus? 

• Profecia do Antigo Testamento • Cumprimento no Novo Testamento 

• Isaías 7:14 • Mateus 1:23 

• Miquéias 5:2 • Lucas 2:4-7 

• Daniel 9:25 • Lucas 3:1-23 

• Oséias 11:1 • Mateus 2:14 

• SÁBADO É empolgante estudar como Jesus Se referiu também às profecias 
preditivas sobre Si mesmo e seu cumprimento depois da ressurreição. Ele disse a 
dois discípulos no caminho para Emaús: 'Não convinha que o Cristo padecesse e 
entrasse na Sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os 
Profetas, expunha-lhes o que a Seu respeito constava em todas as Escrituras' (Lc 
24:26 e 27). As coisas a Seu respeito podem ter incluído  
- Seu nascimento (Is 7:14), Seu ministério (Is 9:1, 2), Sua rejeição (Is 53:3), 
- Suas mãos e pés perfurados (Sl 22:16), o escárnio e insultos dirigidos a Ele (vs. 
6-8) 
- Sua crucifixão com pecadores (Is 53:12) e Sua ressurreição (Sl 16:10).  

• Por causa do que Jesus fez ao cumprir essas profecias, você pode ser perdoado 
diante de Deus agora mesmo, não importa seu passado, simplesmente 
reclamando Sua obra em seu favor. Como esta grande verdade, da salvação pela 
fé, deve mudar sua vida? Como já mudou? Que outras mudanças também 
precisam acontecer? 

• A segunda vinda _ Como temos visto durante toda a semana, muitas profecias 
de eventos passados se cumpriram, assim como foi predito e, freqüentemente, de 
maneira surpreendente. Mas a Bíblia fala sobre profecias ainda por acontecer. 
Entre as mais importantes estão, evidentemente, as profecias sobre a segunda 
vinda de Cristo.  

•  

http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#isa52_13_53_12
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#isa7_14
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat1_23
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• DOMINGO Se todas as profecias sobre a primeira vinda se cumpriram com 
tanta precisão, o que isso deve nos dizer a respeito da certeza das profecias 
sobre a segunda vinda? 

• Antes de deixar os discípulos, Jesus havia prometido a respeito da certeza de Sua 
vinda: 'E, quando Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para Mim 
mesmo, para que, onde Eu estou, estejais vós também' (Jo 14:3). Pedro, um dos 
mais íntimos discípulos de Jesus, escreveu: 'Nós, porém, segundo a Sua 
promessa, esperamos novos céus e nova Terra, nos quais habita justiça' (2Pe 
3:13). 

• A Bíblia não só revela a maneira e as características da segunda vinda de Cristo, 
mas descreve também os sinais desse acontecimento. Leia as seguintes profecias 
a respeito dos sinais da Sua vinda, e marque com um x as que estão se 
cumprindo:  

o Falsos messias (Mt 24:4 e 5) 
2. Guerras e rumores de guerras (Mt 24:6 e 7) 
3. Fomes (Mt 24:7) 
4. Epidemias (Lc 21:11) 
5. Terremotos (Mt 24:7) 
6. Problemas sociais (2Tm 3:1-5) 
7. Pessoas vivendo em meio ao terror (Lc 21:26) 
8. Aumento do conhecimento (Dn 12:4) 
9. Sinais e maravilhas (Lc 21:11) 
10. Aumento do ceticismo (2Pe 3:3 e 4) 
11. Pregação do evangelho (Mt 24:14) 

• Uma descrição exata do nosso mundo, não é? Também é surpreendente, se você 
pensar que as passagens foram escritas muitos séculos atrás. Esta é outra prova 
de que podemos confiar na Bíblia.  

• Se você cresse que Jesus voltaria amanhã,  
_ esse pensamento o deixaria feliz ou com medo?  
_ O que sua resposta lhe diz sobre si mesmo e seu relacionamento com Deus? 
&FIM 06 PROF.S 

Cap 07   COMO   A BÍBLIA CHEGOU ATÉ NÓS 
 

• COMO TEMOS AS ESCRITURAS : revelação de Deus aos homens  

• A BÍBLIA é o livro que contém as Escrituras ver tb site da soc bíblica  
www.sbb.org.br 

• TRANSMISSÃO ORAL 

• É bem conhecida a história da criação do homem, tentação e queda, Gn 2 a 3.15  
na sentença à ‘serpente’, o plano da Redenção da Humanidade decaída,  
> o Descendente da mulher que virá para esmagar a cabeça da serpente. 
E será ferido no processo... Cl 2.15 
Ao expulsá-los do éden, mostra o meio de se chegarem a ele: o (P) princípio da 
substituição 
e fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu” Gn 3.21  

• *Aqui, o princípio (P) da SUBSTITUIÇÃO: um inocente dá sua vida a favor de 
quem merece morrer.  
Também para vestir, agasalhar, revestir de dignidade quem perdera tudo isso por 
ter escolhido se separar de Deus.  

• - SUBSTITUIÇÃO : único meio de poder se apresentar a Deus sem ser consumido 
! João 1.29 

• *Abel entendeu tal PRINCÍPIO e obedeceu a Deus: foi morto por Caim que, 
conheceu o princípio mas, não o aceitou ( Gn 4 ) Começa a LINHAGEM ODS 
QUE SE SEPARAM DE DEUS , a Descendência da 'serpente' ( Gn 3.15 ) Por 
haver inimizade mortal entre elas duas, Caim mata Abel e foge da presença de 
Deus, sua genealogia escrita se perde, com o dilúvio: todos são pecadores. *A 
promessa do Descendente foi bem entendida e agarrada com esperança por Eva, 
pelo menos. *Como se sabe disso? Lendo a Bíblia com atenção: Caim _ quer 
dizer : alcancei do Senhor um varão, um Descendente, representava a esperança 
da derrota da “serpente”. mas Caim matou Abel e foi banido da presença do 
Senhor . Eva teve outro filho ( Gn 4.25) que chamou  

• SETE = ‘Deus me deu outra semente’( descendente) Nota-se a esperança de que 
este varão cumpriria a promessa de Gn 3.15 Aospoucos, vai s definindo a 

http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#jo14_3
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#2pe3_13
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#2pe3_13
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_4_5
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_6_7
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_7
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#luc21_11
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_7
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#2tim3_1_5
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#luc21_26
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#dan12_4
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#luc21_11
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#2pe3_3_4
http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/licoes/adultos/2007/vlic322007.html#mat24_14
http://www.sbb.org.brtrasmissão/
http://www.sbb.org.brtrasmissão/
http://www.sbb.org.brtrasmissão/
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LINHAGEM DO DESCENDENTE . 
Havia uma porção de outros filhos, mas é com Enos, descende de Sete,que  então 
se começa a invocar o nome do Senhor (, Gn 4.26)  

o (1ª.referência de culto formal ao Senhor )  

• *Na genealogia de Sete, o referencial de seu descendente foi em relação ao culto 
ao Senhor. Depois  

• Enoque, anda com Deus e é levado sem passar pela morte (Gn 5.24 )  

• Um dos netos de Enoque,  

• Lameque...é figura obscura mas importantíssimo elo da TRANSMISSÃO ORAL 

•  & Por não haver escrita, a História era transmitida de pais a filhos por histórias’ ao 
pé do fogo’ repetidas 'mil' vezes , até todos saberem de cor.  

• Fazendo as contas dos anos nas genealogias, sabemos que  

• Adão morreu quando Lameque  já era adulto e deve ter ouvido dos lábios do 
próprio Adão, a história do Éden, o desastre da queda, a promessa do 
descendente. Lameque também viu no avô Enoque,  

• o exemplo positivo de quem anda com Deus p´ra valer ! O filho de Lameque 
foi...Noé , que quer  dizer: ”este nos consolará...’ (Gn 5.29_ > Olha aí esperança 
do Descendente de Gn 3.15  

• Então: Adão+ Enoque para Lameque que vive 95 anos com o neto Sem que 
passa pelo 

• dilúvio. Sem passa pelo dilúvio e vive até quando Jacó tinha uns 15 anos (' 
pérolas” na genealogi 

• *De Adão + Enoque para Lameque ( Noé)→Sem e daí para Abraão> Isaque > 
Jacó.>José - Egito.  

• E depois, Moisés: daí, fica mais fácil para vc imaginar Se você pensa que sua vida 
é insignificante, 

• passe adiante a mensagem da cruz, e você terá valor eterno.  
 

• Convém notar: Abrão morava em UR_ importante centro cultural (tinha até 
biblioteca) A escrita cuneiforme já era comum mesmo entre o povo: é provável que 
SEM tenha deixado escrito a história do que houve ANTES do dilúvio como legado 
de família aos que querem seguir e obedecer a Deus . Sem passou a Abrão, que 
também certamente sabia escrever : ‘Deus nunca se deixou ficar sem testemunho’ 
( Atos .... )*Crendo na libertação do povo do Egito, prometida a Abraão ( Gn 15 ) 
os pais de Moisés creram que ele seria o tal libertador, e o foi.  

•  

• Supervisonadao por Deus, Moisés recebeu a ordem: ESCREVE !  

• E Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia chamado de Pentateuco: 
Gênesis, êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio  
 
A partir de então, tudo foi sendo documentado à medida que as coisas 
aconteciam,  

• Deus foi mostrando o que era importante documentar.  

• São os relatos dos livros históricos que narram toda a História do povo de Israel 
desde a conquista de Canaã até à volta do cativeiro da 

• Babilônia: Josué, Juízes ( Rute, Samuel) Reis ( Crônicas) Esdras, Neemias , 
Ester . No tempo 

• dos reis, Deus enviou profetas que apontavam os erros do povo e chamavam de 
volta a Deus 

• anunciando juízo, caso não atendessem. Deus fez escrever as mensagens mais 
importantes. Os  

• profetas maiores foram: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel : profetizaram por 
muitos anos 

• mensagens e tem muitos capítulos . 
 Profetas menores: escrevem , ás vezes, apenas uma mensagem,são livros 
curtinhos: Oséias , Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum Habacuque 
Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias São os livros chamados Proféticos ,  
Entre eles,estão os  livros  

• Poéticos : Jó, Salmos, Provérbios, Eclesistes e Cantares : é sobre andar pessoal 
com Deus. 
 

• Tal disposição parece dizer: não importa o passado( Histórico) e o futuro ainda 
está por vir   importa seu hoje com Deus. 
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•   
o Depois do profeta Malaquias ( último livro do Velho Testamento)por  

 400 anos Deus não fala nada, mas trabalha na História da Humanidade.  
 
 

• Através dos quatro grande impérios Babilônico, Medo-persa. Grego e Romano 
                  - Deus prepara  o cenário mundial para a vinda de Jesus.  

 

• Deus volta a Se revelar : 
anuncia a concepção de João Batista, depois a concepção de Jesus( Lucas 1 )  
Começa a ser escrito o Novo Testamento: são os quatro Evangelhos,  
             cada um  focando um aspecto da pessoa de Jesus  
 
Mateus: Jesus o rei . 
Marcos: Jesus que conquista o reino do inimigo, das trevas 

• Lucas: Jesus, o homem sem ser pecador .  
João , Jesus, Deus- Filho.  
 
O livro de Atos narra a expansão do cristianismo.  
As cartas tratam dos fundamentos do cristianismo e do viver cristão :  
               - Romanos :  doutrina da graça 
              -   Coríntios : instruções normativas    
                 Gálatas Efésios,Filipenses ,Colossesnses,Tessalonicenses : 
                                 vida cristã  progressiva 

▪ Timóteo, Tito: instruções a líderes  
                  Filemom :  acertando o passado. 
                  São cartas escritas pelo apóstolo Paulo.  
A carta aos Hebreus não diz quem é seu autor. 
Seguem cartas gerais, instruções dos  colunas da Igreja : 

▪                  Tiago, Pedro, João, Judas 
 Finalmente, Jesus mesmo Se revela a João que escreve 

• Apocalipse mostrando o  resumo da era cristã até o fim dos tempos, anti cristo, 
milênio, novos céus e nova Terra.  

• TUDO DOCUMENTADO, pode-se saber o que houve desde o Éden 
                                           até o que será na Eternidade 
* Deus é objetivo,   sucinto e absolutamente preciso, 
  A promessa de Gn 3.15 cumpre-se conforme explica  Cl 2.15 RA  
* Toda a revelação de Deus mostra plano específico que leva à cruz, 

•                                           Gn.1.1 com Apoc 13.8 
                        - e sua conseqüência por toda a ETERNIDADE :  
 
A Panorâmica da Bíblia é de suma importância ! ☺   fim da revista 

 

• no link BUSCA , ver mais artigos do seu interesse:     


