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Introdução 

Este estudo visa fornecer algumas ferramentas básicas para o estudo bíblico pessoal. Estudar 

a Bíblia é tarefa para todos os crentes? Ou apenas os pastores e professores devem estudar as 

Escrituras enquanto os demais cristãos devem apenas aprender com o seu ensino? Esta é uma tarefa 

muito difícil? Será que realmente eu posso estudar a Bíblia sozinho? Posso tirar bom proveito 

espiritual do estudo bíblico pessoal? 

Vamos procurar com este curso responder de modo claro estas perguntas, provando que 

todo o crente pode e deve estudar a Bíblia e pode, com este estudo, tirar grande proveito espiritual. 

Por que estudar a Bíblia? 

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

Por que devemos estudar a Bíblia? O trecho citado acima e extraído da Segunda Epístola de 

Paulo a Timóteo nos explica claramente o porquê de estudarmos as Escrituras. O Apóstolo nos 

informa nestes dois versos qual é a natureza, a utilidade e a finalidade da Bíblia. 

Natureza – _________________________________. Paulo faz questão de iniciar seu 

argumento por uma nota doutrinária conhecida por Timóteo. O que as Escrituras são? Um livro 

qualquer? O registro das impressões espirituais de homens? Apenas uma fonte histórica antiga? 

Não! Ela é muito mais do que isso! Ela é a própria Palavra de Deus, pois foi soprada por Deus. Logo, 

sendo toda ela inspirada por Deus, não há trecho da Bíblia que esteja errado ou ensine algo errado. 

Se a Bíblia contivesse erros, ou ela não seria inspirada por Deus ou Deus poderia cometer erros. 

Sendo assim, devemos estudar a Bíblia, pois ela é a revelação de Deus para nós. 

Utilidade – _________________________________. O texto continua qualificando as 

Escrituras. Além de inspirada por Deus ela é útil. Naturalmente ela só pode ser útil porque é 

inspirada, pois, se não pudéssemos conhecer da essência e da vontade do nosso Criador, seria 

impossível estabelecer parâmetros claros e firmes para a vida. Deus tem um caminho para os seus 

filhos e a Bíblia é o nosso guia. É ela que nos mostra o caminho (ensino), que nos alerta quando nos 

desviamos do caminho (repreensão), que nos traz de volta para o caminho certo (correção) e nos 

ajuda a permanecer no caminho de Deus (instrução na justiça). O estudo bíblico pessoal nos ajuda a 

desfrutar mais da utilidade das Escrituras. 

Finalidade – _________________________________. No versículo 17, Paulo deixa claro o 

objetivo de Deus em ter deixado as Escrituras para nós. Ele quer que nós sejamos completos tanto 
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em caráter quanto em boas obras. É ele quem executa isso (Fp 1.6) em todos os salvos por Cristo 

Jesus (Ef 2.10). Fomos salvos para sermos aperfeiçoados segundo a imagem de nosso Mestre (Rm 

8.29). O estudo Bíblico possibilita que este objetivo seja completo. 

Por que usar métodos para o estudo bíblico? 

O termo ___________________ (meta = através de, hodos = caminho) é o caminho através 

do qual se chega a um fim ou objetivo. Nosso objetivo é compreender a Bíblia, os métodos são 

ferramentas para atingirmos esse objetivo. O estudo bíblico efetivo requer além da iluminação do 

Espírito Santo, o correto uso de métodos a fim de organizar e otimizar a nossa busca. 

O uso de métodos de estudo bíblico exige (1) dar certos passos em uma certa ordem para 

garantir um certo resultado – transformação de vida, (2) estar disposto a deixar a Bíblia impactar sua 

vida e (3) desejar assumir um compromisso sério de ser constante nos estudo sistemático da Bíblia – 

“Não há nada que supere a exposição pessoal prolongada à Bíblia”. 

Riscos e Princípios da Interpretação Bíblica 

Ao estudarmos as Escrituras 

incorremos em alguns _________________ 

que, por sua vez, podem ser evitados pela 

observação de alguns 

______________________ básicos de 

interpretação bíblica. Pelo 

desconhecimento desses princípios básicos, muitos cristãos sinceros acabam por aceitar a máxima 

que diz que “A Bíblia possui várias interpretações”. De fato, existem muitas interpretações, porém 

apenas um sentido (uma interpretação) pode estar correto. 

A tabela abaixo lista alguns dos riscos e o princípio que nos afasta do erro de interpretação 

do texto bíblico. 

ERRO PRINCÍPIO EXEMPLOS 

• Tirar o texto do contexto 

Quando uma passagem é vista de 

modo isolado. 

• Interprete __________________ 

Todo texto bíblico deve ser analisado 

em relação ao seu contexto. 

Fp 4.13; Hb 12.15 

Existem várias 

interpretações da 

Bíblia, mas apenas 

um sentido correto! 

Transformação de 

vida 
Bíblia Método 
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• Alegorizar ou Espiritualizar 

Quando é atribuído um sentido ao 

texto que ele mesmo não indica. 

• Interprete __________________ 

O verdadeiro sentido da passagem está 

indicado no próprio texto e não em 

sentidos ocultos 

1 Sm 17.49; Mt 

10.34-35 

• Realizar um salto histórico 

Quando o texto é interpretado a luz de 

outro período histórico. 

• Interprete __________________ 

O texto bíblico deve ser compreendido 

dentro do seu contexto histórico 

Rt 3.7-10; 1 Co 

11.5-6 

• Ignorar a histórica 

Quando não se leva em conta o 
contexto histórico 

• Confundir a gramática 

Quando compreende-se erroneamente 

o uso de palavras, orações ou 

períodos, levando a uma interpretação 

incorreta. 

• Interprete __________________ 

Devem ser considerados os 

significados das palavras e o 

relacionamento entre termos e frases. 

Os 3.1 

• Dar um sentido teológico a um 
texto que não é próprio do seu 
estágio na revelação 

Ocorre quando trazemos a teologia da 

Bíblia completa para a mente de um 

autor que ainda não tinha acesso à 

totalidade da revelação. 

• Lembre-se que a revelação é 
___________________________ 

A revelação de Deus foi dada 

gradualmente, por isso não podemos 

levar conceitos que ainda não haviam 

sido revelados para uma época 

anterior 

2 Sm 12.22-23; Sl 

116.3 

• Estabelecer ensino com base em 
um texto isolado ou obscuro 

Quando não confirmamos as 

descobertas feitas em um texto 

relacionando-o com o todo da 

Escritura. 

Interprete a Escritura com 

________________________________ 

Uma passagem fácil lança luz sobre 

outra difícil. 

Hb 6:4-6; Gl 5:4;  

cf Jo 10:27-29; Ef 

1.13-14 

Praticando... 

1. Marque a alternativa correta: É importante estudar a Bíblia porque... 

(a) A Bíblia é um livro interessante e útil para nos tornar melhores conhecedores da história. 

(b) Seus ensinos devem ser preservados como patrimônio religioso da humanidade. 

(c) Dentre vários livros que tratam do assunto, ela é o melhor guia moral que existe. 

(d) Ela é inspirada por Deus, ela é útil para nos guiar e ela visa nos aperfeiçoar. 

2. Complete 

O uso de ____________________ de estudo bíblico exige (1) dar certos passos em uma certa 

ordem para garantir um certo _____________________ – transformação de vida, (2) estar disposto a 

deixar a Bíblia ______________________ sua vida e (3) desejar assumir um ____________________ 

sério de ser constante nos estudo sistemático da Bíblia.  
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Método Devocional 

Muitos cristãos têm dificuldades em praticar um tempo diário de meditação bíblica. Por isso, 

vale a pena começar nosso estudo pelo método devocional. 

Definição 

O método devocional pode ser definido como sendo uma _______________________ bíblica 

que visa a ____________________ prática do texto estudado. 

Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus 
testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus 
mandamentos. (Sl 119.59-60). 

"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um 
homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.Caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e 
ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas 
minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua 
casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos 
e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda". (Mt 7.24-
27) 

Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si 

mesmos. (Tg 1.22) 

 

Passo 1 – Ore 

Satanás não quer que nós apliquemos a Palavra de Deus em nossas vidas. Além disso, muitos 

obstáculos são colocados para que nós não tenhamos um período regular de reflexão bíblica. Por 

isso, devemos começar nosso estudo orando a Deus para que ele ____________________ a estudar 

o texto bíblico com seriedade. Nesta oração devemos expressar nosso desejo de 

_______________________ e ________________________ com outras pessoas o que aprendemos. 

Passo 2 – Medite 

Diferente do que se tem falado de meditação atualmente, meditar na Bíblia não é esvaziar a 

mente, mas __________________ repetidamente no conteúdo do texto, buscando apropriar-se 

dele. Meditação bíblica é concentrar-se na mensagem de diversas maneiras diferentes. Abaixo, segue 

uma lista de modos de meditação que podem ser utilizados em nossos momentos de reflexão. 

Texto Bíblico Meditação Aplicação
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Devemos escolher o método que mais se encaixa com o texto que estamos estudando ou uma 

combinação de mais de um deles. 

• ________________________ a cena da narrativa 

 Exemplo: João 4.1-30 

Imagine Jesus sentado no poço, coloque-se ali como se realmente estivesse presente. 

Como você se sentiria se Jesus tivesse pedido a você que lhe desse água do poço perto de 

Sicar? 

• Enfatize as _______________________ da passagem 

 Exemplo: Filipenses 4.13 

TUDO posso naquele que me fortalece. 

Tudo POSSO naquele que me fortalece. 

Tudo posso NAQUELE que me fortalece. 

Tudo posso naquele QUE me fortalece. 

Tudo posso naquele que ME fortalece. 

Tudo posso naquele que me FORTALECE. 

• _________________________ a passagem 

 Exemplo: Salmo 1.1-2 

Texto – Almeida Revista e Atualizada Paráfrase Pessoal 

Bem-aventurado o homem que não anda no 

conselho dos ímpios, não se detém no 

caminho dos pecadores, nem se assenta na 

roda dos escarnecedores. Antes, o seu 

prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei 

medita de dia e de noite. 

É muito feliz a pessoa que não segue a 

opinião dos que não temem a Deus, não 

imita os que amam o pecado e não participa 

da conversa dos zombadores. Pelo contrário, 

a pessoa feliz se alegra com a Palavra de 

Deus e seu pensamento está nela 

constantemente. 

• ______________________ a passagem 

 Exemplo: João 3.16 

Porque Deus amou a mim de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que crendo nele 

eu não pereça, mas tenha a vida eterna. 



Como estudar a Bíblia  Página 7 

• Use o acróstico P-A-P-E-L-M-O-V-E 

o Pecado a confessar? 

o Atitude a mudar? 

o Promessa a reivindicar? 

o Exemplo a seguir? 

o Louvor a dar a Deus? 

o Mandamento a obedecer? 

o Oração a fazer? 

o Verdade a acreditar? 

o Erro a evitar? 

• _____________ a passagem a Deus 

 Exemplo: Salmo 23.1-4 

Obrigado, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 

Obrigado, Senhor, por me fazer repousar em pastos verdejantes. 

Obrigado, Senhor, por me levar para junto das águas de descanso e dar refrigério à minha 

alma. 

Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 

Obrigado, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal 

nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam. 

Passo 3 – Aplique 

Aplicar é relacionar a mensagem do texto com a vida prática. Isso deve ser feito por escrito, 

para que não nos esqueçamos das decisões que a Bíblia quer que tomemos como consequência de 

nossa meditação. 

Uma boa aplicação deve possuir quatro características: 

P____________________ – A aplicação deve ser pessoal. 

☺ Eu tenho... 

 É importante... 

 Meu cônjuge precisa... 

 O pastor tem que... 
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P____________________ – A aplicação deve ser algo que você possa fazer. 

☺ Eu tenho que ler... 

 É importante ler... 

 Meu cônjuge precisa ler... 

 O pastor tem que me encorajar a ler... 

P____________________ – A aplicação deve ser algo que você possa realmente fazer. 

☺ Eu tenho que ler 3 capítulos da Bíblia... 

 É importante ler a Bíblia... 

 Meu cônjuge precisa ler a Bíblia... 

 O pastor tem que me encorajar a ler a Bíblia... 

P____________________ – A aplicação deve ser algo que possa ser medido e avaliado. 

☺ Eu tenho que ler 3 capítulos da Bíblia por dia durante um ano. 

 É importante ler a Bíblia toda. 

 Meu cônjuge precisa ler a Bíblia toda em um ano. 

 O pastor tem que me encorajar a ler a Bíblia toda em um ano. 

O que fazer quando o texto não indica uma aplicação que seja 

necessária para mim hoje? 

• Escreva a aplicação assim mesmo! Ela pode ser útil para você no 

futuro! Além disso, ela pode ser útil para outras pessoas a quem você 

poderá ajudar. 

Passo 4 - Memorize 

A transformação que Deus deseja operar em nossas vidas através da Bíblia não se dá 

instantaneamente. Muitas mudanças de que precisamos levam muito tempo para ocorrerem 

completamente. A santificação é um processo e a Palavra de Deus é o instrumento que o Espírito 

Santo usa para nos moldar à imagem de Cristo (Jo 17.17; 2 Co 3.18). 
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Por essa razão, é importante que tenhamos o hábito de memorizar as Escrituras. A aplicação 

que escrevemos serve para nos dar uma direção clara do que precisamos fazer, mas são os trechos 

da Palavra de Deus que guardamos no coração que nos encorajarão a permanecer firmes nas 

decisões que tomamos com base na meditação bíblica. 

Praticando... 

 Exemplo: 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO DEVOCIONAL 

Data: 22 de junho de 2012 

Passagem: Lucas 12.22-26 

1. Oração 

 (Marque depois de orar) 

2. Meditação 

• Paráfrase: 

Tenho de parar de me preocupar tanto. Deus cuidará de todas as minhas necessidades. 

Considerando que Deus me deu a vida, com certeza posso confiar que ele me sustentará. Aprendo 

com o exemplo dos pássaros, pois eles não se preocupam com o futuro. Mas Deus cuidará deles 

diariamente. E se Deus cuida dos pássaros, claro que ele cuidará de mim! Além do mais, ficar me 

preocupando nunca faz bem. Nunca muda a situação. Então, por que me preocupar? Qual o 

proveito em me preocupar? Nenhum. 

• Mandamento a obedecer: Não se preocupe! (Lc 12.22) 

• Promessa a reivindicar: Deus vai cuidar de mim! (Lc 12.24) 

3. Aplicação 

Tenho de aplicar esta lição na área financeira de minha família. 

Durante este próximo mês (tomarei um mês de cada vez) toda vez que o diabo me tentar a ficar 

preocupado com minhas contas, eu resistirei o pensamento citando em voz alta Lucas 12.24. 

4. Memorização 

“Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros; todavia, 

Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves!” (Lc 12.24) 

 

Agora é a sua vez! Preencha o formulário da página 

seguinte com base no texto que o professor lhe indicar 

Caso tenha alguma dúvida, consulte este capítulo ou 

pergunte ao professor 

 



 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO DEVOCIONAL 

Data: ________________________ 

Passagem: ____________________________________________ 

5. Oração 

 (Marque depois de orar) 

6. Meditação 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

7. Aplicação 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

8. Memorização 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Método Analítico - Observação 

Ao desejar estudar uma passagem bíblica com mais profundidade, uma ferramenta 

interessante é o método analítico. Basicamente ele consiste em três etapas: Observação, 

Interpretação e Aplicação. 

 

Definição de Observação 

Na etapa da observação buscamos identificar com clareza e riqueza de detalhes o que o texto 

bíblico diz. 

Esta etapa visa nos inteirar mais completamente com a passagem e fornecer dados para as 

etapas posteriores. Para fazer uma boa observação, precisamos de uma boa dose de paciência e 

perseverança. Além disso, é preciso destacar que tudo o que descobrirmos deve ser anotado. Muitas 

vezes perdemos uma informação importante sobre o texto porque nos esquecemos de anotá-la. 

Passo 1 – Faça perguntas ao texto 

Um recurso importante para a coleta de dados da passagem é fazermos perguntas-chave ao 

texto. 

Quem? 

Nome das Pessoas: 

Significado dos Nomes: 

Características dos Personagens: 

O quê? 

O que estava acontecendo? 

O que aconteceu? 

O que foi dito ou escrito? 

AplicaçãoInterpretaçãoObservação
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Onde? 

Local: 

Significado do nome do local: 

Características do local: 

Histórico do local: 

Localize num mapa o local 

Quando? 

Quando os fatos aconteceram? 

Como era a época em questão (momento político, econômico, social, espiritual)? 

Ocorreram fatos históricos relevantes que podem ter interferido no ocorrido? 

Por quê? O que motivou o fato, o discurso ou o escrito? 

Como? De que forma os acontecimentos se desenrolaram? 

 Exemplo: Atos 6.1-7 

Quem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

O quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Onde? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Quando? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Como? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Passo 2 – Descubra o gênero literário 

Para facilitar a interpretação do texto, é importante identificarmos que tipo de literatura nós 

estamos estudando. Como veremos no capítulo a seguir, cada gênero literário possui regras 

específicas de interpretação, por isso precisamos já na etapa de observação saber se a passagem em 

estudo é uma narrativa, poesia, epístola, provérbio, salmo, profecia etc. 

 Exemplo: Atos 6.1-7 

Gênero literário da passagem: _________________________________ 

Passo 3 – Identifique palavras-chave ou termos que precisam ser definidos 

É comum que o autor bíblico ressalte o tema de uma passagem através de palavras-chave. 

Além disso, ao ler um texto é possível que encontremos termos cujo significado desconhecemos. 

Ambas as palavras devem ser destacadas e definidas nesta etapa. Um estudo mais completo pode 

ser feito na etapa da interpretação. 

 Exemplo: Atos 6.1-7 

Palavras-chave: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Palavras desconhecidas: _______________________________________________________ 
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Passo 4 – Faça um esboço do texto 

O último passo da observação é fazer um esboço da passagem. Isso nos ajudará a ter uma 

visão clara de como o autor bíblico organizou o seu pensamento. 

Tema 
É um breve título da passagem que abrange toda ela. Algumas Bíblias já trazem o 

tema, mas ele será determinado pelo seu enfoque. 

Propósito 

Quando um autor escreveu o texto ele tinha um propósito com aquela passagem. 

Assim, o seu trabalho será investigar e usar muitos rascunhos para colocar uma 

ideia clara, concisa e abrangente do texto. Esse propósito deve ser escrito 

começando com uma ação (verbo no infinitivo). 

Divisões 

Os textos bíblicos trazem algumas divisões na sua estrutura. Algumas são fáceis de 

serem identificadas, outras exigem mais trabalho. Depois de descoberta, é só dar 

um título e colocar os versículos. 

 Exemplo: Atos 6.1-7 

Tema 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Propósito 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Divisões 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Praticando... 

 Exemplo: 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO ANALÍTICO - Observação 

Data: 22 de junho de 2012 

Passagem: Judas 3-4 

1. Perguntas-chave 

✓ Quem? 

Amados – refere-se aos leitores de Judas 

▪ Os leitores eram amados por Judas (amados) (v.3) 

▪ Os leitores eram salvos (nossa comum salvação) (v.3) 

Santos refere-se a um grupo de pessoas 

▪ Pessoas a quem a fé foi entregue (v.3) 

Indivíduos 

▪ Introduziram-se com dissimulação (v.4) 

▪ Homens ímpios (v.4) 

▪ Já têm sua condenação pronunciada (v.4) 

▪ Transformam a graça em libertinagem (v.4) 

▪ Negam a Jesus (v.4) 

Judas 

▪ O escritor (Judas) era salvo (nossa comum salvação) (v.3) 

Deus 

▪ É o doador da graça (v.4) 

Jesus Cristo 

▪ É Soberano (v.4) 

▪ É Senhor (v.4) 

✓ O quê? 

Judas pretendia escrever sobre a salvação, mas mudou seu tema para uma exortação à luta pela fé. 

Falsos mestres se infiltraram na(s) igreja(s). 

✓ Onde? 

Nenhuma informação 

✓ Quando? 

Possivelmente entre 70 e 80 d.C. 

✓ Por quê? 

Porque falsos mestres que mudavam a graça em libertinagem e negavam Jesus haviam se infiltrado 

na(s) igreja(s) 

✓ Como? 

Judas demonstra preocupação e firmeza frente a atuação de falsos mestres na igreja. 
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2. Gênero Literário 

Epístola 

3. Palavras-chave e termos a serem definidos 

“Batalhardes pela fé” 

4. Esboço 

Tema: 

A necessidade de exortação à cerca da luta pela fé (v.3-4) 

Propósito: 

Exortar os crentes a batalharem pela fé em face da atuação de falsos mestres na igreja. 

Esboço: 

1. A mudança de propósito da carta (v.3) 

1.1 O propósito inicial (v.3a) 

1.2 O propósito necessário (v.3b) 

2. A razão da mudança (v.4) 

2.1 A penetração dos hereges entre os leitores (v.4a) 

2.2 A ação dos hereges entre os leitores (v.4b) 

2.3 A crença dos hereges entre os leitores (v.4c) 

 

Agora é a sua vez! Preencha o formulário da página 

seguinte com base no texto que o professor lhe indicar 

Caso tenha alguma dúvida, consulte este capítulo ou 

pergunte ao professor 

 



 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO ANALÍTICO 

Data: ______________________________ 

Passagem: __________________________________ 

1. Perguntas-chave 

✓ Quem? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

✓ O quê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

✓ Onde? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

✓ Quando? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

✓ Por quê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

✓ Como? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

2. Gênero Literário 

__________________________________________________________________________________ 

3. Palavras-chave e termos a serem definidos 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Esboço 

Tema: 

__________________________________________________________________________________ 

Propósito: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Esboço: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Método Analítico - Interpretação 

Muita coisa sobre o texto bíblico é possível aprender apenas com a observação atenta do 

texto. Porém, ao nos depararmos com algumas características específicas do texto bíblico precisamos 

fazer uma ponte para a nossa realidade. Identificar princípios eternos e aplicáveis a nós hoje em um 

texto escrito a muitos séculos atrás, em outra língua, em outro lugar e outra cultura é a tarefa da 

interpretação. 

Definição 

A interpretação bíblica (_________________________) busca descobrir o sentido correto do 

texto na época em que foi escrito com vistas a sua aplicação atual. 

Passo 1 – Compreenda as figuras de linguagem 

Figura de linguagem é o uso de palavras ou frases de maneira diferente da sua utilização 

normal. Quando isso acontece o sentido literal das palavras é deixado de lado e elas tomam outros 

sentidos pretendidos pelo autor para transmitir ideias de maneira mais interessante. 

Por que se utilizam as figuras de linguagem? 

✓ As figuras de linguagem acrescentam cor e vida. 

✓ As figuras de linguagem chamam a atenção, ou seja, elas despertam o interesse do 

leitor pela sua singularidade. 

✓ Elas tornam os conceitos abstratos ou intelectuais mais concretos. 

✓ A linguagem figurada fica mais bem registrada na memória. 

✓ As figuras de linguagem sintetizam uma ideia. Elas dizem muito em poucas palavras. 

✓ As figuras de linguagem estimulam a reflexão. 

Como saber se uma expressão apresenta sentido figurado ou literal? 

Devem-se seguir as regras abaixo: 

✓ Adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para 

não fazê-lo. 

✓ O sentido é figurado quando o literal implicar uma impossibilidade 

✓ O sentido é figurado se o literal for absurdo, como no caso de as árvores baterem 

palmas. 

✓ Adote o sentido figurado se o literal sugerir imoralidade. 

✓ Repare se uma expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. 

✓ Às vezes uma figura é ressaltada por um adjetivo qualificativo. 
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Alguns tipos de figuras de linguagem 

Figuras de linguagem que encerram comparação 

Figura Definição Exemplo Bíblico 

Símile É uma comparação em que uma coisa lembra 

outra explicitamente (assim como, tal qual, tal 

como, como). 

“...toda carne é como a erva...” (1 

Pe 1.24). 

Metáfora É uma comparação em que um elemento é, 

imita ou representa outro (sendo que os dois 

são essencialmente diferentes). Os verbos “ser” 

e “estar” sempre são empregados. 

“Toda a carne é erva” (Is 40.6). 

Hipocatástase Faz uma comparação em que a semelhança é 

indicada diretamente. 

“...Apascenta as minhas ovelhas” 

(Jo 21.17). 

 Figuras de linguagem que encerram substituição 

Figura Definição Exemplo Bíblico 

Metonímia Substituir uma palavra por outra. Causa em lugar do efeito: “...Vinde, 

firamo-lo com a língua...” (Jr 18.18). 

O efeito em lugar da causa: “Eu te 

amo, ó Senhor, força minha” (Sl 

18.1). 

O objeto é empregado em lugar de 

outro semelhante: “Não podeis 

beber o cálice do Senhor...” (1 Co 

10.21). 

Sinédoque É a substituição da parte pelo todo ou do 

todo pela parte. 

“...os seus pés correm para o mal...” 

(Pv 1.16). 

Merisma É um tipo de sinédoque em que a 

totalidade ou o todo é substituído por 

duas partes contrastantes ou opostas. 

“Sabes quando me assento e quando 

me levanto...” (Sl 139.2). 

Hendíade É a substituição de um conceito por dois 

termos coordenados (ligados por “e”) em 

que um dos elementos define o outro. 

Quando os apóstolos falaram deste 

“ministério e apostolado”, estavam 

referindo-se a este “ministério 

apostólico” (At 1.25). 

Personificação Atribuição de características ou ações 

humanas a objetos inanimados, a 

conceitos ou animais. 

“O deserto e a terra se alegrarão...” 

(Is 35.1). 

Antropomorfismo Atribuição de qualidades ou ações 

humanas a Deus. 

“Quando contemplo os teus céus, 

obra dos teus dedos...” (Sl 8.3) 
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Antropopatia Atribui emoções humanas a Deus. “...Tenho grandes zelos de Sião” (Zc 

8.2). 

Zoomorfismo Atribui características de animais a Deus. [Deus] Cobrir-te-á com suas penas, 

sob suas asas estará seguro...” (Sl 

91.4). 

Apóstrofe Referência direta a um objeto como se 

fosse uma pessoa, ou a uma pessoa 

ausente ou imaginária como se estivesse 

presente. 

“Que tens, ó mar, que assim 

foges?...” (Sl 114.5). 

Eufemismo Substituição de uma expressão 

desagradável ou injuriosa por outra 

inócua ou suave. 

“...os que ficarmos até à vinda do 

Senhor, de modo algum 

precederemos os que dormem.” (1Ts 

4.15) 

  

Figuras de linguagem que encerram omissão ou supressão 

Figura Definição Exemplo Bíblico 

Elipse Omissão de uma palavra ou palavras cuja 

falta deixa incompleta a estrutura 

gramatical. 

“Os doze” representa “os doze 

apóstolos” (1 Co 15.5). 

Zeugma Associação de dois substantivos a um 

mesmo verbo, quando pela lógica o 

verbo só pede um substantivo. 

“Sua boca se abriu e sua língua” 

(Tradução literal de Lucas 1.64). 

Reticência Interrupção repentina do discurso, como 

se o orador não tivesse podido terminá-

lo. 

“Por esta razão, eu, Paulo, o 

prisioneiro de Cristo por amor de vós, 

os gentios...Certamente sabeis da 

dispensação da graça... (Ef 3.1, 2). 

Pergunta 

retórica 

Não exige resposta; seu objetivo é forçar 

o leitor a respondê-la mentalmente e 

avaliar suas implicações. 

“Acaso para Deus há cousa 

demasiadamente difícil?... (Gn 18.14). 

Figuras de linguagem que encerram exageros ou atenuações 

Figura Definição Exemplo Bíblico 

Hipérbole Afirmação exagerada em que se diz mais do 

que o significado literal com o objetivo de 

ênfase. 

“...as cidades são grandes e fortificadas 

até aos céus...” (Dt 1.28). 

Litotes Frase suavizada ou negativa para expressar 

uma afirmação. É o oposto da hipérbole. 

“...Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade 

não insignificante...” (At 21.39). 

Ironia É uma forma de ridicularizar indiretamente 

sob a forma de elogio. 

“porque, sendo vós sensatos, de boa 

mente tolerais os insensatos” (2 Co 

11.19). Essas palavras eram 

ridicularização e crítica. 
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Pleonasmo Repetição de palavras ou acréscimo de 

palavras semelhantes, que em nossa língua 

parecem redundantes. 

“Com o ouvir dos meu ouvidos ouvi” (Jó 

42.5, ARC). 

Figuras de linguagem que encerram incoerências 

Figura Definição Exemplo Bíblico 

Oxímoro Combinação de termos opostos ou 

contraditórios. 

“dores de parto da morte (grego literal de 

At 2.24). 

“Sacrifícios vivos”. (Rm 12.1). 

Paradoxo Afirmação aparentemente absurda ou 

contraditória ao bom senso. Não é uma 

contradição; é algo que parece ser o oposto 

do que em geral se sabe. 

“...quem perder a vida por causa de mim e 

do evangelho, salvá-la-á” (Mc 8.35). 

Figuras de linguagem que encerram sonoridade 

Figura Definição Exemplo Bíblico 

Paronomásia Emprego das mesmas palavras ou de 

palavras de sons semelhantes para 

produzir sentidos diferentes. 

“...Segue-me, e deixa aos mortos o 

sepultar os seus próprios mortos” (Mt 

8.22). 

Onomatopéia Palavra cuja pronúncia imita o som da 

coisa significada. 

O verbo lançar em Jó 9.26 é û no 

hebraico, cuja pronuncia é como o som 

da águia (ou do falcão peregrino) 

quando se lança sobre a presa a uma 

velocidade elevadíssima. 

Como devemos interpretar as figuras de linguagem? 

✓ ________________________ se existe alguma figura de linguagem. Quando não se 

reconhece uma figura de linguagem num texto onde ela ocorre, o texto é mal 

interpretado. O mesmo ocorre se uma declaração normal é confundida com uma 

figura de linguagem. 

✓ Descobrir a imagem e o objeto na figura de linguagem. Isso pode estar explícito no 

texto ou não ser especificado, o que pode causar confusão na interpretação do 

sentido figurado. 

✓ Especificar o elemento de comparação. Nas figuras de linguagem, há um elemento 

análogo entre a figura e o que se deseja expressar com ela. Esse elemento deve ficar 

bem definido para o intérprete para que o sentido correto possa ser encontrado. 

✓ Não presumir que uma figura sempre signifique ____________________________. 

✓ Sujeitar as figuras a limites ou controles legítimos por meio dos princípios da lógica 

e da comunicação. 
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Passo 2 – Entenda os gêneros literários 

Interpretação de narrativas 

Os textos narrativos são aqueles que contam uma história, um fato. São exemplos de textos 

narrativos os livros históricos do Antigo Testamento, boa parte de Jonas e Daniel e outros trechos 

dos livros proféticos, além dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Os evangelhos 

são um tipo especial de narrativa, pois traz algumas peculiaridades típicas das biografias. Ao 

interpretar narrativas, é preciso tomar alguns cuidados: 

✓ Deve-se evitar a alegorização ou espiritualização do texto; 

✓ Deve-se cuidar para uma correta separação entre o que é regra e o que é apenas 

descrição de uma fato isolado. 

✓ Deve-se considerar o seu caráter resumido. O que está registrado nem sempre 

encerra todos os detalhes do fato. 

Interpretação de poesias 

A poesia hebraica difere da nossa, por que não depende de rima. O fator principal é seu 

paralelismo de pensamento. As ideias de uma linha se equilibram com as da seguinte. 

Dicas para a interpretação da poesia hebraica: 

✓ Identificar o tipo de paralelismo. 

• Paralelismo sinonímico: ocorre quando o pensamento da primeira linha está 

de acordo com o da segunda (Jó 9.11; Sl 7.16; Pv 16.18). 

• Paralelismo antitético: ocorre quando o pensamento da segunda linha 

contrasta com o da primeira (Jó 16.4,5; Sl 1.6; Pv 14.1). 

• Paralelismo sintético: é o arranjo que faz a segunda linha melhorar ou 

completar o pensamento da primeira. (Jó 11.18; Sl 95.3; Pv 15.3) 

✓ Identificar as figuras de linguagem. 

✓ Estudar o contexto histórico do Salmo e ler a introdução do mesmo. 

✓ Descobrir a ideia central do Salmo e expressar esta ideia numa afirmação concisa e 

clara. 

Interpretação de Provérbios 

Os provérbios são um tipo de poesia e se enquadram no que é chamado de literatura de 

sabedoria. Eles expressam uma compreensão da vida a partir do relacionamento do homem sábio 

com Deus. São frutos de observação cuidadosa da realidade da vida. Para uma boa interpretação do 

livro de Provérbios é preciso observar que: 
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✓ Os provérbios são conselhos e não regras ou promessas. 

✓ É possível relacional a sabedoria dos provérbios com outros textos e exemplos 

bíblicos. 

✓ Os pontos de contato entre o princípio do texto e o nosso mundo e a nossa cultura, 

para poder aplicar o texto em termos práticos e contextuais. 

Interpretação de profecias. 

A interpretação de profecias é uma tarefa árdua. Na Bíblia encontramos profecias que já se 

cumpriram e muitas outras que irão se cumprir. Para interpretarmos as profecias, precisamos da 

atuação do Espírito Santo. Além disso, precisamos buscar conhecer bem o contexto histórico no qual 

o profeta viveu e ministrou. 

Passo 3 – Considere o distanciamento do texto 

É fundamental que, ao interpretar um texto bíblico, levemos em conta que estamos muito 

distantes do tempo, do idioma e da cultura em que ele foi composto. Nossa tendência será sempre 

olhar a Bíblia com a perspectiva de nosso tempo, língua e cultura. Porém, agir assim para com as 

Escrituras pode nos levar a interpretações e, consequentemente, a aplicações erradas. 

Tempo 

A Bíblia começou a ser escrita aproximadamente ___________________ antes de Cristo. Por 

volta do ano 400 a.C., foi escrito o último livro  do  Antigo  Testamento,  Malaquias.  Já o Novo 

Testamento teve o seu primeiro livro escrito por volta do ano de 45 e o último, perto do ano 90 

depois de Cristo. Ao escrever sua porção da Escritura, os autores inspirados por Deus tinham em 

mente o seu momento histórico que os influenciou, ainda que sem erros, a escreverem o que 

escreveram da maneira como escreveram. 

Idioma 

Os escritos originais do Antigo Testamento foram escritos em _________________________, 

e uma pequena parte em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em _________________ koiné, 

versão popular da língua grega que foi difundida através da conquista de Alexandre o Grande. Os 

textos originais nesses idiomas, ao serem traduzidos para o português, podem sofrer alguma 

imperfeição. Esta dificuldade pode se identificada quando percebemos divergências entre as 

traduções em nossa língua. 
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Texto de Gênesis 1.1 em Hebraico: 

א ב ְֵּראש ִׁית ָּמַיִׁם אֵת ֱאלֹהִׁים ב ָּרָּ ֶָֽרץ׃ וְּאֵת ַהש    הָּאָּ

Texto de João 1.1 em grego:  

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

Cultura 

A cultura é um conjunto de comportamentos, crenças, valores morais, espirituais e materiais 

característicos de uma sociedade. Mesmo dentro do Brasil, encontramos comportamentos diferentes 

nas mais diversas regiões. Nomes de alimentos e animais recebem nomes diferentes, a maneira de se 

comunicar muda bastante. O mesmo acontece com a maneira de viver onde os hábitos mudam 

completamente de uma região para outra. O mesmo encontramos na Bíblia. Além da questão do 

tempo, da questão dos idiomas, temos também levar em consideração as diversas culturas em que a 

história bíblica se deu. 

“Dada a existência de um abismo cultural entre nossa era e os tempos 
bíblicos – e como o nosso objetivo na interpretação bíblica é descobrir o 
sentido original das Escrituras – é imperativo que nos familiarizemos com a 
cultura e os costumes de então.” (Roy Zuck) 

Uma grande dificuldade dos leitores da Bíblia é saber se as práticas de cada cultura devem 

ser repetidas ainda hoje, ou se foram apenas temporárias. Há pistas no próprio texto que nos ajudam 

a definir isso, além do que precisamos lembrar que devemos procurar textos claros que lancem luz a 

outras passagens mais difíceis de interpretar. 

Praticando... 

 Exemplo: 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO ANALÍTICO – Interpretação 

Data: 22 de junho de 2012 

Passagem: Atos 6.1-7 

1. Compreenda as figuras de linguagem 

Parte do texto Figura Significado 

“os Doze” (v. 2) Elipse Referência ao conjunto dos doze apóstolos 

2. Entenda o Gênero Literário 

A passagem pertence a um texto narrativo e conta sobre como a igreja de Jerusalém escolheu sete 
homens que serviriam na distribuição de ajuda para as viúvas necessitadas. Definir como a igreja hoje 
deve escolher seus líderes é perigoso, pois ainda que a escolha de presbíteros pareça ter ocorrido 
pelo voto em At 14.23, em Tt 1.5 Paulo ordena que o próprio Tito constituísse os presbíteros da 
igreja de Creta. O texto em questão não é em sim normativo quanto à maneira pela qual a igreja 
deve escolher pessoas para desempenharem funções específicas. 
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3. Considere o distanciamento do texto 

O que significa a imposição de mãos? A igreja nasceu em um contexto judaico no qual a imposição de 
mãos simbolizava a transferência de alguma coisa. Em Deuteronômio 34.9 Josué é apontado como 
cheio do espírito de sabedoria por causa da imposição de mãos que recebera de Moisés. Com esse 
gesto ele foi designado o novo líder no povo de Israel. Com isso podemos entender que a imposição 
de mãos simbolizou a legitimação por parte dos apóstolos do ministério dos sete homens que 
passariam a “servir as mesas”. Ainda hoje podemos simbolizar a investidura de algum encargo na 
igreja com a imposição de mãos. 

 

Agora é a sua vez! Preencha o formulário da página 

seguinte com base no texto que o professor lhe indicar 

Caso tenha alguma dúvida, consulte este capítulo ou 

pergunte ao professor 

 



 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO ANALÍTICO – Interpretação 

Data: __________________________________ 

Passagem: _______________________________ 

1. Compreenda as figuras de linguagem 

Parte do texto Figura Significado 

   

   

   

2. Entenda o Gênero Literário 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Considere o distanciamento do texto 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Método Analítico - Aplicação 

Já aprendemos no capítulo 2 que aplicar é relacionar a mensagem do texto com a vida 

prática. Neste capítulo vamos usar o que aprendemos sobre uma boa aplicação no método analítico. 

Passo 1 – Escreva possíveis aplicações para cada ponto do seu esboço 

Aplicar é relacionar a mensagem do texto com a vida prática. Não é prudente tomar várias 

decisões para serem cumpridas em um curto período de tempo. Contudo, também não é prudente 

realizar um estudo aprofundado de uma passagem e deixar de registrar como a Bíblia pode 

transformar nosso viver. Por isso, nessa primeira etapa nós vamos procurar abrir o leque de 

___________________________________ do texto para no próximo passo escolher uma das 

possíveis aplicações e toma-la como nossa aplicação pessoal. 

Passo 2 – Escreva sua aplicação pessoal 

Escreva uma aplicação que seja pessoal, prática, possível e provável com base nas suas 

descobertas do texto. 

Praticando... 

 Exemplo: 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO ANALÍTICO – Aplicação 

Data: 22 de junho de 2012 

Passagem: Atos 6.1-7 

1. Possíveis aplicações 

Esboço Possíveis aplicações 

1. A desigualdade na distribuição de 

mantimentos (v.1) 

Mesmo em meio a muitas pessoas na igreja eu 

preciso atentar para a necessidade de todas. 

2. A solução oferecida pelos apóstolos (v.2-4) Preciso priorizar o meu chamado sem ser 

insensível às necessidades dos irmãos. 

3. A escolha e consagração dos sete (v.5-6) Preciso aceitar de bom grado as boas soluções 

propostas para os problemas da igreja, em 

especial as que vêm dos líderes. 

4. O crescimento do número de discípulos (v.7) Devo ser sensível e valorizar a comunhão e o 

serviço cristão para contribuir para o 

crescimento da igreja. 

2. Aplicação pessoal 

Tenho de Perguntar no domingo a pelo menos 5 irmãos de famílias diferentes quais são suas 
necessidades pessoais e orar por elas. 
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Agora é a sua vez! Preencha o formulário da página 

seguinte com base no texto que o professor lhe indicar 

Caso tenha alguma dúvida, consulte este capítulo ou 

pergunte ao professor 

 



 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO ANALÍTICO – Aplicação 

Data: ____________________________ 

Passagem: _________________________________ 

1. Possíveis aplicações 

Esboço Possíveis aplicações 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

3. Aplicação pessoal 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

  



Como estudar a Bíblia  Página 26 

Apêndice – Programas de Leitura Bíblica 

Há vários programas organizados que você poderá ajustá-los como achar necessário ao seu 

próprio programa de estudo. Algumas curiosidades: 

• Se lermos a Bíblia durante 15 minutos diariamente, poderemos ler toda ela em 

menos de um ano. 

• Uma leitura ininterrupta deve levar aproximadamente 72 horas; a do AT entre 52 e 

53 horas e a do NT, entre 18 e 19 horas. 

• Lendo-se 10 capítulos por dia terminaremos a leitura em três meses e meio 

aproximadamente. 

Leitura diária + Estudo bíblico + Memorização = 35 Minutos 

15 minutos  15 minutos diários 

ou 30 minutos, 3 

vezes por semana 

 30 minutos por 

semana e 

momentos de 

folga 

 Por dia 

ou 4h e 5min 

por semana 

I. Plano de leitura para um ano 

Sugerido por Hendricks, este plano de leitura para um ano levará você através de onze tipos 

de livros diferentes. 

• Janeiro: Gênesis 

• Fevereiro: Filipenses 

• Março: Oséias 

• Abril: Salmos 1—75 

• Maio: Salmos 76—150 

• Junho: Lucas 

• Julho: I Samuel 

• Agosto: II Samuel 

• Setembro: Eclesiastes 

• Outubro: I Pedro 

• Novembro: Neemias  

• Dezembro: Atos 

II. Plano de leitura bíblica em 52 semanas 

Sugerido no Manual Bíblico Vida Nova, conduz o leitor uma vez pelo Antigo Testamento e 

duas pelo Novo Testamento em um ano. 

1. Gênesis 1—26 

2. 2.Gênesis 27—50 

3. Mateus 

4. Marcos 

5. Êxodo 1—21 

6. Êxodo 22—40 

7. Lucas 

8. João 

9. Levítico 

10. Atos 

11. Números 1—18 

12. Números 19—36 
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13. Romanos, Gálatas  

14. I e II Coríntios 

15. Deuteronômio 1—17 

16. Deuteronômio 18—34 

17. Efésios, Filipenses, 

Colossenses, I e II 

Tessalonicenses, I e II 

Timóteo, Tito, Filemom 

18. Hebreus, Tiago, I e II Pedro 

19. Josué 

20. I, II e III João, Judas, 

Apocalipse 

21. Juízes, Rute 

22. Jó 1—31 

23. Jó 32—42, Eclesiastes, 

Cântico dos Cânticos 

24. I Samuel 

25. II Samuel 

26. Salmos 1—50 

27. I Reis 

28. II Reis 

29. Salmos 51—100 

30. I Crônicas 

31. II Crônicas 

32. Salmos 101—150 

33. Esdras, Neemias, Ester 

34. Provérbios 

35. Mateus 

36. Isaías 1—35 

37. Isaías 36—66 

38. Marcos 

39. Lucas 

40. Jeremias 1—29 

41. Jeremias 30—52, 

Lamentações 

42. João 

43. Atos 

44. Ezequiel 1—24 

45. Ezequiel 25—48 

46. Romanos, Gálatas 

47. I e II Coríntios 

48. Daniel, Oséias, Joel, Amós 

49. Efésios, Filipenses, 

Colossenses, I e II 

Tessalonicenses, I e II 

Timóteo, Tito, Filemom 

50. Obadias, Jonas, Miquéias, 

Naum, Habacuque, 

Sofonias, Ageu, Zacarias, 

Malaquias 

51. Hebreus, Tiago, I e II Pedro 

52. I, II e III João, Judas, 

Apocalipse 

III. Plano de um mês do Novo Testamento 

James C. Denison sugere um plano para ler o Novo Testamento inteiro em um mês. Este tipo 

de programa intensivo proporciona uma boa visão geral do Novo Testamento, no que diz respeito a 

seus temas e doutrinas principais. Siga esta regra durante três meses, lendo em três diferentes 

traduções. Este é o programa: 

1. Mateus 1—9 16. Atos 15—20 

2. Mateus 10—17 17. Atos 21—28 

3. Mateus 18—24 18. Romanos 1—6 

4. Mateus 25—Marcos 4 19. Romanos 7—16 

5. Marcos 5—10 20. I Coríntios 1—9 

6. Marcos 11—16 21. I Coríntios 10—16 

7. Lucas 1—6 22. II Coríntios 

8. Lucas 7—11 23. Gálatas, Efésios 

9. Lucas 12—18 24. Filipenses, Colossenses e I Tessalonicenses 

10. Lucas 19—24 25. II Tessalonicenses, I e II Timóteo 

11. João 1—7 26. Tito, Filemon, Hebreus 1—9 

12. João 8—14 27. Hebreus 10—13, Tiago 

13. João 15—21 28. I e II Pedro, I, II e III João 

14. Atos 1—7 29. Judas, Apocalipse 1—11 

15. Atos 8—14 30. Apocalipse 12—22 
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Note que você não vai ler o mesmo número de capítulos a cada dia. O programa se destina à 

leitura de aproximadamente o mesmo número de páginas diariamente, em vista da variação no 

comprimento dos diferentes capítulos. 

IV. Plano do Novo Testamento em três meses 

Um segundo modelo mantém a mesma abordagem geral que o anterior, mas exige menos 

leitura diária. Este programa tem sido útil para muitos, no sentido de desenvolver disciplina no 

estudo bíblico. 

Primeiro Mês Segundo Mês Terceiro Mês 

1. Mateus 1—3 1. João 1—2 1. I Coríntios 10—11 

2. Mateus 4—6 2. João 3—4 2. I Coríntios 12—13 

3. Mateus 7—9 3. João 5—7 3. I Coríntios 14—16 

4. Mateus 10—12 4. João 8—10 4. II Coríntios 1—4 

5. Mateus 13—14 5. João 11—12 5. II Coríntios 5—8 

6. Mateus 15—17 6. João 13—14 6. II Coríntios 9—13 

7. Mateus 18—20 7. João 15—16 7. Gálatas 1—4 

8. Mateus 21—22 8. João 17—18 8. Gálatas 5—6, Efésios 1—2 

9. Mateus 23—24 9. Atos 1 9. Efésios 3—6 

10. Mateus 25—27 10. Atos 2 10. Filipenses 

11. Mateus 28—Marcos 1 11. Atos 3—5 11. Colossenses 

12. Marcos 2—4 12. Atos 6—7 12. I Tessalonicenses 

13. Marcos 5—6 13. Atos 8—10 13. II Tessalonicenses 

14. Marcos 7—8 14. Atos 11—12 14. I Timóteo 

15. Marcos 9—10 15. Atos 13—14 15. II Timóteo 

16. Marcos 11—12 16. Atos 15—16 16. Tito 

17. Marcos 13—14 17. Atos 17—18 17. Filemon, Hebreus 1—4 

18. Marcos 15—16 18. Atos 19—20 18. Hebreus 5—9 

19. Lucas 1—2 19. Atos 21—23 19. Hebreus 10—13 

20. Lucas 3—4 20. Atos 24—26 20. Tiago 1—2 

21. Lucas 5—6 21. Atos 27—28 21. Tiago 3—5 

22. Lucas 7—8 22. Romanos 1—2 22. I Pedro 

23. Lucas 9—10 23. Romanos 3—4 23. II Pedro, I João 

24. Lucas 11 24. Romanos 5—7 24. II, III João 

25. Lucas 12—13 25. Romanos 8—10 25. Judas, Apocalipse 1—3 

26. Lucas 14—16 26. Romanos 11—13 26. Apocalipse 11—13 

27. Lucas 17—18 27. Romanos 14—16 27. Apocalipse 8—11 

28. Lucas 19—20 28. I Coríntios 1—3 28. Apocalipse 12—15 

29. Lucas 21—22 29. I Coríntios 4—6 29. Apocalipse 16—19 

30. Lucas 23—24 30. I Coríntios 7—9 30. Apocalipse 20—22 
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V. Sumário de três anos de leitura bíblica 

A programação de leitura, a seguir, sugerida por Tim Lahaye, tem por objetivo dar forma ao 

processo de aprendizado a ser seguido pelo recém-convertido. 

Primeiro ano 

I João (sete vezes) 

Evangelho de João (duas vezes) 

Evangelho de Marcos (duas 

vezes) 

Gálatas, Efésios, Filipenses, 

Colossenses, I e II 

Tessalonicenses, I e II Timóteo, 

Tito, Filemom 

Evangelho de Lucas 

Atos 

Romanos 

Novo Testamento (duas vezes) 

 

 

 

Segundo ano 

Um capítulo de Provérbios por 

dia, durante quatro meses 

Dois capítulos de outro livro de 

sabedoria, diariamente (Jó, 

Salmos, Eclesiastes e Cantares) 

Ler várias vezes durante um 

mês: 

I João 

Efésios 

Filipenses 

Colossenses 

I Tessalonicenses 

Tiago 

Romanos 5—8 

João 14—17 

Terceiro ano 

De segunda a sábado: 

Um capítulo do Novo 

Testamento 

Dois capítulos do Antigo 

Testamento 

Aos domingos: 

Cinco capítulos do Antigo 

Testamento 
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