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introdução à leitura da  BÍBLIA   apostila no link PUBLICAÇÕES / escrituras 
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  LENDO A Bíblia _ série de artigos sobre o livro Bíblia,  sendo que  
                              Se você já tem Bíblia, precisa aprender a manuseá-la e conhecê-la 
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 01  Li, NÃO ENTENDI  
 

*Muitas pessoas dizem: - “Comecei a ler a Bíblia, mas não entendi NADA!”  
 

*Será que uma pessoa pode ser culta, ler bons autores e até filosofia, mas não consegue 
entender a Bíblia?  Pode acontecer, e há motivo para que tal aconteça:  
 

1- A Bíblia é realmente um livro muito especial: escrita por muitos homens tem, no entanto, 
apenas um autor: o próprio Deus. Precisa ser lida como um todo. 
 

2- Não é livro para ser lido apenas com a mente, mas também com o coração, sob a direção 
do Espírito Santo. Deus fala, pela Palavra, ao coração do homem  

➢ Ouvir a Deus depende da atitude do coração... 
 

‘E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 
Jeremias 29:13 

‘Então dali  buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás,  

> quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.  Deuteronômio 4:29 

 

>Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso 

Deus; e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do 

Senhor, e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do 

Senhor.1 Crônicas 22:19  

> O coração entendido buscará o conhecimento, 
▪ mas a boca dos tolos se apascentará de estultícia’ Provérbios 15:14 

 

http://www.novasperolas.com.br/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/29/13+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/4/29+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1cr/22/19+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/15/14+
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 Obs: ao que se aproxima de Deus querendo saber para criticar, para questionamentos 
duvidosos _ ou aos que pensam saber tudo,  

> DEUS NÃO FALA  NADA!   
 

3- Deus não  precisa de nossa adoração, nem de nossa aprovação para Ele ser quem Ele é... 
Deus Se dá a conhecer aos  que O buscam com coração sincero, sem segundas intenções, 
maldosas ou interesseiras . Deus Se dá a conhecer aos  que querem saber a verdade  
 

*‘ Bem-aventurado o homem que 
1- me dá ouvidos, 2-velando às minhas portas cada dia, 3-esperando às ombreiras da minha 
entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. 
   Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma;  

- todos os que me odeiam amam a morte.  Provérbios 8:34-36 
 

4-  No entanto, Deus quer ouvir nossos questionamentos sinceros:  
 

> Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes  
▪ que não sabes’  Jeremias 33:3 

 

> Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor;  

- trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó’. Is 41.21 
 

> Desperta-me a memória; entremos juntos em juízo;                                Is 43.26 
- apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te’ 

 

5-  Mesmo  desonrado por Sua criatura, no éden, Deus vem em busca do homem: 
  >‘Chamou o Senhor Deus  a Adão:  - Onde estás? ‘  Gn 3.9 
Obs: no site  www.novasperolas.com.br  ver link PUBLICAÇÕES / devocionais  
          Revistas  trazem vários temas; > Perguntas de Deus’ > ‘Princípios’, entre outros  
6-  Deus não precisa, mas explica o que aconteceu: 
 

> ‘ tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,   
- antes nas suas especulações (área da mente) se desvaneceram,  

  - e o seu coração insensato se obscureceu’  Rm 1.21    
 

> ‘o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos ...’ 2 Co 4.4 
 
> por isso, Deus fala ao coração:  
  ‘ Deus que disse das trevas resplandeça a luz,   
   > resplandeceu em  nossos corações para iluminação  do conhecimento ...’  2Co 4.6 
 
* Por isso, convém orar como o salmista:    Salmo 119.18 

> ‘Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei’  
 
7- Deus também  explica o motivo de nem todos entrarem no céu  

    ‘Ainda que se mostre favor ao ímpio ( ver perfil no salmo 50.16-22)  
 (1) nem por isso aprende a justiça (2) até na terra da retidão ele pratica a iniqüidade,       
    (3)  e não atenta para a majestade do SENHOR. 
 
Obs: ímpios (religiosos que não se deixam moldar pelas Escrituras, ler Sl 50.16-22) estão sob 
mais pesado juízo de Deus, do que os pecadores (todos nascemos pecadores por causa da 
escolha fatídica do éden: a Queda)    Ver ‘Os ímpios’  no site www.perolaspreciosas.com.br 
  
 
*Nas Escrituras, Deus mostra o meio de sermos religados a Ele 
  

Obs: convém ler na carta aos Hebreus uma explicação interessante:  
‘ Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, 
     >  aos pais, pelos profetas...’ (Hb 1.1)   

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/8/34-36+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/29/13+
http://www.novasperolas.com.br/
http://www.perolaspreciosas.com.br/
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     &  No Velho Testamento Deus Se revelou ao mundo através  de Seu povo:  Israel.  
         *Quem quisesse ter aliança com Deus, deixando a idolatria, precisava se tornar 
           um prosélito, isto é, ser circuncidado e observar os costumes da Lei judaica.  
 
 > ‘ a nós falou-nos nestes últimos dias ( refere-se à era cristã) pelo Filho’ Hb 1.2 
      
     & Deus não muda: Seus princípios são sempre os  mesmos, mas como um pai fala aos filhos 

de modos diferentes à medida que os filhos crescem,  assim Deus tem falado  
   >  ‘muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas ’...  
  *Conhecer as dispensações é fundamental para entender o plano de Deus à Humanidade☺  
 

 
Existem princípios básicos a serem entendidos / praticados  

   > para leitura eficaz da Bíblia > ver cap  02  
 

BÍBLIA  

02 PRINCÍPÍOS BÁSICOS PARA SE LER / ENTENDER A BÍBLIA  

1-  O homem natural não entende...1Co 2.14; é preciso revelação de Deus 
*Para se entender a Bíblia é preciso ter nascido de novo, ter ouvido o Evangelho e nele 

crido, ter sido selado com o Espírito Santo 
         > ”espírito da verdade que o mundo não pode receber”  Ef 1.13  

 
P 1  só Jesus dá acesso a Deus: “Ninguém vem ao Pai senão por Mim” João 14.6, 16  
 
P 2   revelação:  “E a quem o Filho o quiser revelar” Mt 11.27  
 
Então , Jesus é a “senha” que dá acesso ao Pai e decodifica o programa. 
             Antes de tudo, convém aceitar Jesus como seu Salvador pessoal # 
 
Obs: convém ler na carta aos Hebreus uma explicação interessante:  
‘ Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos 

profetas...’ (Hb 1.1)   
     &  No Velho Testamento Deus Se revelou ao mundo através  de Seu povo:  Israel. Quem 

quisesse ter aliança com Deus, deixando a idolatria,  precisava se tornar um prosélito, isto é, 
ser circuncidado e observar os costumes da Lei judaica.  

 
 > ‘ a nós falou-nos nestes últimos dias ( refere-se à era cristã) pelo Filho’ Hb 1.2 
      
     & Deus não muda: Seus princípios são sempre os  mesmos, mas como um pai fala aos filhos 

de modos diferentes à medida que os filhos crescem, assim Deus tem falado  
   >  ‘muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas ’...  
  *Conhecer as dispensações é fundamental para entender o plano de Deus à Humanidade☺  
  
 2- ”O Senhor olha para o coração” (1Sm 16.7 ) 
  “Buscar-me-eis e Me achareis quando Me buscardes de todo o vosso coração” Jr 29.13 
 

3- É preciso despojar-se de toda auto-suficiência: 
     “Não sejas sábio aos teus próprios olhos” Pv 3.7 
  

“Deus resiste ao soberbo  mas dá graça aos humildes”  Tg 4.6, Sl 138.6  
     *Desvenda meus olhos para...(eu ver)as maravilhas da Tua Lei” Sl 119. 18 
 

4- Deus não grita: é preciso silêncio para se ouvir a Deus. 
    Fazer calar todas as outras vozes que gritam em seu íntimo. 1Rs 19.11-14 
 

‘O Senhor esta no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra’ . Hc 2.20 
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5- É preciso coração e mente  dispostos a APRENDER. Is 50.4 
    “Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aquele que aprende”  
  
      “Aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração” Mt 11.29  

  APRENDER para praticar: o que ouve e pratica é prudente’ Mt 7.24 
 
6- Precisa considerar a Palavra, 2 Tm 2.7 
    ‘CONSIDERA... o Senhor te dará entendimento em tudo 
 
> Clama a MIM e responder-te-ei; 

 >ensinar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes” Jr 33.3 
 
7- Indispensável FÈ...na pessoa de Deus, na Palavra de Deus. Hb 11.6 
 
   “Sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus 

creia que ele existe, e que é galardoador dos que O buscam” 
 
    “Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redargüir, para 

corrigir, para instruir em justiça” 2Tm 3.16  
 
  “Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de 

homens, mas (segundo é, na verdade) como palavra de Deus, a qual também opera em vós, 
os que crestes.” 1Ts 2.13 ☺ 

 

BÍBLIA 
 

03  Deus determinou  
 
1)  Deus determinou que as Escrituras sejam ensinadas por pessoas que Ele escolheu e  

- habilitou para esse fim, não por qualquer pessoa !  
      Ex: Moisés, LEVITAS, os profetas, Esdras, exemplos do Velho Testamento 
     “Esdras tinha preparado o seu coração para 
    (1)buscar a lei do Senhor e  para (2)a cumprir e para ( 3 ) ensinar em Israel os seus 

estatutos e os  seus direitos. Esdras 7.10   > Observe os verbos... 
 
*No Novo Testamento: apóstolos, diáconos, mestres e homens idôneos eram 
        instrumentos para instruir aos outros, Mt 28.19, At 6.3,8.5, Ef 4.11RA, 2Tm 2.2 
 
Uma advertência: “Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres,  
                               > sabendo que havemos de receber maior juízo” Tg 3.1 
Conclusão: Se você está lendo a Bíblia:- “Entendes o que lês?” At 8.30  
 
Se o seu coração estiver aberto para Deus, alguém será enviado para lhe explicar as Escrituras. 
assim como Deus enviou Estêvão para explicar as Escrituras ao eunuco etíope, Atos 8.26-35  
 
2- POR QUE AS PESSOAS NÃO ENTENDEM A MENSAGEM DO EVANGELHO ? 
      2.1) o deus deste [século] (2.2) cegou os entendimentos dos incrédulos,  
      (2.3) para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,  
- que é a imagem de Deus’ 2 Co 4.4  
 
2.1  Os princípios espirituais são tão Inexoráveis quanto os físicos: Sal, SALGA  
 
        Está escrito: a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer ... 
                      - sois servos daquele a quem obedeceis’ Rm 6.16 
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         No Éden a REAL questão era: a quem iria m obedecer ? 
  
         Tendo obedecido à palavra do diabo incorporado na serpente ( Gn 3.1-6 ) 
          >  constituíram o diabo príncipe deste mundo ‘ João 12.31, 14.30 e 16.11 
          > o deus deste século... 
        
          Então: ‘o mundo jaz ( permanece separado de Deus) no maligno’ 1Jo 5.19 
 
2.2) cegou os entendimentos dos incrédulos ... não crer na Palavra dá brecha ao diabo para 
enganar o entendimento: a pessoa ’ não vê ‘ a verdade 
 
2.3)  Precisa haver intervenção de Deus por oração dos salvos: João 6.65 

Ninguém vem a Mim se pelo Pai não for concedido’... ‘ Deus, que disse : das trevas 
resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 
conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo’ 2 Co 4.6  
 
☺ Deus ‘ilumina’ o coração . O diabo ataca na mente –x- 

 
BÍBLIA  

04  Conhecendo a  Bíblia ( o livro )  
Agora que você foi feito filho de Deus por ter aceitado Jesus – João 1.12  
como um recém- nascido, precisa se adaptar ao seu novo modo de vida.  
 
*Agora, a Bíblia será o seu referencial em todos os aspectos do seu viver, seja espiritual, seja no 
cotidiano. Para isso, é preciso conhecê-la bem. 
 
*O discipulado irá mostrar como os ensinos da Palavra se tornam prática de vida.  
 
*Este material o ajudará a conhecer o livro em si: como se divide, o assunto de cada livro, 
quando foi escrito, e outros detalhes.  
 
*A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos por um período de quase 3.500 anos _  
    > desde Moisés, cerca de 2.500aC até 100 AD  
 
1- Como é possível, se estamos no século 21 ( XXI ) ? 
É que Jesus foi tão marcante para a humanidade, que mudou até mesmo o modo de marcar o 
tempo: antes de Jesus é decrescente e os anos são seguidos das letras aC = antes de Cristo; 
ex: 2.500 aC  
Porém, a partir de Jesus, contamos o tempo de acordo com calendário encomendado por um rei 
__________ O ano 1 foi o que se considerou ser o ano do nascimento de Jesus. Então_ ao dizer 
2014 que dizer que faz todo esse tempo que Jesus nasceu. Não seguem letras por se achar que 
todos sabem que se trata de anos depois de Jesus_ significa 2.004 AD = Anno Dommini que, em 
latim, significa: Ano do Senhor.  
 
2- Esses livros foram inspirados por Deus 2Tm 3.16 2Pe 1.21  
quer dizer: Deus é o Autor da Bíblia, mas foram muitos os escritores pois ninguém viveria tanto 
tempo assim. Deus usou homens ungidos com o Espírito e que obedeciam Suas instruções  
Aos poucos, saberemos mais sobre esse assunto.  
 
3- Ao todo são 66 livros: 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento ,sendo que o 
Antigo Testamento narra a história de Israel, antes de Jesus e  
o Novo Testamento_ começa narrar os fatos a partir do nascimento de Jesus. #  
 
BÍBLIA 
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05 Conhecendo o ASSUNTO de cada livro  
 
LIVROS HISTÓRICOS  
1- Pentateuco: os cinco primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés 
     1.1 Gênesis_ que dizer Começo, princípio... Narra como tudo começou. 
    
  1.2 Êxodo:tempo de Moisés, da saída do povo de Deus do Egito,( história contada até em  
            filmes ) Deus libertou um povo escravo e o fez povo Seu entre os gentios idólatras. 
 
  1.3 Levítico: Aos levitas _ sacerdotes de Deus no meio do povo  
  
 1.4 Números_ fala de números: o primeiro censo para verificar quantos saíram do Egito  
-        Registra o número de suas jornadas e o motivo dessas jornadas  
                              O segundo censo: mostra que todos os murmuradores morreram no deserto,  
                                                     - e dá o número de homens na ocasião. 
    1.5 Deuteronômio_ discursos de despedida de Moisés  
          >para uma nova geração nascida no deserto, e que iria conquistar a terra prometida 
 
2-Josué _ sucessor de Moisés na liderança do povo. Relata a conquista da terra de Canaã,  
                                         > prometida por Deus ao Seu povo. 
3- Juízes_ depois de Josué, Deus levantou Juízes para dirigir o povo. 

     RUTE, gentia , seguiu a sogra por amor a Deus e que veio a ser avó do rei Davi.  
                      > Está na genealogia de Jesus- Mt 1.5 
     SAMUEL 1 e 2 _ reuniu os cargos de sacerdote e profeta.Foi o último juiz. 
       Ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi ( assunto de 1Samuel.)  
      2 Samuel narra a vida de Davi após a morte de Saul .  

 
4- REIS 1  contam sobre Salomão  
              2 e os reis de Israel e  Judá depois da divisão do reino,  até o cativeiro 
 
    CRÔNICAS, 1 e 2 _ fala unicamente sobre os reis de Judá 
                       ( terminam com a ida do povo para o cativeiro na Babilônia)  
 
5- Esdras _ volta do cativeiro: reedificação do templo.  
 
6- ESTER   foi usada por Deus para impedir que o povo de Deus fosse totalmente dizimado 
 
7- Neemias_ edifica os muros de Jerusalém. Organizados como nação. Aqui termina a história 
de Israel : de volta do cativeiro, organizados como Nação semi-independente, pagando tributo ao 
Império dominante, no caso, medo-persa . 
 
Todos esses livros, chamados HISTÓRICOS, contam a história  
             > desde o “princípio”  (Gn 1.1) até 400 anos antes de Jesus  
 
Houve 400 anos em que Deus ‘se calou’: não havia mais nada a dizer ao Seu povo.  
 
 *Parênteses entre o Velho e Novo Testamento que termina com o relato da vinda de Jesus. 
 
*Todavia, Deus não ficou parado: trabalhou preparando o cenário histórico mundial, 
preparando o momento certo em que deveria enviar o Messias, Jesus.  
 
*Hoje, Deus prepara o cenário mundial para eventos FUTUROS  
 
Os livros Históricos mostram a História do povo de Israel desde suas origens mais remotas, 
Deus lidando com o Seu povo, e Nação preparando a vinda do Descendente prometido em 
Gênesis 3.15  -x- 
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BÍBLIA  

06  POÉTICOS  
 
*Vimos que a Bíblia começa com uma série de livros HISTÓRICOS 
contando a História desde o “princípio” _ Gn 1.1, até 400 anos antes de Jesus, quando Deus 
Se cala, preparando o cenário mundial para a vinda do Messias,  contada no Novo Testamento .  
 
A seguir vêm os livros POÉTICOS, que mostram um relacionamento pessoal com Deus . 
 
*Depois estão agrupados os livros PROFÉTICOS 
           > que são recados específicos de Deus ao Seu povo . 
 
OS LIVROS POÉTICOS ( mostram relacionamento pessoal com Deus )SÃO :  
Jó _ revela contexto espiritual: satanás se opõe a Deus e aos justos, sob a permissão de Deus 
         Trata do sofrimento humano, de como lidar com as provações. 
 
Salmos_ ensinam como cada um deve se relacionar com seu Deus 
 
Provérbios _ dão critérios de Deus sobre as coisas da vida.  
 
Eclesiastes _ mostra alguém que conhece a Deus, mas vive longe dEle  
 
Cantares_ é história que exemplifica o amor inteiramente dedicado ,  
                  custe o que custar, como deve ser o nosso amor para com Deus 

 
Esta disposição,: os livros poéticos terem sido colocados no meio da Bíblia, entre os livros 
históricos e proféticos, parece nos dizer:  

- Não importa o que passou, qual foi sua história;  
- nem o que ainda está por vir, o que o futuro reserva 
- Importa o seu HOJE com Deus ! # 

BÍBLIA  

07  os  PROFÉTICOS  
Relembrando: A Bíblia começa com série de livros HISTÓRICOS  
 
Bem no meio, os livros POÉTICOS mostram relacionamento pessoal com Deus 
    > IMPORTA SEU HOJE COM DEUS !  
 
Seguem os livros proféticos ( relato dos profetas) , que trazem recados especiais de Deus ao 
Seu povo. Foram escritos pelos profetas que viveram no tempo dos reis e foram ungidos por 
Deus para falarem ao povo da parte do Senhor 
 

Os Profetas Maiores tiveram ministério mais significativo por um longo período de tempo. 
                                       Foram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel 
 

Os Profetas Menores escreveram livros curtinhos, às vezes, apenas uma só mensagem ,  
                                        - cobrindo um curto espaço de tempo . 
 

*Na Bíblia não estão em ordem cronológica: não seguem a data em que foram escritos . 
  Obs: agrupamos dois a dois para facilitar a memorização: 
               > cada par em um dedo de sua mão 
               > e por fim uma ' pulserinha' no pulso 
 

Oséias: casa com prostituta exemplificando o amor de Deus por nós 
Joel.... sobre uma nuvem de gafanhotos 

Amós........... era boieiro e cultivador de sicômoros 
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Obadias........ juízo de Deus sobre Edom  
Jonas:..foi engolido por grande peixe (dizem que foi uma baleia) 

  Miquéias........o morastita ( da cidade de Moreste)  
Naum - juízo sobre a cidade de Nínive. ( Nínive cairá) 
Habacuque - os caldeus trariam o juízo de Deus a Judá  

Sofonias........prega juízos terríveis, mas há promessa aos fiéis  
Ageu..............na volta do cativeiro, aos que construíam os muros 

Zacarias - começa junto com Ageu.  
Malaquias _ o último profeta do Antigo Testamento ☺  

 

Ligeiro perfil dos profetas maiores 
Isaías _ chamado por Deus no ano da morte do rei Uzias Is 6.1  

Foi casado, tinha filhos Is 7.3, 8.3 -Is 20.2-3 
Por ordem de Deus, por três anos, andou nu e descalço  
(como os cativos, apenas com uma sunga improvisada)  
Morreu serrado ao meio pelo rei Manasses, de Judá ( dizem).  

 

Jeremias_ Deus o fez 'parábola viva' algumas vezes.  
 Viu a tomada de Jerusalém pelos caldeus. Libertado pelo general conquistador, escreve 
lamentações à vista de Jerusalém destruída. Contra sua vontade, é levado ao Egito  
pelos remanescentes deixados em Jerusalém. Não se sabe o que houve depois.  

 

Ezequiel _ Sacerdote, levado para a Babilônia na segunda leva,  
Foi morar na cidade reservada aos cativos:  
Datou cada mensagem recebida do Senhor. 
Ficou mudo 3.26   _Por várias vezes, Deus o fez parábola viva: 5.1, 12.3,  
Casado, não pôde chorar a morte da mulher amada 

 
Daniel _ filho de nobres, foi levado cativo na primeira leva _ Dn 1.3  

“assentou no seu coração não se contaminar” _ Dn 1.8 
Teve atuação muito significativa junto a reis _ 1.19, 6.1  
Jogado na cova dos leões, Deus lhes fechou a boca _ cap 6  

 
Tarefas : 

1- Copiar os dias da restauração: o que ocorreu em cada um deles?  
2- Quais os fatos importantes de Gênesis, antes de Abrão_ e por quê ?  
3- Quais os nomes importantes de Gênesis, e quem foram eles ?  
4- Copiar os nomes dos juízes e os anos de seu mandato  
5- Cite duas mulheres de suma importância no tempo dos Juízes_ quem foram elas?  
6- Copiar os nomes dos reis de Judá , em Mt 1.6-11  
7- Quem poderia ter sido rei, mas abriu mão de seu direito? Mt 1.13  

☺  

 
08    Período inter-bíblico 

 
 Entre o Antigo e Novo Testamentos houve 400 anos de silêncio de Deus que preparava o 
cenário mundial para a vinda de Jesus: tempo chamado de   PERÍODO INTERBÍBLICO # 

 
Quanto aos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamentos, temos de buscar informações 
nos livros apócrifos e da História Geral: 
 
*Jerusalém, governada pelo sumo Sacerdote, pagava impostos ao império dominante: 
             1o grande Império: Babilônico, sob o qual estiveram cativos 70 anos  

 2o grande Império: medo-persa, sob Ciro que permitiu aos judeus ( de Judá) voltarem   
                                 para Jerusalém e reconstruírem o Templo e a cidade. 
                                 sob o qual termina o Velho testamento  
     Começam os 400 anos de silêncio  
 3º grande Império foi o grego sob Alexandre, o Grande 
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      Após sua morte, o império foi dividido entre seus 4 generais : 
Cassandro reinou sobre a Macedônia ou Grécia  
Lísímaco “ “ a Trácia ou Armênia  
Seleuco “ “ a Síria  
Ptolomeu “ “ o Egito ( 400anos de silêncio H A Ironside) 

 
Localização : A Judéia, como veio a ser chamada a terra de Canaã depois do exílio,  fica entre o 
Egito e a Síria como se pode ver em qualquer mapa. 
                       Por 21 anos o Egito e a Síria guerrearam pela posse da Palestina  
 
Em 301aC vence o Egito, ( ao sul) Dominam de 301 a 198AC : durante  203 anos,  
                    Dinastia dos Ptolomeus, tempo relativamente bom para a Palestina.  

            - O Antigo Testamento é traduzido para o grego, chamada a Septuaginta  
          - No mundo, desenvolve-se o pensamento abstrato: grandes filósofos, filosofias. 
           Curiosidade:Cleópatar foi a última rainha da dinastia ptolomeica  

 
Em 198aC prevalece a Síria ( ao norte ) dominam de 198 a 168AC por 30 anos 
                   Obs: truque para lembrar: Síria, Selêucidas.  
                   Dinastia dos Selêucidas. Tempo de opressão para os judeus,  
                   Culmina com a profanação do templo por Etíoco Epifanes  
 
168 -04AC Macabeus revoltam-se contra a Síria e conseguem relativa independência  
                       Foi um tempo de 1- relativa autonomia política 
                                                   2- muitas disputas internas 
Nesse tempo, Roma começa a crescer como potência mundial, dominando vários países, até 
que vem a tomar todo o império grego. 
 
Em 43 aC Antípatro tendo feito “média” com os governantes da Judéia  
                                   e o general que se tornara Imperador Romano,  
                                    é nomeado procurador da Judéia  
                                 A seguir, nomeia seus dois filhos: Fasael , governador da Judéia (43AC) 

                                                                               Herodes, governa a Galiléia  
Em 47aC  Com a morte de Fasael, Herodes é coroado rei da Judéia pelo Imperador de Roma  
                      por ter sufocado uma rebelião na Galiléia de modo  crudelíssimo. Para compensar,  
                       > mandou construir um Templo magnífico: templo da época de Jesus.  

Em 04AC, ao nascer Jesus, todo o país está sob Roma, governada por 

1- Herodes, rei idumeu. Morreu no ano em que Jesus nasceu 

                       Iniciou uma dinastia que perdurou por quatro gerações ( até Atos )  
2- Sinédrio: composto pelo Sumo sacerdote e os anciãos, para resolver situações relativas ao  
                      -povo conforme os costumes da Lei de Moisés 

3- Procuradores eram representantes nomeados diretamente por ROMA  
                        Obs: Em 29AD, Pilatos, procurador da Judéia, ordena a crucificação de Jesus # 

 
BÍBLIA 
 

09 Por que o livro BÍBLIA pode parecer de difícil compreensão?  
 
D e u s   v ê   o   c o r a ç ã o  
 
 
No início da História da Humanidade, as famílias eram numerosas, em obediência à ordem de 
Deus: 'multiplicai-vos enchei a terra ...' Gn 1.28  

Dentre os muitos filhos de cada homem, cabeça de cada família, Deus foi escolhendo UM para 
dar continuidade à genealogia da PROMESSA DO DESCENDENTE feita em Gn 3.15  
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Qual o critério dessa escolha ? Deus escolhia a quem O ouvia e escolhia  
- D e u s v ê o c o r a ç ã o 

Deus fala a todos, uns ouvem e dão as costas a Deus, há os que nem sequer ouvem. 
Mas uns poucos escolhem a Deus : a estes, Desu escolhe para cumprir Seus desígnios : 
Jacó, desde o ventre, pegava no calcanhar de Esaú,Gn 25.26 _ O primogênito, além de receber 
uma parte especial na herança financeira,também recebia uma bênção especial de Deus ( eles 
não sabiam que era para dar continuidade à linhagem que traria o Messias à Terra ) ' Como está 
escrito: Amei a Jacó, e aborreci] a Esaú.' Rm 9.13  
 

POR QUE ? Deus já sabia que Esaú iria desprezar a primogenitura trocando-a por um prato de 
lentilhas > Gn 25.29-34 > Hb 12.16 -17  

Jesus veio para ampliar a revelação sobre Deus: Mt 11.27 

No sermão do monte, revela o critério do juízo de Deus: Mt 5.28 

Deus vai além dos atos em si, vê a intenção do coração que ‘é enganoso’ Jr 17.9  
Deus julgará os segredos dos homens: Rm 2.16 

A própria pessoa, conscientemente, pode estar enganada a respeito de si mesma Sl 19.7  
                                 Pode reagir de modo a surpreender a si mesma , Jr 29.13  

A Palavra de Deus é viva e eficaz...apta para discernir pensamentos e propósitos do 
coração.Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dAquele a Quem devemos prestar 
contas /  com Quem temos de tratar’   Hb 4.13  

A Bíblia é para ser lida com os olhos, a mente e, o coração sob a direção do Espírito Santo 

Deus vê a intenção do coração: há os que lêem a Bíblia querendo achar defeito em tudo , 
- uns querem achar argumentos para contradizer os que pregam o Evangelho 

- alguns lêem por obrigação, pois alguém disse que deveriam ler a Bíblia.  

A estes, Deus não 'fala' nada: as palavras são meras letras pretas em papel branco_ pois o 
coração deles está cheio de coisas não compatíveis com a pessoa de Deus  

*Deus 'dá a chave' da compreensão da Bíblia Jr 29.13 

' buscar-ME -eis, e ME achareis, quando ME buscardes com todo o vosso coração'  
 
*A Bíblia tem sentido a quem se aproxima dela buscando conhecer a Deus  
 

A Bíblia tem sentido a quem não tem outros interesses a não ser conhecer a Deus  
 

A Bíblia tem sentido a quem faz calar suas vozes interiores para ouvir o que Deus tem a dizer  

BÍBLIA  

10 Soberano, mas não Tirano  
 

Deus é o Todo Poderoso, o Soberano do Universo, mas não é um Tirano que governa ao 
sabor de Seus humores momentâneos. Deus estabeleceu PRINCÍPIOS que regem esta 
Criação e Seu relacionamento com o homem, aos quais Deus mesmo observa.  
 

1- Deus tem escolhido Se revelar a pessoas cujo coração apesar de pecador, estava inclinado a 
obedecê-lO. Assim, foi se definindo a Linhagem do Descendente . Mesmo dentro desta 
linhagem, houve os que se desviaram: Esaú era o primogênito,  mas Jacó quis a bênção.    
  OUTROS,  entraram nessa linhagem por terem optado por Deus;como Raabe e Rute, 

 Js 2.10-11, Rute 1.16c 
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2- Deus tem escolhido Se revelar aos que crêem em sua Palavra  
      *Salvação não é por obras, não foi nem na época da Lei, pois Deus diz: 
  > ‘o justo viverá pela fé ’  Habacuque 2.4 > Gálatas 3.11 
 
  *Salvação é por opção em crer em Deus como Ele Se revela nas   Escrituras,  
           * Hoje, salvação é crer em Jesus “como diz as Escrituras” João 7.38, Is 1.19-20 
 
 ☺ Cada momento da vida representa uma escolha ou é o resultado dela,   

pois toda escolha tem as suas devidas conseqüências.  
Nada altera o fato, sua atitude faz a diferença!  

 
*Muitos são chamados, poucos os  escolhidos...Os discípulos, escolhidos e chamados, haviam 
dito SIM ao chamado de Jesus: estes foram enviados a pregar o Evangelho.  

*Havia muitos outros seguidores, além da multidão que apenas ia onde Jesus estava.  
 

3- Na Sua Soberania,  Deus escolheu ter relacionamento voluntário e de reciprocidade 
    com Seus seguidores: ”Quando Tu disseste:- Buscai o Meu rosto; 
     > o meu coração te disse a Ti:  - O Teu rosto, Senhor, buscarei” Sl 27.8 corr 
 

Os discípulos, escolhidos e chamados, haviam dito SIM ao chamado de Jesus e conviveram com 
Ele por três anos: estes é que foram enviados a pregar o Evangelho. Havia muitos outros 
seguidores, além da multidão que apenas ia onde Jesus estava.  
 

4- Enquanto não entende,  escolha CRER e OBEDECER  
     Ao criar o homem, Deus o predestinou para a Vida, mas ele escolheu a Morte  
     - Planejada a salvação, Deus não quer “que nenhum pereça” 2 Pedro 3.9 
     - Jesus morreu por todos, mas cada um precisa fazer a sua opção de crer nas Escrituras 

- Hoje, só é salvo quem aceita Jesus, João 1.12 
- Deus convida, chama, mas não invade: 

     'eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a Minha voz e abrir... entrarei ' Ap 3.20  
 
5- Na Bíblia há pontos difíceis de entender, 2 Pe 3.16 (as vezes, até aparentes contradições)  
       - ‘que os indoutos torcem para sua propria perdição’   
  
 -Mas a Bíblia nos esclarece, dá critérios, posturas, 
  - ‘Considera... o Senhor te dará entendimento em tudo’ 2Tm 1.7  
      - ‘Se pensa de outro modo, Deus te esclarecerá’ Filipenses 3.15 

 >  Você quer ser esclarecido ? 
 
6 - Anda no que já chegou :  há níveis de crescimento e de entendimento 

- ‘no que chegou, anda ! Fp 3.15-16  
 
7-  Deus incentiva a que O busquemos e Se revela a quem O busca 

* Deus nos fala pela Palavra sob a instrução do Espírito Santo  
 >   Clama a Mim...ensinar-te-ei coisas...que não sabes” Jr 33.3  
      (aos ‘sabe-tudo, Deus não fala mais nada, Ele Se cala )  
 
>‘ Vós que sois espirituais...’’  Gl 6.1 ( há os que são carnais, 1 Co 3.1 )  

 
Obs: Interrogações, surgem: - “O que Deus quer dizer?”  
         O importante é sondar o seu coração para discernir a intenção desse questionamento:  
  > deixe os sinceros com Deus, mas rejeite toda a contenda, 1Tm 6.4, 2 Tm 2.23, Tito 3.9  
 

>  “Considera...o Senhor te dará entendimento” 2 Tm 1.7 
 
> quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com 
aqueles cujo coração é totalmente dEle / perfeito ( íntegro) para com Ele' 2 Cr 16.9 ☺  
 
BÍBLIA 
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11 INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO  

 
O Novo Testamento começa narrando a vinda de Jesus e como Ele viveu até morrer na cruz e 
ressuscitar: são os Evangelhos  
 
Evangelhos Sinóticos : Mateus, Marcos e Lucas 

  
 Apresentam a vida de Jesus sob a mesma ótica: 

                                        
Suas viagens : Galiléia, Judéia, Peréia e Jerusalém 
 
Ensino à multidão, ataques dos fariseus, parábolas + Curas e exorcismos 

Enfoque ensino à multidão e ataques dos fariseus  

Evangelho de João: focaliza o ministério de Jesus em Jerusalém 

1 Longos discursos ... com fariseus e discípulos 

2 -Traz apenas algumas curas significativas  

3- Tem enfoque intimista (Base matéria dada em aula no IBB.) 

 

*Por que 4 Evangelhos ? Foram escritos visando grupos específicos  

E enfocam a pessoa de Jesus sob um determinado aspecto  

São representados por 4 animais citados em Ez 1.10 e Ap 4.7 

_ correspondem às 4 bandeiras das tribos de Judá (Livros Históricos, Hoff) 

* Mateus aos judeus,  revela Jesus, o Messias: Leão , bandeira da tribo de Judá  

* Marcos, aos romanos, revela Jesus: o grande Vitorioso sobre o mal  

Boi, animal do sacrifício, Bandeira da tribo de Efraim  

> reporta-nos a “triunfando deles na cruz, Cl 2.15 

* Lucas: aos gregos, revela Jesus, o Homem Perfeito, Bandeira da tribo de Rubem  

*João, aos cristãos judeus e gentios, Jesus: o verdadeiro Deus, Águia, bandeira da tribo de Dã  

☺ Por mais que se conheça a Bíblia, ainda é quase nada, 

  pois a Eternidade não será suficiente para se alcançar o pleno conhecimento sobre Deus 

“Desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Lei ”Sl 119.18  

ATOS _ é o único livro histórico do Novo Testamento, é continuação do evangelho de Lucas,  
              > foi  escrito para apenas uma pessoa: a Teófilo Lc 1.1-.3  
  & você tem essa dedicação a Deus, como a de Lucas ? 
   -  escrever um Evangelho e o  livro de Atos para apenas uma pessoa 
   -mas Deus tem Seus planos e usa esses escritos até hoje. 

Atos 1  _    Narra as últimas instruções de Jesus: esperar em Jerusalém , Atos 1  
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Atos 2-4 Narra a descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva Atos 2.42  
 
Atos 5        Ananias e Safira, primeiras prisões dos discípulos 

Atos 6 -7    Estêvão: primeiro mártir  

Atos 8        o Evangelho em Samaria 

Atos 9        conversão de Saulo no caminho de Damasco  

Atos 10      o Evangelho aos gentios: o centurião Cornélio  

Atos 11      justificativa de Pedro e o Evangelho em Antioquia 
                   

Atos 12  Herodes, filho de Herodes, o Grande ( rei quando  Jesus nasceu, Mt 2.1, 16 )  
       - manda matar Tiago, irmão de João.  Morre comido de vermes   Atos 12.22--23  

Atos 13 a 20   viagens de Paulo  

Atos 21 prisão de Paulo em Jerusalém, 

 Atos 22_ discurso em sua defesa 
Atos 23  confusão no sinédrio; intentam matar Paulo, transferido para Cesaréia por segurança, 
Atos 24  onde, é ouvido por Félix que deixa o caso em 'banho maria' por dois anos, At 24.27 
        - esperando que Paulo lhe desse algum dinheiro, At 24.26 

Atos 25-26   Félix é substituído por Festo.  Paulo, perante Agripa, apela para Cesar  

Atos 27-28 Paulo é mandado para a Itália: sua viagem, naufrágio e chegada a Roma,  

 * O livro de Atos foi escrito pelo autor do Evangelho de Lucas , o médico amado. 
* Não consta conclusão. Dizem que é porque a história da divulgação do Evangelho ainda está 
sendo escrita até quando Jesus voltará nas nuvens, para buscar a Sua Igreja,   1 Ts 4.16 –x- 

 
BÍBLIA  

12 As   epístolas 
O Novo Testamento começa com os Evangelhos, quatro: MATEUS, MARCOS, LUCAS e JOÃO 
  - que contam a vinda e vida de Jesus até Sua crucificação e ressurreição :  

- ATOS descreve o início da evangelização do Império Romano  
 

*Mas o cristianismo foi uma tremenda revolução nos costumes e no modo de encarar as 
coisas espirituais. O povo precisava ser instruído a viver nessa nova forma de se 
relacionar com Deus. Paulo era uma pessoa muito preparada, criado aos pés de Gamaliel, 
pedagogo muito competente, de grande prestígio. (At 5.34 e 22.3) 
          Após sua conversão, Paulo passou muitos anos '' de molho' ( 17 anos)  Gl 1.18 e 2.1  

-recebendo instrução do próprio Jesus glorificado, Gl 1.12 
* Deus usou os problemas que surgiam nas igrejas incipientes e o cuidado amoroso de Paulo 
para fazê-lo escrever  cartas com instruções de Deus para a situação _ só que Paulo não 
sabia estar escrevendo boa parte do Novo Testamento:, ensinando os cristãos a viverem 
como filhos de Deus  
 

CARTAS DE PAULO 
Doutrinária: Aos Romanos _ tratado sobre a justificação pela fé  
Normativas Aos Coríntios: 1e 2, normatiza a vida da Igreja incipiente  
Vida Progressiva: Gálatas _ a cruz ( libertos da Lei)  

Efésios _ quem somos em Cristo ( nas regiões celestiais) 
Filipenses_ evangelismo ( invadindo o campo inimigo) 
Colossenses_ implantando o Reino de Deus  
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Tessalonicensses_ olhando o futuro: Jesus virá ! 
Liderança: a Timóteo _ 1 e 2 e a Tito  
Acertando o passado : Filemon  

 

AUTOR DESCONHECIDO: Doutrinária : Hebreus _ Jesus é melhor! ( autor desconhecido) 
 

CARTAS GERAIS  escritas pelos discípulos considerados colunas da IGREJA  
- Tiago,  Pedro ( 1 e 2)  João ( 1, 2 e 3)  Judas 

 

APOCALIPSE _ único livro profético do Novo Testamento 
> dá resumo (1) da História da Igreja, (2) da era cristã, (3) da História de Israel culminando com 
>144 mil judeus selados para pregar o Evangelho, a manifestação do anticristo,  
> as duas testemunhas em Jerusalém, a vinda gloriosa de Jesus em socorro aos judeus 
> satanás preso por mil anos. A implantação do Milênio.  
> Satanás solto, engana as Nações. Guerra de Gog e Magogue e a derrota definitiva do diabo. 

> Todos os mortos ressuscitam. Explode a crosta terrestre ( 2Pe 3.10 e 12 ) 
>  Estabelecido o Trono Branco: juízo final de  todos os seres humanos 

>  Novos céus e nova terra.  
 

*Característica interessante de Apocalipse é que a visão do que ocorre na terra é alternada 
com a visão do que ocorre nos céus ☺ 
 

TAREFAS DE REVISÃO  
1 Por que quatro evangelhos ? Cite características de cada um deles.  
2 A que se refere o livro de Atos ? 
3- Quais cartas foram escritas por Paulo ? 
4- Quais são as Cartas Gerais e por que foram escritas ?  
5- O que sabe sobre o Apocalipse ? ☺  

 
 

Conclusão  
 
* Para saber esquemas e resumos de cada livro, ver no site www.perolaspreciosas.com.br       

                                                                                 link Bíblia / livros do VT e NT   
 
* Para ter noção básica dos ensinos para salvação e discipulado, ver a revista 
 ‘CRESCEI... na graça e no conhecimento de Jesus’  
 - disponível no site  www.novasperolas.com.br  
                                           Link  Publicações / discipulado  

 
* Na realidade, começamos a conhecer a Deus quando ouvimos o Evangelho  
   >Toda a vida do cristão se passa ( deve passar)  lendo a Bíblia, orando 

- e ‘crescendo no conhecimento e na graça de Jesus’ 2 Pedro 3.18 
 
*Porém, toda a Eternidade não será suficiente para esgotar novos conhecimentos a 
respeito de Deus.  Fim da série, mas não da sua comunhão com Deus através da Bíblia.  

Bom crescimento, Deus o abençoa  !  -x- 

 

http://www.perolaspreciosas.com.br/
http://www.novasperolas.com.br/

