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COMO USAR ESTE MANUAL

FORMATO DO MANUAL

Cada lição consiste de:

Objetivos: Estes são os objetivos que você deve alcançar ao estudar o capítulo. Leia-o antes de começar a lição.

Versículo-Chave: Este versículo enfatiza o conceito principal do capítulo. Tente memorizá-o.

Conteúdo do Capítulo: Estude cada seção. Use sua Bíblia para procurar as referências bíblicas não transcritas no manual.

Teste o Seu Conhecimento: Faça este teste depois de você terminar de estudar o capítulo. Tente responder as questões sem usar sua Bíblia ou este manual. 

Para Estudo Adicional: Esta é a seção final de cada capítulo. Ela estimula o estudo independente do aluno.

Exame Final: Se você está registrado neste curso para receber créditos e Diploma, você deverá solicitar um exame final ao término deste curso. Após a conclusão do exame, você deverá retorná-o a nós para receber os créditos que lhe darão direito ao Diploma e que também servirão para você avançar em seus estudos posteriormente. 


SUGESTÕES PARA O ESTUDO EM GRUPO

PRIMEIRA REUNIÃO:

Abrindo: Abra com oração e apresentações. Conheça e matricule os estudantes.

Estabeleça os Procedimentos do Grupo: Determine quem conduzirá as reuniões, o horário, os lugares e as datas para as sessões.

Louvor e adoração: Convide a presença do Espírito Santo em sua sessão de treinamento.

Distribua os Manuais aos Estudantes: Introduza o título do manual, o formato e os objetivos do curso proporcionados nas primeiras páginas do manual.

Faça a Primeira Tarefa: Os estudantes lerão os capítulos determinados e farão o teste para a próxima reunião. O número de capítulos que você ensinará em cada sessão dependerá do tamanho do capítulo, conteúdo e das habilidades de seu grupo.

A SEGUNDA E DEMAIS REUNIÕES:

Abrindo: Ore. Dê as boas-vindas e matricule a qualquer novo aluno e também dê o manual. Veja quem está presente ou ausente. Tenha um tempo de adoração e louvor.

Revisão: Apresente um breve resumo do que você ensinou na última reunião.

Lição: Discuta cada seção do capítulo usando os TÍTULOS EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO como um esboço do ensinamento. Peça aos estudantes que façam perguntas ou comentários sobre o que eles têm estudado. Aplique a lição às vidas e ministérios de seus estudantes.

Teste: Reveja com os estudantes o teste que eles completaram. (Nota: Se você não quer que os estudantes tenham acesso às respostas, você pode tirar as páginas com as respostas que se encontram no final de cada manual).

Para Estudo Adicional: Você pode fazer estes projetos numa base individual ou em grupo.

Exame Final: Se o grupo está matriculado neste curso para os créditos e Diploma você recebeu um exame com este curso. Dê uma cópia para cada estudante e administre o exame na conclusão deste curso.

MATERIAL ADICIONAL NECESSÁRIO

Você necessitará apenas de um exemplar da Bíblia, preferencialmente a Nova Versão Internacional, mas outras versões também poderão ser usadas, embora isto talvez represente alguma pequena dificuldade para o aluno acompanhar os textos bíblicos deste curso. 


Módulo: Delegação 
Curso: Estudo Básico da Bíblia



INTRODUÇÃO

As muitas referências ao Antigo Testamento feitas pelo Senhor Jesus durante Seu ministério terreno ilustram a importância que Ele colocou em conhecer o conteúdo das Escrituras. Por que Jesus enfatizou a importância da Palavra de Deus aos homens que Ele treinou, o Instituto Internacional Tempo de Colheita apresenta “Estudo Básico da Bíblia” como parte de seu programa de treinamento para equipar aos homens e mulheres para alcançar suas nações com a mensagem de Deus.

“Estudo Básico da Bíblia” introduz a Bíblia e discute suas tradições e as várias versões. Apresenta uma visão panorâmica da história bíblica, geografia e vida nos tempos bíblicos. O curso proporciona um esboço de cada livro da Bíblia e ensina habilidades de esboçar para ampliar estes esboços básicos em estudos mais detalhados da Palavra de Deus.

A informação apresentada sobre cada livro da Bíblia inclui o autor, as pessoas a quem o livro foi escrito, o propósito do livro, o versículo-chave, uma lista de personagens principais, e um esboço do conteúdo. Um princípio de vida e ministério também é declarado para cada livro. Estes princípios são verdades básicas vitais à maturidade cristã e ao ministério que você deve procura incorporar em sua própria vida. Gráficos úteis, mapas e linhas de tempo resumindo os feitos importantes em forma resumida também são incluídos neste curso.

O curso é dividido em duas partes:

Parte Um: Proporciona o material introdutório sobre a Bíblia e esboços dos livros do Antigo Testamento. 

Parte Dois: Proporciona esboços dos livros do Novo Testamento. 

“Estudo Básico da Bíblia” é um curso que acompanha “Métodos Criativos de Estudo da Bíblia” que ensina várias maneiras de estudar a Bíblia. Ambos foram elaborados para enriquecer seu estudo pessoal da Palavra de Deus Desde que cada curso do Instituto Internacional Tempo de Colheita foi elaborado para ser completo em si mesmo, foi necessário repetir algum material introdutório de “Métodos Criativos de Estudo Bíblico”. Três dos capítulos introdutórios são semelhantes em ambos os cursos. 
. 

OBJETIVOS

Ao concluir este curso você será capaz de: 

	Identificar as divisões básicas da Bíblia.

Explicar as diferenças entre as versões, traduções e edições parafraseadas da Bíblia. 
Descrever a vida cotidiana nos tempos bíblicos.
Resumir a cronologia da Bíblia.
Criar e ampliar esboços.
Para cada livro da Bíblia declarar o seguinte: 

	Autor

A quem o livro foi escrito
Quando ele foi escrito
O propósito do livro
Versículo-chave
Princípio de Vida e Ministério

	Continuar com um estudo mais detalhado da Palavra de Deus depois de concluir este curso. 



PARTE UM: INTRODUÇÃO À BÍBLIA


Capítulo Um

INTRODUZINDO A BÍBLIA


OBJETIVOS:

Ao concluir este capítulo você será capaz de:

	Escrever o versículo chave de memória.

Definir a palavra “Bíblia”.
Definir a palavra “Escritura”.
Explicar a origem da Bíblia.
Identificar os propósitos principais da Bíblia.
Identificar o Antigo e Novo Testamento como as duas divisões principais da Bíblia.
Citar as quatro divisões dos livros do Antigo Testamento.
Citar as quatro divisões dos livros do Novo Testamento.
Explicar o que significa “a unidade e diversidade” da Bíblia.
Identificar a pessoa sobre quem a revelação de ambos os testamentos está centrada.



VERSÍCULOS-CHAVE:

“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 Timóteo 4.16-17).



INTRODUÇÃO

Este capítulo introduz a Bíblia que é a Palavra escrita do verdadeiro Deus. A Palavra “Bíblia” significa “livros”. A Bíblia é um volume que consiste em 66 livros separados. A palavra “Escritura” também é usada para referir-se à Palavra de Deus. Esta palavra vem de uma palavra latina que significa “escrito”. Quando a Palavra “Escritura” é usada com “E” maiúsculo significa os “escritos sagrados” ou as Sagradas Escrituras do verdadeiro Deus. A palavra “Bíblia” não aparece na Escritura. É uma palavra escolhida pelos homens como um título para a Palavra de Deus.

A ORIGEM DA BÍBLIA

A Bíblia é a Palavra escrita de Deus. Ele inspirou as palavras na Bíblia e usou aproximadamente 40 homens para escrever Suas palavras. Estes homens escreveram por um período de 1500 anos. A concordância perfeita entre outros escritores é uma prova de que eles foram todos guiados por somente um autor. Esse autor foi Deus. Alguns dos escritores escreveram exatamente o que Deus disse:
“Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje” (Jeremias 36.2).

Outros escritores escreveram o que eles experimentaram do que Deus revelou acerca do futuro:

“Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas” (Apocalipse 1.19).

Todos os escritores escreveram sob a inspiração de Deus as palavras de Sua mensagem para nós.

O PROPÓSITO DA BÍBLIA

A própria Bíblia registra seu propósito principal:

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça” (2 Tm 3.16-17).

As Escrituras devem ser usadas para ensinar a doutrina, reprovar e corrigir do mal, e ensinar a retidão. Elas lhe ajudarão a viver corretamente e o equiparão para trabalhar para Deus.

AS DIVISÕES PRINCIPAIS

A Bíblia é dividida em duas seções principais chamadas de Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra “testamento” significa aliança ou pacto. Um pacto é um acordo. O Antigo Testamento registra o pacto ou acordo original de Deus com o homem. O Novo Testamento registra o novo pacto feito por Deus através de Seu Filho, Jesus Cristo.

Qual foi o assunto destes dois acordos? Os dois envolveram restaurar o homem pecador para corrigir sua relação com Deus. Deus fez uma lei na qual o pecado só pode ser perdoado através do derramamento de sangue:

“Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo” (Atos 9.22).

Sob o acordo (aliança) de Deus no Antigo Testamento, os sacrifícios de sangue dos animais eram feitos pelo homem para obter o perdão dos pecados. Este era um símbolo do sacrifício de sangue que Jesus Cristo proporcionaria sob a nova aliança com Deus. Através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, um sacrifício final para o pecado foi feito:

“Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! Por isso mesmo, ele é o Mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados” (Hebreus 9.11-15).

Ambos os testamentos são a Palavra de Deus e nós devemos estudar os dois para entender a mensagem de Deus. Estes vocábulos – “antigo” e “novo” – se usam para distinguir entre a aliança de Deus com o homem antes e depois da morte de Jesus Cristo. Nós não menosprezamos o Antigo Testamento simplesmente porque se chama de “Antigo”.

DIVISÕES ADICIONAIS

A Bíblia também pode ser dividida em 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento contém 27 livros. Cada livro é dividido em capítulos e versículos. Ainda que conteúdo de cada livro seja a Palavra de Deus, a divisão em capítulos e versículos foi feita pelo homem com o propósito de tornar fácil de localizar passagens específicas. Seria muito difícil de encontrar uma passagem se os livros fossem todos em um só parágrafo extenso.

Aqui está um diagrama simples que mostra as divisões básicas da Bíblia:

A BÍBLIA


ANTIGO TESTAMENTO
NOVO TESTAMENTO
39 livros
27 livros

A UNIDADE DA BÍBLIA

Quando nós falamos da unidade da Bíblia, nós queremos dizer duas coisas:

UMA: A BÍBLIA ESTÁ UNIDA EM CONTEÚDO:

Ainda que a Bíblia tenha sido escrita por muitos escritores durante muitos anos, não há nenhuma contradição nela. Um autor não contradiz nenhum dos outros.

A Bíblia inclui a discussão de centenas de assuntos polêmicos. (Um assunto polêmico é um cria opiniões diferentes quando mencionados). Todavia os escritores da Bíblia falaram sobre tais assuntos com harmonia deste o primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse. Isto foi possível porque ela realmente teve um só autor: Deus. Os escritores só registraram a mensagem sob a Sua direção e inspiração. Por esta razão, o conteúdo da Bíblia está unido.

DOIS: A BÍBLIA ESTÁ UNIDA EM UM TEMA:

Algumas pessoas pensam que a Bíblia é uma coleção de 66 livros separados em assuntos diferentes. Eles não compreendem que a Bíblia está unida por um tema principal. Do início ao fim, a Bíblia revela o propósito especial de Deus que se resume no livro de Efésios:

“Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra; nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade” (EFésios 1.9-11).

A Bíblia revela o ministério do plano de Deus que é o tema unificador da Bíblia. É a revelação de Jesus Cristo como o Salvador da humanidade pecadora. Jesus explicou como o Antigo Testamento está centralizado Nele:

“A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos” (Lucas 24.44).

Com esta introdução, Jesus continuou e...

“Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras” (Lucas 24.45).

Qual foi a chave que Jesus lhes deu para entender as Escrituras? O fato de que seu tema principal está focado Nele:

“E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém” (Lucas 24.46-47).

Os Testamentos – Antigo e Novo – ambos conta a história de Jesus. O Antigo Testamento nos prepara para Sua vinda e o Novo Testamento diz como ela aconteceu. Isto une a Bíblia em um tema principal. As pessoas que esperavam a Jesus sob o Antigo Testamento foram salvas de seus pecados através da fé na promessa de Deus. Cada um que olha para trás, para o que foi cumprido em Jesus Cristo, é salvo da mesma maneira: através da fé no que aconteceu, assim como Deus prometeu.

A DIVERSIDADE DA BÍBLIA

Quando nós falamos da “diversidade” da Bíblia nós queremos dizer que a Bíblia tem variedade. A Bíblia registra as maneiras diferentes nas quais Deus tratou com as pessoas e as diferentes maneiras nas quais elas responderam a Ele.

A Bíblia foi escrita em atmosferas diferentes. Algumas porções expressam alegria enquanto outras refletem o sofrimento. A Bíblia inclui maneiras de escrever. Contém história, poesia, profecia, cartas, aventura, parábolas, milagres, e história de amor.

Devido a sua variedade, a Bíblia tem sido dividida adicionalmente em grupos de livros.

AS DIVISÕES DO ANTIGO TESTAMENTO

Os livros do Antigo Testamento são divididos em quatro grupos principais: Lei, História, Poesia e Profecia.

OS LIVROS DA LEI:

Há cinco livros da lei. Os nomes destes livros são:

Gênesis
Êxodo
Levítico
Número
Deuteronômio

Estes livros registram a criação feita por Deus do homem e do mundo, e a história primitiva do homem. Eles dizem como Deus levantou à nação de Israel como o povo através de quem Ele poderia revelar-se às nações do mundo.

Estes livros registram as leis de Deus. As partes mais conhecidas são os Dez Mandamentos (Êxodo 20.3-17), o maior de todos os mandamentos (Deuteronômio 6.5), e o segundo grande mandamento (Levítico 19.18).

Abra sua Bíblia e localize os livros da Lei no Antigo Testamento. Localize os três textos mencionados no parágrafo precedente e leia-os. Estes são exemplos das leis de Deus registradas nestes livros.

OS LIVROS DE HISTÓRIA:

Há 12 livros de história no Antigo Testamento. Os nomes dos livros de história são:

José
Juízes
Rute
1 e 2 Samuel
1 e 2 Reis
1 e 2 Crônicas
Esdras
Neemias
Ester

Localize estes livros em Sua Bíblia. Eles se encontram depois dos livros da lei. Os livros de história cobrem mil anos da história do povo de Deus, Israel. Naturalmente eles não dizem tudo o que aconteceu, porém eles registram os eventos principais e mostram ambos os resultados de cumprir e de ignorar a lei de Deus.

OS LIVROS DE POESIA:

Há cinco livros de poesia. Os nomes dos livros de poesia são:

Jó
Salmos
Provérbios
Eclesiastes
Cânticos dos Cânticos (ou Cantares de Salomão em algumas antigas versões da Bíblia).

Estes livros são livros de adoração do povo de Deus, Israel. Eles ainda são usados no culto pelos crentes de hoje. Vá ao Salmo 23 e leia-o. Este é um exemplo da bela poesia da adoração contida nestes livros.

OS LIVROS DE PROFECIA:

Os livros de profecia do Antigo Testamento são divididos em dois grupos que se chamam os livros dos Profetas Maiores e Menores. Isto não significa que os Profetas Maiores são mais importantes que os Profetas Menores. O título simplesmente é usado porque os Profetas Maiores são livros mais longos que os Profetas Menores. Há 17 livros de profecia no Antigo Testamento. Os nomes dos livros de profecia são:

Os Profetas Principais:

Isaías
Jeremias
Lamentações
Ezequiel
Daniel

Os Profetas Menores:

Oséias
Joel
Amós
Obadias
Jonas
Miquéias
Naum
Habacuque
Sofonias
Ageu
Zacarias
Malaquias

Estes livros são as mensagens proféticas de Deus a Seu povo sobre os eventos futuros. Muitas das profecias já se cumpriram, porém algumas permanecem para serem cumpridas no futuro. Encontre estes livros proféticos em sua Bíblia. Eles são os últimos livros no Antigo Testamento.

AS DIVISÕES DO NOVO TESTAMENTO

O Novo Testamento também tem sido dividido em quatro grupos: os Evangelhos, História, Cartas, e Profecia.

OS EVANGELHOS:

Há quatro livros nos Evangelhos. Os nomes destes livros são:

Mateus
Marcos
Lucas
João

Estes livros registram a vida, morte e ressurreição de Jesus. Seu propósito é levá-o a crer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Encontre os Evangelhos em sua Bíblia e então leia João 20.31 que declara este propósito.

O LIVRO DE HISTÓRIA:

Há um livro de história no Novo Testamento, o livro de Atos. Este livro conta como a Igreja começou e cumpriu a comissão de Cristo para estender o Evangelho por todos o mundo. Localize este livro em sua Bíblia.
AS CARTAS:

Há 21 cartas no Novo Testamento. Os nomes destas cartas são:

Romanos
1 e 2 Coríntios
Gálatas
Efésios
Filipenses
Colossenses
1 e 2 Tessalonicenses
1 e 2 Timóteo
Tito
Filemom
Hebreus
Tiago
1 e 2 Pedro
1, 2 e 3 João
Judas

As cartas são dirigidas a todos os crentes. Seu propósito é guiá-os na vida e ajudá-os a fazer o que Jesus ordenou. Romanos 12 é um bom exemplo de seu ensino. Vá a este capítulo em sua Bíblia e leia-o. As cartas também são chamadas de “epístolas”, que significa “cartas”.

PROFECIA:

O Apocalipse é o único livro de profecia no Novo Testamento. Conta sobre a vitória final de Jesus e Seu povo. Seu propósito é animá-o a continuar vivendo como um cristão deve viver até o fim dos tempos. Sua mensagem se resume em Apocalipse 2.10.



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Escreva os versículos-chave de memória.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. O que significa a palavra “Bíblia?” _________________________________________

3. O que a palavra “Escritura” significa? ______________________________________

4. Quais são as duas divisões principais da Bíblia?
______________________________ _______________________________________

5. Quantos livros estão ali na Bíblia? _________________________________________

6. Cite os quatro grupos principais nos quais livros do Antigo Testamento são divididos:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Cite os quatro grupos principais nos quais os livros do Novo Testamento são divididos:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Qual é o significado da palavra “testamento”?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Quais são os quatro propósitos principais da Bíblia? Dê uma referência da Bíblia para apoiar sua resposta.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. O que significa “a unidade da Bíblia?”
_____________________________________________________________________

11. O que significa “a diversidade da Bíblia?”
_____________________________________________________________________

12. Leia cada declaração. Se a declaração é VERDADEIRA coloque V no espaço em branco diante dela. Se a declaração é FALSA coloque F no espaço em branco.

a. _____ A Bíblia é a Palavra escrita do verdadeiro Deus.
b. _____ Ainda que Deus tenha inspirado a Bíblia, Ele usou aos homens para escrever Suas palavras. 
c. _____ Porque houve muitos escritores em um período de muitos anos, a Bíblia contém muitas contradições.
d. _____ Não há nenhum tema unificador da Bíblia. É simplesmente uma coleção de livros com assuntos diferentes.
e. _____ Os Profetas Maiores do Antigo Testamento são mais importantes que os Profetas Menores.

13. Quem é a pessoa sobre a qual a revelação de ambos os testamentos se centraliza? Dê a referência bíblica para apoiar a sua resposta.
_____________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo deste manual).



PARA ESTUDO ADICIONAL

Os marcadores de livros na próxima página lhe ajudarão a aprender as divisões principais da Bíblia. Recorte os marcadores de livros nas linhas que os dividem e ponha-os em sua Bíblia. Se você tem dificuldade de localizar o lugar para inserir seus marcadores, use o índice no início de sua Bíblia. Ele lista os livros na ordem em que eles aparecem na Bíblia. Também proporciona o número da página onde cada livro começa.

O ANTIGO TESTAMENTO

Ponha o marcador de livros número 1 no início do livro de Gênesis.
Ponha o marcador de livros número 2 no início do livro de Josué.
Ponha o marcador de livros número 3 no início do livro de Jó.
Ponha o marcador de livros número 4 no início do livro de Isaías.

O NOVO TESTAMENTO

Ponha o marcador de livros número 5 no início do livro de Mateus.
Ponha o marcador de livros número 6 no início do livro de Atos.
Ponha o marcador de livros número 7 no início do livro de Romanos.
Ponha o marcador de livros número 8 no início do livro de Apocalipse.

Agora você tem localizado as divisões principais da Bíblia. Continue usando os marcadores de livros até que você possa nomear e localizar estas divisões de memória.

Os marcadores se encontram na página seguinte.


MARCADORES DE LIVROS

Recorte-os e ponha-os em Sua Bíblia segundo indicado na página anterior.

ANTIGO TESTAMENTO


A POESIA (3)



JÓ
SALMOS
PROVÉRBIOS
ECLESIASTES
CÂNTICOS DOS
CÂNTICOS

ANTIGO TESTAMENTO


HISTÓRIA (2)



JOSUÉ
JUÍZES
RUTE
1 SAMUEL
2 SAMUEL
1 REIS
1 REIS
1 CRÔNICAS
2 CRÔNICAS
ESDRAS
NEEMIAS
ESTER


ANTIGO TESTAMENTO


A LEI (1)



GÊNESIS
ÊXODO
LEVÍTICO
NÚMEROS
DEUTERONÔMIO
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NOVO
TESTAMENTO


HISTÓRIA (6)
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NOVO
TESTAMENTO


EVANGELHOS (5)


MATEUS
MARCOS
LUCAS
JOÃO
ANTIGO TESTAMENTO


PROFETAS (4)

MAIORES:
ISÁIAS
JEREMIAS
LAMENTAÇÕES
DE JEREMIAS
EZEQUIEL
DANIEL

MENORES:
OSÉIAS
JOEL
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JONAS
MIQUÉIAS
NAUM
HABACUQUE
SOFONIAS
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ZACARIAS
MALAQUIAS
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CARTAS (7)

ROMANOS
1 CORÍNTIOS
2 CORÍNTIOS
GÁLATAS
EFÉSIOS
FILIPENSES
COLOSSENSES
1 TESSALONICENSES
2 TESSALONICENSES
1 TIMÓTEO
2 TIMÓTEO
TITO
FILEMÓN
HEBREUS
TIAGO
1 PEDRO
2 PEDRO
1 JOÃO
2 JOÃO
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Capítulo Dois

OS LIVROS DA BÍBLIA



OBJETIVOS:

Ao concluir este capítulo você será capaz de:

	Escrever o versículo-chave de memória.

Identificar o número de livros no Antigo Testamento.
Identificar o número de livros no Novo Testamento.
Explicar porque é importante ter um plano sistemático para ler a Bíblia.
Listar quatro sugestões para a leitura bem-sucedida da Bíblia.

VERSÍCULO-CHAVE:

“Chegue a ti, SENHOR, a minha súplica; dá-me entendimento, segundo a tua palavra” (Salmos 119.169).



INTRODUÇÃO

No capítulo anterior você aprendeu que a Bíblia é a Palavra escrita de Deus. Você aprendeu que ela é dividida em duas sessões principais chamadas de Antigo Testamento e Novo Testamento. Você aprendeu as quatro divisões dos livros do Antigo Testamento.

	A Lei

A História
A Poesia
A Profecia

Você também aprendeu as quatro divisões dos livros do Novo Testamento:

	Os Evangelhos

A História
As Cartas
A Profecia


O seguinte gráfico resume o que você tem aprendido até agora sobre a Bíblia:

A BÍBLIA


A PALAVRA ESCRITA DE DEUS


AS DIVISÕES DO
ANTIGO TESTAMENTO
AS DIVISÕES DO
NOVO TESTAMENTO
A LEI
A HISTÓRIA
A POESIA
A PROFECIA
OS EVANGELHOS
A HISTÓRIA
AS CARTAS
A PROFECIA


Este capítulo contém um resumo de cada um dos livros 66 livros da Bíblia que constitui as divisões principais do Antigo e do Novo Testamento. Ele proporciona uma introdução ao conteúdo de ambos os testamentos. São dadas quatro sugestões para ser bem sucedido na leitura da Bíblia e você escolherá um plano sistemático para começar a leitura da Palavra de Deus.

OS LIVROS DO ANTIGO TESTAMENTO
(39 livros)

OS LIVROS DA LEI:

Gênesis: Registra o princípio do universo, do homem, o sábado, matrimônio, pecado, sacrifício, nações, governo, e homens-chave de Deus como Abraão, Isaque, Jacó e José.

Êxodo: Detalhes de como Israel se tornou uma nação com Moisés como o líder. Israel é libertado da escravidão no Egito e viaja ao Monte Sinai onde a lei de Deus foi dada.

Levítico: Este livro era um manual de adoração para Israel. Proporciona a instrução aos líderes religiosos e explica como pessoas pecadores podem se aproximar de um Deus justo. Relaciona-se à vinda de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.

Números: Registra os 40 anos de Israel vagando no deserto como um resultado da desobediência a Deus. O título do livro é de duas numerações (os censos da população) tomadas durante a longa jornada.

Deuteronômio: registra os últimos dias da vida de Moisés e revê as leis dadas em Êxodo e Levítico.

OS LIVROS DE HISTÓRIA:

Josué: Detalhes de como Josué, o sucessor de Moisés, levou o povo de Israel à Terra Prometida de Canaã. Registra as campanhas militares e a divisão da terra entre o povo.

Juízes: Israel se distanciou de Deus depois da morte de Josué. Este livro registra a triste história de seus pecados repetidos e os juízes que Deus levantou para livrá-os das forças inimigas.

Rute: A história de Rute, uma mulher da nação gentílica de Moabe que escolheu servir ao Deus de Israel. Ela se torna a avó de Davi.
1 Samuel: Este livro centralizasse em três pessoas: Samuel que foi o último dos juízes de Israel; Saul, o primeiro rei de Israel; e Davi que sucedeu a Saul como Rei.

2 Samuel: Os gloriosos 40 anos do Reino do Rei Davi se registram neste livro.

1 Reis: O reino do Rei Salomão e os reis do reino dividido até os reinos de Acabe no norte e Josafá no sul são os assuntos deste livro.

2 Reis: A decadência final de Israel e Judá é registrada neste livro. O povo de Deus entrou em profundo pecado.

1 Crônicas: O reino de Davi e as preparações para construir o templo se registram aqui. A cronologia deste livro é igual à de 2 Samuel.

2 Crônicas: Este livro continua a história de Israel através do reino de Salomão com enfoque no reino do sul. Ele termina com o decreto de Ciro que permitiu o retorno das pessoas da Babilônia a Jerusalém.

Esdras: O retorno dos judeus do cativeiro babilônico é detalhado.

Neemias: A reconstrução dos muros de Jerusalém sob a liderança de Neemias é registrada neste livro. O projeto começou aproximadamente 14 anos depois do retorno de Esdras com as pessoas.

Ester: A libertação dos judeus realizada por Deus através de Ester e Mardoqueu é o assunto deste livro.

OS LIVROS DE POESIA:

Jó: Este livro é a história de Jó, um homem que viveu por volta do tempo de Abraão. O tema do livro é a pergunta sobre por que os homens justos sofrem.

Salmos: O livro de oração e louvor da Bíblia.

Provérbios: A sabedoria divina para os problemas práticos da vida cotidiana.

Eclesiastes: Uma discussão da futilidade da vida separada de Deus.

Cânticos dos Cânticos: O romance de Salomão e sua noiva, a Sulamita. A história representa o amor de Deus por Israel e de Cristo pela Igreja.

OS LIVROS DE PROFECIA:

Alguns destes livros foram escritos durante um período quando a nação de Israel estava em dois reinos separados: Israel e Judá.

Isaías: Adverte do juízo vindouro contra Judá devido ao seu pecado contra Deus.

Jeremias: Escrito durante o declive e queda final de Judá. Fala do juízo vindouro e da pronta rendição a Nabucodonosor.

Lamentações: O lamento de Jeremias (expressão de dor) por causa da destruição de Jerusalém por Babilônia.
Ezequiel: Primeiro adverte da queda sem impedimento de Jerusalém e então prediz sua restauração futura.

Daniel: O profeta Daniel foi capturado durante o início do cerco de Judá e levado a Babilônia. Este livro proporciona um ensinamento histórico e profético que é importante para a compreensão da profecia bíblica.

Oséias: O tema deste livro é a infidelidade de Israel, seu castigo, e restauração por Deus.
Joel: Relata as pragas que anunciariam o juízo futuro.

Amós: Durante um período de prosperidade material, porém a decadência moral, Amós advertiu Israel e as nações circundantes sobre o juízo futuro de Deus em seu pecado. 

Obadias: O juízo de Deus contra Edom, uma nação maligna localizada ao sul do Mar Morto.

Jonas: A história do profeta Jonas que pregou o arrependimento em Nínive, a cidade capital do império Assírio. O livro revela o amor de Deus e Seu plano de arrependimento para os gentios.

Miquéias: Outra profecia contra o pecado de Israel. Prediz o lugar de nascimento de Jesus 700 anos antes de o evento acontecer.

Naum: Relata a destruição iminente de Nínive que havia se salvado uns 150 anos antes através da predição de Jonas.

Habacuque: Revela o plano de Deus para castigar uma nação pecadora por uma muito mais pecadora. Ensina que “o justo viverá pela fé”.

Ageu: Exorta os judeus a reconstruir o templo depois de um atraso de 15 anos devido à resistência do inimigo.

Zacarias: Exortação posterior para completar o templo e renovar o compromisso espiritual. Prediz a primeira e a segunda vinda de Cristo.

Malaquias: Adverte contra a pouca profundidade espiritual e prediz a vinda de João o Batista e de Jesus.

OS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO

OS EVANGELHOS:

Os quatro livros conhecidos como os Evangelhos registram o nascimento, vida, ministério, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O enfoque de cada livro difere:

Mateus: Enfatiza a Jesus Cristo como o Rei e se dirige a todos os judeus.

Marcos: Enfatiza a Jesus Cristo como o Servo de Deus e se dirige a todos os Romanos.

Lucas: Apresenta a Jesus Cristo como o “Filho do Homem”, o homem perfeito e Salvador dos homens imperfeitos.

João: Apresenta a Jesus em Sua posição como o Filho de Deus.

O LIVRO DE HISTÓRIA:

Atos: O único livro de história do Novo Testamento registra o crescimento primitivo da cristandade desde o tempo do retorno de Cristo ao céu até o encarceramento de Paulo em Roma. O livro cobre aproximadamente 33 anos e dá ênfase à obra do Espírito Santo.

AS CARTAS:

Romanos: Uma apresentação do Evangelho que enfatiza a salvação exclusivamente pela fé. 

1 Coríntios: Escrito para corrigir erros de conduta cristã na igreja local.

2 Coríntios: Fala do verdadeiro ministério do Evangelho, da mordomia, e da autoridade apostólica de Paulo.

Gálatas: Trata com o erro de mesclar lei e fé. O tema é exclusivamente a justificação pela fé.

Efésios: Anima aos crentes com respeito à sua posição em Cristo.

Filipenses: Enfatiza a alegria da unidade cristã.

Colossenses: Trata com o erro do “Gnosticismo”, um ensinamento falso que negava a Jesus como o verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem. O livro também enfatiza a Jesus como cabeça da igreja.

1 Tessalonicenses: Aconselha sobre o viver cristão e enfatiza o retorno de Jesus.

2 Tessalonicenses: Instrução extensa sobre o retorno do Senhor e como o conhecimento disso deve afetar a vida cotidiana.

1 Timóteo: Enfatiza a doutrina legítima, o governo ordenado da igreja, e princípios para guiar a igreja pelos anos a vir.

2 Timóteo: Descreve o verdadeiro servo de Jesus Cristo. Também adverte sobre a apostasia (declive espiritual) que já havia começado. Apresenta a Palavra de Deus como o remédio para corrigir todo o erro.

Tito: A carta de Paulo a um jovem ministro chamado Tito que estava servindo a Deus na ilha de Creta. Enfatizam-se a doutrina e uma vida piedosa.

Filemom: Intercessão de Paulo por um escravo fugitivo de um cristão rico de Colossos. Ilustra a intercessão de Jesus em nome dos crentes que uma vez foram escravos do pecado.

Hebreus: Explica a superioridade da Cristandade sobre o Judaísmo. Apresenta Jesus como o Grande Sumo Sacerdote e o mediador entre Deus e o homem.

Tiago: Ensina que a verdadeira fé se evidencia pelas obras, ainda que a salvação seja exclusivamente pela fé.

1 Pedro: Uma carta de consolo e estimulo aos crentes, especialmente aqueles sofrendo ataques espirituais de fora da igreja através dos incrédulos.

2 Pedro: Uma advertência contra os ataques espirituais de dentro da igreja. Por exemplo, falsos mestres que já tinha se “infiltrado” na igreja.

1 João: Escrito para combater o gnosticismo que negava a posição de Cristo como o Filho de Deus e Filho do Homem. O livro enfatiza o companheirismo e amor entre os crentes e assegura aos verdadeiros crentes sobre a vida eterna.

2 João: Adverte contra qualquer compromisso com o erro doutrinário e enfatiza que a verdade deve ser guardada em amor.

3 João: Adverte do pecado de negar-se à comunhão com aqueles que são os verdadeiros crentes. 

Judas: Outra advertência contra a apostasia e a doutrina falsa. O tema é similar ao de 2 Pedro.

O LIVRO DE PROFECIA:

Apocalipse: Este livro profético fala dos eventos finais da história mundial. Fala sobre as coisas que eram, é e que estarão no plano futuro de Deus (Apocalipse 4.22).

A LEITURA BEM-SUCEDIDA DA BÍBLIA

Você aprenderá muito neste curso sobre como entender e interpretar a Bíblia. Você também aprenderá métodos criativos de estudo da Bíblia. Porém, o primeiro passo para entender a Bíblia é começar a lê-a. Para ajudá-o a começar a leitura da Palavra de Deus, nós temos esboço vários planos de leitura diferentes. Estes incluem um plano para aqueles que estão simplesmente iniciando seu estudo assim como um plano para aqueles que estão mais avançados no estudo da Palavra de Deus. Primeiramente, aqui estão quatro sugestões para a leitura bem-sucedida da Bíblia:

1. LEIA DIARIAMENTE:

“Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite” (Salmos 1.2).

Deus fez seu corpo físico para que você possa obter a comida diariamente de modo a permanecer saudável. De uma maneira semelhante, seu espírito deve alimentar-se diariamente com a comida da Palavra de Deus se você deseja ser espiritualmente saudável:

“Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem” (Lucas 4.4).

2. LEIA SELETIVAMENTE:

Comece lendo o “leite” da Palavra. O leite se refere às verdades simples da Palavra de Deus:

“Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação” (1 Pedro 2.2).

Depois você amadurecerá espiritualmente aonde você possa comer a “carne” da Palavra de Deus. Isto significa que você poderá entender ensinamentos bíblicos mais difíceis:

“Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal” (Hebreus 5.13-14).

“Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido; porque ainda não podíeis suportá-o. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais” (1 Coríntios 3.2).

3. LEIA COM ORAÇÃO:

“Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a Lei do SENHOR, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos” (Esdras 7.10).

Antes que você comece a ler, ore a Deus e peça-lhe que lhe ajude a entender a mensagem que Ele lhe tem dado através de Sua Palavra escrita. Permita que sua oração seja como a do Salmista, que orou:

“Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei” (Salmos 119.18).

4. LEIA SISTEMATICAMENTE:

Algumas pessoas não entendem a Palavra de Deus porque elas não têm um plano sistemático para ler. Elas lêem um capítulo aqui e ali e não entendem como todos eles se encaixam. Isto é como ler uma página aqui e ali em um livro de texto sobre medicina e depois tentar estabelecer uma prática médica. A Bíblia nos diz para "examinar as Escrituras" (João 5.29). Isto significa estudá-as cuidadosamente. A Bíblia é como um livro de texto usado na escola. Você deve lê-o de uma maneira ordenada se você deseja entender seu conteúdo. Selecione um dos seguintes horários de leitura e comece lendo na sua Bíblia diariamente.

PARA OS PRINCIPIANTES

Se você nunca tem lido a Bíblia antes, comece com o livro de João no Novo Testamento. Este livro foi escrito por um dos discípulos de Jesus Cristo chamado João. Ele conta a história de Jesus de uma maneira simples que é fácil de entender.

Leia um capítulo em João a cada dia na ordem em que eles se encontram em sua Bíblia. Use o seguinte gráfico para verificar cada capitulo que você tem lido. Marque no espaço diante do número do capítulo.

O EVANGELHO DE JOÃO:

_____1 _____5 _____9 _____13 _____17 _____ 21
_____2 _____6 _____10 _____14 _____18
_____3 _____7 _____11 _____15 _____19
_____4 _____8 _____12 _____16 _____20


O PROGRAMA CURTO DE LEITURA

O programa curto de ler a Bíblia foi designado para proporcionar um conhecimento básico da Bíblia através de porções selecionadas da Escritura. Leia as porções selecionadas na ordem em que elas são listadas. Use o gráfico para marcar cada porção quando você completar sua leitura.

O NOVO TESTAMENTO:
_____João _____	1 Tessalonicenses 	_____Efésios
_____Marcos 		_____1 Coríntios 	_____2 Timóteo
_____Lucas 		_____Romanos 	_____1 Pedro
_____Atos 		_____Filemom 	_____1 João
_____Romanos 	_____Filemom 	_____Apocalipse 1-5; 19:6-22:21

O ANTIGO TESTAMENTO:
______Gênesis 				_____Amós
______Êxodo 1-20 				_____Isaías 1-12
______Números 10:11-21:35 		_____Jeremias 1-25; 39-43
______Deuteronômio 1-2 			_____Rute
______Josué 1-12; 22-24 			_____Jonas
______Juízes 1-3 				_____Salmos 1-23
______1 Samuel 1-3, 9-10,1 3,15-18,31 	_____Jó 1-14, 38-42
______2 Samuel 1 				_____Provérbios 1-9
______1 Reis 1-2 				_____Daniel 1-6
______Neemias

O PROGRAMA MAIS EXTENSO DE LEITURA

Este plano de leitura cobre a Bíblia em uma profundidade maior que o Programa Curto, porém não cobre a Bíblia inteira.

O NOVO TESTAMENTO:
_____Marcos 			_____Filipenses
_____Mateus 			_____Efésios
_____João 			_____2 Timóteo
_____Lucas 			_____Tito
_____Atos 			_____1 Timóteo
_____1 Tessalonicenses 	_____1 Pedro
_____2 Tessalonicenses 	_____Hebreus
_____1 Coríntios 		_____Tiago
_____2 Coríntios 		_____1 João
_____Gálatas 		_____2 João
_____Romanos 		_____3 João
_____Filemom 		_____Judas
_____Colossenses 		_____2 Pedro
_____Apocalipse 1-5 e 19:6-22:21

O ANTIGO TESTAMENTO:
_____Gênesis 			_____Jeremias 1-25 e 30-33
_____Êxodo 1-24 			_____Naum
_____Levítico 1-6:7 			_____Habacuque
_____Números 10:11-21:35 	_____Ezequiel 1-24 e 33-39
_____Deuteronômio 1-2 e 27-34 	_____Obadias
_____Josué 1-12 e 22-24 		_____Lamentações
_____Juízes 1-12 			_____Isaías 40-66
_____1 Samuel 			_____Zacarias 1-8
_____2 Samuel 		_____Malaquias
_____1 Reis 			_____Joel
_____2 Reis 			_____Rute
_____1 Crônicas 		_____Jonas
_____2 Crônicas 		_____Salmos
_____Esdras 			_____Jó
_____Neemias 		_____Provérbios 1-9
_____Amós 			_____Cântico dos Cânticos
_____Oséias 			_____Eclesiastes
_____Miquéias 		_____Ester
_____Isaías 			_____Daniel
_____Zacarias

PROGRAMA COMPLETO

O programa completo para ler a Bíblia leva você através da Bíblia inteira em um ano.

Janeiro			Fevereiro
_____1. Gênesis 1-4 	_____1. Êxodo 14-17
_____2. Gênesis 3-5 	_____2. Êxodo 18-20
_____3. Gênesis 6-9 	_____3. Êxodo 21-24
_____4. Gênesis 10-11 	_____4. Êxodo 25-27
_____5. Gênesis 12-15 	_____5. Êxodo 28-31
_____6. Gênesis 16-19 	_____6. Êxodo 32-34
_____7. Gênesis 20-22 	_____7. Êxodo 35-37
_____8. Gênesis 23-26 	_____8. Êxodo 38-40
_____9. Gênesis 27-29 	_____9. Levítico 1-4
_____10. Gênesis 30-32 	_____10. Levítico 5-7
_____11. Gênesis 33-36 	_____11. Levítico 8-10
_____12. Gênesis 37-39 	_____12. Levítico 11-13
_____13. Gênesis 40-42 	_____13. Levítico 14-16
_____14. Gênesis 43-46 	_____14. Levítico 17-19
_____15. Gênesis 47-50 	_____15. Levítico 20-23
_____16. Jó 1-4 		_____16. Levítico 24-27
_____17. Jó 5-7 		_____17. Números 1-3
_____18. Jó 8-10 		_____18. Números 4-6
_____19. Jó 11-13 		_____19. Números 7-10
_____20. Jó 14-17 		_____20. Números 11-14
_____21. Jó 18-20 		_____21. Números 15-17
_____22. Jó 21-24 		_____22. Números 18-20
_____23. Jó 25-27 		_____23. Números 21-24
_____24. Jó 28-31 		_____24. Números 25-27
_____25. Jó 32-34 		_____25. Números 28-30
_____26. Jó 35-37 		_____26. Números 31-33
_____27. Jó 38-42 		_____27. Números 34-36
_____28. Êxodo 1-4 		_____28. Deuteronômio 1-3
_____29. Êxodo 5-7
_____30. Êxodo 8-10
_____31. Êxodo 11-13

Março 				Abril
_____1. Deuteronômio 4-6 		_____1. 1 Samuel 21-24
_____2. Deuteronômio 7-9 		_____2. 1 Samuel 25-28
_____3. Deuteronômio 10-12 	_____3. 1 Samuel 29-31
_____4. Deuteronômio 13-16 	_____4. 2 Samuel 1-4
_____5. Deuteronômio 17-19	 _____5. 2 Samuel 5-8
_____6. Deuteronômio 20-22 	_____6. 2 Samuel 9-12
_____7. Deuteronômio 23-25 	_____7. 2 Samuel 13-15
_____8. Deuteronômio 26-28 	_____8. 2 Samuel 16-18
_____9. Deuteronômio 29-31 	_____9. 2 Samuel 19-21
_____10. Deuteronômio 32-34 	_____10. 2 Samuel 22-24
_____11. Josué 1-3 			_____11. Salmos 1-3
_____12. Josué 4-6 			_____12. Salmos 4-6
_____13. Josué 7-9 			_____13. Salmos 7-9
_____14. Josué 10-12 		_____14. Salmos 10-12
_____15. Josué 13-15 		_____15. Salmos 13-15
_____16. Josué 16-18 		_____16. Salmos 16-18
_____17. Josué 19-21 		_____17. Salmos 19-21
_____18. Josué 22-24 		_____18. Salmos 22-24
_____19. Juízes 1-4 			_____19. Salmos 25-27
_____20. Juízes 5-8 			_____20. Salmos 28-30
_____21. Juízes 9-12 		_____21. Salmos 31-33
_____22. Juízes 13-15 		_____22. Salmos 34-36
_____23. Juízes 16-18 		_____23. Salmos 37-39
_____24. Juízes 19-21 		_____24. Salmos 40-42
_____25. Rute 1-4 			_____25. Salmos 43-45
_____26. 1 Samuel 1-3 		_____26. Salmos 46-48
_____27. 1 Samuel 4-7 		_____27. Salmos 49-51
_____28. 1 Samuel 8-10 		_____28. Salmos 52-54
_____29. 1 Samuel 11-13 		_____29. Salmos 55-57
_____30. 1 Samuel 14-16 		_____30. Salmos 58-60
_____31. 1 Samuel 17-20

Maio 					Junho
_____1. Salmos 61-63 		_____1. Provérbios 1-3
_____2. Salmos 64-66 		_____2. Provérbios 4-7
_____3. Salmos 67-69 		_____3. Provérbios 8-11
_____4. Salmos 70-72 		_____4. Provérbios 12-14
_____5. Salmos 73-75 		_____5. Provérbios 15-18
_____6. Salmos 76-78 		_____6. Provérbios 19-21
_____7. Salmos 79-81 		_____7. Provérbios 22-24
_____8. Salmos 82-84 		_____8. Provérbios 25-28
_____9. Salmos 85-87 		_____9. Provérbios 29-31
_____10. Salmos 88-90 		_____10. Eclesiastes 1-3
_____11. Salmos 91-93 		_____11. Eclesiastes 4-6
_____12. Salmos 94-96 		_____12. Eclesiastes 7-9
_____13. Salmos 97-99 		_____13. Eclesiastes 10-12
_____14. Salmos 100-102 		_____14. Cântico dos Cânticos 1-4
_____15. Salmos 103-105 		_____15. Cântico dos Cânticos 5-8
_____16. Salmos 106-108 		_____16. 1 Reis 5-7
_____17. Salmos 109-111 		_____17. 1 Reis 8-10
_____18. Salmos 112-114 		_____18. 1 Reis 11-13
_____19. Salmos 115-118 		_____19. 1 Reis 14-16
_____20. Salmos 119 		_____20. 1 Reis 17-19
_____21. Salmos 120-123 		_____21. 1 Reis 20-22
_____22. Salmos 124-126 		_____22. 2 Reis 1-3
_____23. Salmos 127-129 		_____23. 2 Reis 4-6
_____24. Salmos 130-132 		_____24. 2 Reis 7-10
_____25. Salmos 133-135 		_____25. 2 Reis 11-14:20
_____26. Salmos 136-138 		_____26. Joel 1-3
_____27. Salmos 139-141 		_____27. 2 Reis 14:21-25; Jonas 1-4
_____28. Salmos 142-144 		_____28. 2 Reis 14:26-29; Amós 1-3
_____29. Salmos 145-147 		_____29. Amós 4-6
_____30. Salmos 148-150 		_____30. Amós 7-9
_____31. 1 Reis 1-4

Julho 					Agosto
_____1. 2 Reis 15-17 		_____1. 2 Reis 20-21
_____2. Oséias 1-4 			_____2. Zacarias 1-3
_____3. Oséias 5-7 			_____3. Habacuque 1-3
_____4. Oséias 8-10 		_____4. 2 Reis 22-25
_____5. Oséias 11-14 		_____5. Obadias - Jeremias 1-2
_____6. 2 Reis 18-19 		_____6. Jeremias 3-5
_____7. Isaías 1-3		 	_____7. Jeremias 6-8
_____8. Isaías 4-6 			_____8. Jeremias 9-12
_____9. Isaías 7-9 			_____9. Jeremias 13-16
_____10. Isaías 10-12 		_____10. Jeremias 17-20
_____11. Isaías 13-15 		_____11. Jeremias 21-23
_____12. Isaías 16-18 		_____12. Jeremias 24-26
_____13. Isaías 19-21 		_____13. Jeremias 27-29
_____14. Isaías 22-24 		_____14. Jeremias 30-32
_____15. Isaías 25-27 		_____15. Jeremias 33-36
_____16. Isaías 28-30 		_____16. Jeremias 37-39
_____17. Isaías 31-33 		_____17. Jeremias 40-42
_____18. Isaías 34-36 		_____18. Jeremias 43-46
_____19. Isaías 37-39 		_____19. Jeremias 47-49
_____20. Isaías 40-42 		_____20. Jeremias 50-52
_____21. Isaías 43-45 		_____21. Lamentações 1-5
_____22. Isaías 46-48 		_____22. 1 Crônicas 1-3
_____23. Isaías 49-51 		_____23. 1 Crônicas 4-6
_____24. Isaías 52-54 		_____24. 1 Crônicas 7-9
_____25. Isaías 55-57 		_____25. 1 Crônicas 10-13
_____26. Isaías 58-60 		_____26. 1 Crônicas 14-16
_____27. Isaías 61-63 		_____27. 1 Crônicas 17-19
_____28. Isaías 64-66 		_____28. 1 Crônicas 20-23
_____29. Miquéias 1-4 		_____29. 1 Crônicas 24-26
_____30. Miquéias 5-7 		_____30. 1 Crônicas 27-29
_____31. Naum 1-3 			_____31. 2 Crônicas 1-3

Setembro 				Outubro

_____1. 2 Crônicas 4-6 		_____1. Ester 4-7
_____2. 2 Crônicas 7-9 		_____2. Ester 8-10
_____3. 2 Crônicas 10-13 		_____3. Esdras 1-4
_____4. 2 Crônicas 14-16 		_____4. Ageu 1-2 – Zacarias 1-2
_____5. 2 Crônicas 17-19 		_____5. Zacarias 1-2
_____6. 2 Crônicas 20-22 		_____6. Zacarias 3-6
_____7. 2 Crônicas 23-25 		_____7. Zacarias 7-10
_____8. 2 Crônicas 26-29 		_____8. Esdras 5-7
_____9. 2 Crônicas 30-32 		_____9. Esdras 8-10
_____10. 2 Crônicas 33-36 		_____10. Neemias 1-3
_____11. Ezequiel 1-3 		_____11. Neemias 4-6
_____12. Ezequiel 4-7 		_____12. Neemias 7-9
_____13. Ezequiel 8-11 		_____13. Neemias 10-13
_____14. Ezequiel 12-14 		_____14. Malaquias 1-4
_____15. Ezequiel 15-18 		_____15. Mateus 1-4
_____16. Ezequiel 19-21 		_____16. Mateus 5-7
_____17. Ezequiel 22-24 		_____17. Mateus 8-11
_____18. Ezequiel 25-27 		_____18. Mateus 12-15
_____19. Ezequiel 28-30 		_____19. Mateus 16-19
_____20. Ezequiel 31-33 		_____20. Mateus 20-22
_____21. Ezequiel 34-36 		_____21. Mateus 23-25
_____22. Ezequiel 37-39 		_____22. Mateus 26-28
_____23. Ezequiel 40-42 		_____23. Marcos l-3
_____24. Ezequiel 43-45 		_____24. Marcos 4-6
_____25. Ezequiel 46-48 		_____25. Marcos 7-10
_____26. Daniel 1-3 			_____26. Marcos 11-13
_____27. Daniel 4-6 			_____27. Marcos 14-16
_____28. Daniel 7-9 			_____28. Lucas 1-3
_____29. Daniel 10-12 		_____29. Lucas 4-6
_____30. Ester 1-3 			_____30. Lucas 7-9
_____31. Lucas 10-13

Novembro 				Dezembro

_____1. Lucas 14-17 		_____1. Romanos 5-8
_____2. Lucas 18-21 		_____2. Romanos 9-11
_____3. Lucas 22-24 		_____3. Romanos 12-16
_____4. João 1-3 			_____4. Atos 20:3-22
_____5. João 4-6 			_____5. Atos 23-25
_____6. João 7-10			_____6. Atos 26-28
_____7. João 11-13 			_____7. Efésios 1-3
_____8. João 14-17 			_____8. Efésios 4-6
_____9. João 18-21 			_____9. Filipenses 1-4
_____10. Atos 1-2 			_____10. Colossenses 1-4
_____11. Atos 3-5 			_____11. Hebreus 1-4
_____12. Atos 6-9 			_____12. Hebreus 5-7
_____13. Atos 10-12 		_____13. Hebreus 8-10
_____14. Atos 13-14 		_____14. Hebreus 11-13
_____15. Tiago 1-2 			_____15. Filemom - 1 Pedro 1-2
_____16. Tiago 3-5 			_____16. 1 Pedro 3-5
_____17. Gálatas 			_____17. 2 Pedro 1-3
_____18. Gálatas 4-6 		_____18. 1 Timóteo 1-3
_____19. Atos 15-18:11 		_____19. 1 Timóteo 4-6
_____20. 1 Tessalonicenses 1-5 	_____20. Tito 1-3
_____21. 2 Tessalonicenses 1-3 	_____21. 2 Timóteo 1-4
_____22. 1 Coríntios 1-4 		_____22. 1 João 1-2; Atos 18:12-19:10
_____23. 1 João 3-5 		_____23. 1 Coríntios 5-8
_____24. 2 João, 2 João 		_____24. 1 Coríntios 9-12
_____25. Apocalipse 1-3, Judas 	_____25. 1 Coríntios 13-16
_____26. Apocalipse 4-6 		_____26. Atos 19:11-20:1; 2 Coríntios 1-3
_____27. Apocalipse 7-9 		_____27. 2 Coríntios 4-6
_____28. Apocalipse 10-12 		_____28. 2 Coríntios 7-9
_____29. Apocalipse 13-15 		_____29. 2 Coríntios 10-13
_____30. Apocalipse 16-18 		_____30. Atos 20:2 - Romanos 1-4
_____31. Apocalipse 19-22



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Escreva o versículo-chave de memória.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Quantos livros estão no Antigo Testamento?
_____________________________________________________________________

3. Quantos livros estão no Novo Testamento?
_____________________________________________________________________

4. Por que é importante ter um plano sistemático para ler a Bíblia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Quais foram as quatro sugestões para a leitura bem-sucedida da Bíblia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo deste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL

Reveja as descrições de cada livro da Bíblia dadas neste capítulo.
Escreva o nome de cada livro da Bíblia abaixo.
Pelo nome de cada livro resuma seu conteúdo básico em três ou quatro palavras.
Os primeiros dois estão feitos como exemplos para você seguir. (Condensando o material desta maneira você poderá desenvolve rum conhecimento geral do conteúdo da Bíblia inteira).

O nome do livro		Conteúdo
Gênesis			O livro dos inícios
Êxodo				Saída do Egito




Capítulo Três

AS VERSÕES DA BÍBLIA



OBJETIVOS:

Ao concluir este capítulo você será capaz de:

	Escrever o Versículo-chave de memória.

Citar os três idiomas nos quais a Bíblia foi escrita.
Definir a palavra "versão".
Explicar a diferença entre uma tradução e uma paráfrase de uma versão da Bíblia.

VERSÍCULO-CHAVEE:

“O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam” (Salmos 68:11).



INTRODUÇÃO

Este capítulo identifica os idiomas originais nos quais a Bíblia foi escrita e explica como as Escrituras têm sido traduzidas em outros idiomas. Você aprenderá a diferença entre uma tradução e uma paráfrase de uma versão da Bíblia. Exemplos das várias versões da Bíblia são proporcionados.

TRÊS IDIOMAS

A Bíblia foi originalmente escrita em três idiomas. A maioria do Antigo Testamento foi escrita em Hebraico, salvo algumas partes dos livros de Daniel e Neemias que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego.

Nenhum dos manuscritos originais da Bíblia ainda existe. Alguns bons manuscritos que existem são reproduções do original. As versões são traduções destas reproduções dos manuscritos originais. Desde o início os homens viram a necessidade de traduzir a Bíblia para que todos pudessem a ler em seu próprio idioma.

Nenhuma tradução é exata porque nenhum dos idiomas é precisamente igual. Algumas palavras usadas na Bíblia nem sequer existem nos diferentes idiomas. Há uma tribo de índios, por exemplo, no Equador, América do Sul, chamada de Índios Aucas. Quando os missionários os avistaram por primeira vez, estes índios não sabiam como ler ou escrever. Não havia nenhuma palavra em seu idioma para "escrever" ou "livro".

Os índios Aucas tinham uma costume de talhar marcas de identificação em sua propriedade. Desde que não havia nenhuma palavra em seu idioma para Escrituras, Escritura, ou Livro, quando a Bíblia foi traduzida para eles, ela foi chamada de "O Talhar de Deus". Isto a identificava como algo que pertencia a Deus. Este é simplesmente um exemplo das dificuldades de traduzir a Bíblia em vários idiomas.
AS TRADUÇÕES E PARÁFRASES

Há muitas versões diferentes da Bíblia. A palavra "versão" significa uma Bíblia escrita em um idioma diferente daqueles em que a Palavra de Deus foi originalmente escrita. Há dois tipos principais de versões da Bíblia: as Traduções e as Paráfrases.

A TRADUÇÃO:

Uma tradução é um esforço para expressar o que o grego, hebraico, e as palavras aramaicas realmente dizem. Ela dá tanto quanto é possível uma tradução literal de palavra por palavra. Somente se inserem palavras extras quando é necessário para que o leitor entenda o significado.

A PARÁFRASE:

Uma paráfrase não tenta traduzir palavra por palavra. Ela traduz pensamento por pensamento. Uma paráfrase é uma nova redação do significado de uma passagem. As paráfrases de versões são más fáceis de ler e entender porque elas são escritas no vocabulário e gramática modernos, porém elas não são uma tradução exata da Palavra de Deus.

Na seção "Para Estudo Adicional" deste capítulo há exemplos de varias versões portuguesas da Bíblia para você comparar. Estas ilustram as diferenças entre traduções e paráfrase das versões.

SELECIONANDO UMA BÍBLIA DE ESTUDO

Em geral, para os propósitos deste curso e estudo da Bíblia, nós recomendamos o uso da versão NVI - Nova Versão Internacional. Há várias razões para isto:

PRIMEIRO:

A NVI é muito exata e uma tradução excelente para o estudo sério. Uma paráfrase não contém a tradução exata palavra por palavra das Escrituras.

SEGUNDO:

Já estão disponíveis excelentes ferramentas para o estudo da Bíblia que são baseadas na NVI como, por exemplo, a Bíblia de Estudo NVI, distribuída pela Editora Vida. Muitos livros e comentários bíblicos também são baseados nesta versão. 

TERCEIRO:

A versão NVI é a más popular no mundo todo. Visto que o Instituto Internacional Tempo de Colheita usa os cursos em todo o mundo, nós selecionamos esta versão da Bíblia porque ela está disponível em muitos países ainda que a língua oficial não seja o português. É importante ter uma Bíblia em seu idioma nativo por que você pensa e entende melhor em seu próprio idioma.

Além disso, sem perder a sua beleza de vocabulário, a NVI é escrita em linguagem corrente evitando termos e palavras em desuso na atualidade.


AS EDIÇÕES COM LETRAS VERMELHAS

Várias versões da Bíblia vem com o que se chama "edições com letras vermelhas". Na edições da Bíblia com letras vermelhas as palavras de Jesus estão impressas em vermelho. O resto do texto da Bíblia está impresso em tinta negra.

Se há uma edição com letra vermelha disponível em seu idioma, nós sugerimos que você a obtenha. O que Jesus ensinou é um dos principais enfoques do treinamento do Instituto Internacional Tempo de Colheita e uma edição com letras vermelhas dá ênfase a Seus ensinamentos.

UM RESUMO

O seguinte gráfico resume como as várias versões da Bíblia se desenvolveram:

A Bíblia:


Inspirada Por Deus


Revelada aos santos varões que a escreveram
as Palavras de Deus em grego, hebraico, aramaico


Interpretada em vários idiomas
resultando em


Traduções exatas e Paráfrases de Versões da Bíblia




TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Escreva o Versículo-chave de memória.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. O que significa a palavra "versão"?
_____________________________________________________________________

3. Qual é a diferença entre uma tradução e uma paráfrase de uma versão da Bíblia?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Qual versão da Bíblia é usada neste curso?
_________________________________________________________________________


5. Por que nenhuma tradução da Bíblia é exata?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Quais são os três idiomas nos quais a Bíblia foi originalmente escrita?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo deste manual.)


PARA ESTUDO ADICIONAL

Nós temos selecionado o texto de João 3:16 para ilustrar a diferença entre versões diferentes da Bíblia. As versões listadas são as versões em português mais populares da Bíblia.

Nova Versão Internacional: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”.

REVISTA E ATUALIZADA, 2ª EDIÇÃO: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

Corrigida 1969: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

Corrigida 95: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

Tradução Brasileira: “Pois assim amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna”.




Capítulo Quatro

UMA INTRODUÇÃO A ESBOÇAR



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Escrever o Versículo-chave de memória. 

Definir o termo “esboçar”.  
Ler um esboço. 
Criar um esboço. 

VERSÍCULO-CHAVE: 

“E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser” (Ezequiel 3.10).



INTRODUÇÃO

“Estudo Básico da Bíblia I” inclui um esboço de cada livro do Antigo Testamento da Bíblia. Os esboços proporciona uma visão panorâmica do volume geral da Palavra de Deus. Se dão esboços mais detalhados em “Estudo Básico da Bíblia II” para os Evangelhos, Atos, e as Epístolas devido ao enfoque especial do Instituto Internacional Tempo de Colheita. O Instituto enfatiza o que Jesus ensinou e os resultados quando Seus ensinamentos foram praticados na Igreja Primitiva. 

Os esboços neste curso resumem somente o conteúdo geral de cada livro da Bíblia. Quando você completar este estudo geral você deve voltar e estudar cada livro em mais detalhe. Estes esboços são somente um ponto de partida para você desenvolver notas mais detalhadas para cada livro da Bíblia. Para fazer isto você deve saber criar um esboço apropriado. 

ESBOÇANDO

Um esboço é um método de organizar as notas do estudo. Coloca a informação em forma de resumo para o uso no estudo e ministério futuro. Um esboço lhe ajuda a “ouvir atentamente e guardar no coração” a Palavra de Deus (Ezequiel 3:10). Um esboço centraliza em um assunto selecionado. Este assunto se torna o título do esboço. 

Nós temos usado os nomes dos livros da Bíblia como os títulos do esboço neste curso porque eles são os assuntos de estudo. 

Os pontos principais no esboço dizem algo sobre o assunto. Há também sub-pontos que dizem algo sobre os pontos principais. O prefixo “sub” significa que eles se relacionam ao (dize algo sobre) ponto principal. Eles proporcionam informações mais detalhadas sobre os pontos principais. 
Há muitas maneiras de esboçar. Nós temos selecionado uma que usa os números especiais chamados “numerais romanos” para os pontos principais. Se você não está familiarizado com os números romanos uma lista é proporcionada na seção “Para Estudo Adicional” deste capítulo. Os sub-pontos no esboço são mostrados com as letras maiúsculas do alfabeto. Se há pontos adicionais sob estes, eles se mostram com números regulares. 

Estude o seguinte exemplo de um esboço: 

O Título Se Coloca Aqui


I. Este é o numeral romano para 1 usado para o primeiro ponto principal. 

A. Esta é uma letra maiúscula usada para um sub-ponto que se relaciona ao ponto principal. 

1. Se houvesse um sub-ponto adicional que se relacionasse a este, ele seria marcado com o número 1). 

2. Se há outros pontos que se relacionam ao sub-ponto A, continue colocando-os em ordem numérica. 

B. O ponto Principal I pode ter vários sub-pontos. Nesse caso, continue através do alfabeto usando as letras maiúsculas em ordem. Cada um destes deve se relacionar ao ponto principal. 

II. Para apresentar outro ponto principal, use o próximo número romano. 

A. Os sub-pontos seguem o mesmo modelo abaixo de cada ponto principal. 

AMPLIANDO OS ESBOÇOS

Como um exemplo de como você pode estender os esboços gerais cedidos neste curso, nós temos selecionado Romanos 12:1-2. Primeiro leia os versículos: 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:1-2). 

Aqui está o esboço desenvolvido dos versículos: 

Passos Para Encontrar A Vontade de Deus

I. Apresente seu corpo em sacrifício vivo: 

A. Santo. 

B. Aceitável para com Deus. 


II. Não se conforme a este mundo: 

A. Se transforme. 

1. Nós somos transformados pela renovação de nossas mentes. 

III. Estes passos nos ajudarão a demonstrar ou encontrar a vontade de Deus que é: 

A. Boa. 

B. Aceitável. 

C. Perfeita. 

Você pode ver como este esboço resume claramente os passos à vontade de Deus cedidos em Romanos 12:1-2. 

Você nunca completará seu estudo do esboço da Palavra de Deus. O Espírito Santo constantemente lhe dará novo entendimento sobre a Palavra que você desejará agregar a seus esboços. 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Escreva o Versículo-chave de memória. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. O que é um esboço? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Volte ao esboço de Gênesis neste estudo. Você pode ler e pode entender a informação neste formulário do esboço? 
_________________________________________________________________________

4. Como se indicam os pontos principais em um esboço? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Como se indicam os sub-pontos sob um ponto principal? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.)

PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Sub-pontos são onde você pode agregar os detalhes para estender os simples esboços cedidos neste curso. Por exemplo, vá ao esboço no livro de Daniel neste manual. O primeiro ponto principal se intitula “Pano de Fundo Introdutório: As Razões Para a Prosperidade" de Daniel e cobre o capítulo 1, versículos 1-21. Leia através destes versículos e identifique as razões para seu êxito. Liste estes como sub-pontos sob este ponto principal. 

2. A seguinte lista de números romanos lhe ajudará a criar e estender os esboços: 

Números 		Números Romanos 

1 	I 
2 	II 
3 	III 
4 	IV 
5 	V 
6 	VI 
7 	VII 
8 	VIII 
9 	IX 
10	X 
11	XI 
12	XII 
13	XIII 
14	XIV 
15	XV 
16	XVI 
17 	XVII 
18 	XVIII 
19 	XIX 
20 	XX 
30 	XXX 
40 	XL 
50 	L 
60 	LX 
70 	LXX 
80 	LXXX 
90 	XC 
100 	C 


 

O ANTIGO TESTAMENTO

INTRODUÇÃO AOS LIVROS DA LEI 

Nos capítulos anteriores você aprendeu que a Bíblia é a Palavra escrita de Deus. Você aprendeu que ela está dividida em duas seções principais chamadas de Antigo Testamento e Novo Testamento. Você aprendeu as quatro divisões dos livros do Antigo Testamento: Lei, História, Poesia, e Profecia. Você também aprendeu as quatro divisões dos livros do Novo Testamento: Evangelhos, História, Cartas, e Profecia. 

Com esta lição você começa um estudo básico dos livros que constituem as divisões principais que você tem aprendido. Há 39 livros no Antigo Testamento. Nós começaremos nosso estudo com os livros da lei: 

OS LIVROS DA LEI 

Moisés escreveu os livros da lei e eles abarcam um período de 600 anos. Os livros da lei consistem em cinco livros: 

Gênesis: Registra o principio do universo, do homem, o sábado, o matrimônio, o pecado, o sacrifício, as nações, e o governo humano. Também registra as histórias dos homens-chaves de Deus: Abraão, Isaque, Jacó e José. 

Êxodo: Detalhes de como Israel se tornou uma nação com Moisés como o líder. Israel foi libertado da escravidão do Egito e começa suas jornadas ao Monte Sinai onde a lei de Deus é dada. 

Levítico: Este livro era um manual de adoração para Israel. Proporciona instrução aos líderes religiosos e explica como as pessoas pecadoras podem aproximar-se de um Deus justo. Também aponta a vinda de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. 

Números: Registra os 40 anos de Israel vagando no deserto como resultado da desobediência a Deus. O título do livro vem de duas “contagens” ou censos da população tomados durante a grande jornada. 

Deuteronômio: Registra o fim da vida de Moisés e revisões das leis dadas em Êxodo e Levítico. 

Capítulo Cinco

GÊNESIS



OBJETIVOS: 

Al concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar ao autor do livro de Gênesis. 

Identificar a quem o livro de Gênesis foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Gênesis. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Gênesis de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Gênesis. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Moisés 

A QEM: Israel 

PROPÓSITO: Preservar o fundo histórico de Israel e o registro da criação, pecado, redenção, e as primeiras relações de Deus com o homem. 

VERSÍCULO-CHAVE: Gênesis 3:15 

PRINCÍPIOS DE VIDA E MINISTÉRIO: O plano de Deus desde o princípio incluiu todas as nações. Deus começa novas coisas com as pessoas. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque, Esaú, Jacó (Israel), Abraão, Isaque e José. 

ESBOÇO

I. A história da humanidade: 1:1-11:26 

A. A Criação: 1:1-2:25 

B. A queda do homem: 3:1-4:26 

	Adão e Eva: 3:1-24 

Caim e Abel: 4:1-26 

C. A Genealogia desde a queda até o dilúvio: 5:1-32 

D. O dilúvio: 6:1-9:29 

	A maldade do homem: 6:1-4 

A decisão de Deus: 6:5-7 
Noé: 6:8-10 
Deus fala a Noé: 6:11-21 
A resposta de Noé: 6:22 
Deus fala a Noé: 7:1-4 
A resposta de Noé: 7:5-16 
A vida na arca: 7:17-24 
A arca em movimento: 8:1-19 
O pacto de Deus: 9:1-17 
As gerações de Noé: 9:18-19 
Os pecados da família de Noé: 9:20-29 

E. Do dilúvio a Abraão: 10:1-11:26 

	As gerações dos filhos de Noé: 10:1-32 

A torre de Babel: 11:1-9 
As gerações de Sem: 11:10-26 
As gerações de Terá: 11:27-32 

II. A História Patriarcal de Israel: 11:27-50:26 

A. Abraão: 11:27-25:10 

	O nascimento e linhagem de Abraão: 11:26-30 

Suas peregrinações: 11:31-13:1 
	De Ur a Harã: 11:31-32 
De Harã a Canaã: 12:1-9 
Ao Egito e retorno: 12:10-13:1 

	Abraão e Ló: 13:2-14:24 
	Disputa e divisão: 13:2-13 

A promessa de Deus a Abraão: 13:14-18 
Porção capturada pelos reis do Leste: 14:1-24 

	O Pacto: 15:1-20 

Ismael: 16:1-16 
A circuncisão: 17:1-27 
Um filho prometido: 18:1-15 
Sodoma e Gomorra: 18:16-19:38 
Abraão visita Abimeleque: 20:1-18
Isaque nascido e Ismael mandado embora: 21:1-21 
Abraão e Abimeleque: 21:22-34 
O sacrifício de Isaque: 22:1-19 
A morte e sepultamento de Sara: 23:1-20 
O matrimônio de Isaque e Rebeca: 24:1-67 
Abraão e Quetura: 25:1-6 
A morte e sepultamento de Abraão: 25:7-10 

B. Isaque: 25:11-35:29 

	O nascimento de Isaque: 21:1-8 

O casamento com Rebeca: 24 
Isaque e seus filhos: 25:19-35:29 
O Pacto renovado: 26:1-5 
O engano de Abimeleque: 26:6-33 
O matrimônio de Judite e Basemate: 26:34-35 
Isaque enganado por Jacó: 27:1-45 
O retorno de Jacó a Harã: 27:46-28:5 
A morte de Isaque: 35:27-29 

C. Jacó: 28:10-36:43 

	Seu nascimento: 25:19-26 

A rivalidade entre Jacó e Esaú: 25:27-45 
	A primogenitura: 25:27-34 

A bênção: 27:1-45 

	O retorno a Harã: 27:46-29:14 

Os matrimônios de Jacó com Léia e Raquel: 29:15-30 
A vida em Harã: 29:31-30:43 
Retorno a Canaã: 31:1-55
Preparações para encontrar-se com Esaú: 32:1-23 
O combate corpo a corpo de Jacó: 32:24-32 
Paz com Esaú: 33:1-17 
Jacó e sua família em Canaã: 33:18-45:28 
Os últimos dias e a morte de Jacó: 46:1-50:14 

D. José: 37:1-50:26 

	Os primeiros dias de José: 37:1-36 
	Sua túnica: 37:1-4 

Seus sonhos: 37:5-11 
Vendido à escravidão: 37:12-36 
O pecado de Judá: 38:1-30 

2. José escravo: 39:1-40:23 
	Na casa de Potifar: 39:1-20 

Na prisão: 39:21-40:23 

3. José, o primeiro-ministro: 41:1-45:28 
	Preparação para a fome: 41:1-57 

José e seus irmãos: 42:1-45:28 
José e sua família no Egito: 46:1-50:21 
A morte de José: 50:22-26 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Gênesis?
_____________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Gênesis.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. A quem o livro de Gênesis foi escrito?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Gênesis.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Escreva de memória o Versículo-chave de Gênesis.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual). 



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O nome “Gênesis” quer dizer “os começos”. Este livro contém o registro do começo de: 

	O mundo: 1:1-25 

A humanidade: 1:26-2 
O pecado: 3:1-7 
A salvação: 3:8-24 
As famílias: 4:1-15 
A civilização: 4:16-9 
As nações: 10:1-11:32 
A nação judia: 12:50 

2. Gênesis é dividido em dois segmentos principais: Capítulos 1-11 cobrem quatro eventos principais. Os capítulos 12-50 cobrem quatro pessoas principais. 

3. Estude capítulos 1-2 e complete o gráfico seguinte: 


Dia 				O Que Deus Criou 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4. Nos capítulos 3-9 você aprendeu sobre o seguinte: 

	As táticas do inimigo (Satanás... a serpente): _______________________________

A progressão de Eva no pecado sem: ______________________________________
As conseqüências do pecado que entrou no mundo: __________________________ 
O juízo de Deus pelo dilúvio: ____________________________________________ 
5. Para os capítulos 12-50: Identifique os quatro personagens principias e estude suas vidas a fundo, fazendo aplicações espirituais a sua própria vida. Também estude a palavra “pacto” ou “aliança” que é usada extensivamente nesta seção. 



Capítulo Seis

ÊXODO



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar ao autor do livro de Êxodo. 

Identificar a quem o livro de Êxodo foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Êxodo. 
Escrever o Versículo-Chave do livro de Êxodo de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Êxodo. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Moisés 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Registra a libertação de Israel da escravidão e documenta seu propósito para existir como uma nação. 

VERSÍCULO-CHAVE: 12:13 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: A Salvação vem somente pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Moisés, Arão, Faraó, Maria, Jetro. 



ESBOÇO 

I. A Nação de Israel no Egito: 1:1-12:36 

A. A escravidão egípcia: 1:1-22 
B. Deus prepara um libertador: Moisés: 2:1-4:31 
C. O diálogo com Faraó: 5:1-11:10 
D. A Páscoa: 12:1-30 
E. A Libertação do Egito: 12:31-36 

II. Israel no deserto: 12:37-18:27 

A. O Êxodo e a perseguição pelos egípcios: 12:37-15:21 

B. A jornada ao Sinai: 15:22-17:16 
C. A visita de Jetro: 18:1-27 

III. Israel no Sinai: 19:1-40:38 

A. A entrega da lei: 19:1-25 

B. Leis que governam a vida moral: 19-22 

C. Leis que governam a vida social: 22-23 

D. Leis que governam a vida religiosa: 24:1-31:18 

E. O Tabernáculo: 24:12-40:38 

	O Tabernáculo designado: Instruções acerca do Tabernáculo e dos sacerdotes: 24:12-31:18. 

O Tabernáculo atrasado: O bezerro dourado e a renovação do pacto: 32:1-34:35. 
O Tabernáculo completado: Levantamento do Tabernáculo e instituição do sacerdócio: 35:1-40:38. 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Êxodo?
_____________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Êxodo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. A quem o livro de Êxodo foi escrito?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Êxodo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. De memória, escreva o Versículo-chave de Gênesis.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 




PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Deus enviou dez pragas ao Egito no processo de fazer com que Faraó libertasse Israel da escravidão: 

	Sangue: 7:14-25 

Rãs: 8:1-15 
Piolhos: 8:16-19 
Moscas: 8:20-32
Morte dos rebanhos: 9:1-7 
Úlceras: 9:8-12 
Granizo: 9:13-35 
Gafanhotos: 10:1-20 
Trevas: 10:21-29 
Morte dos primogênitos: 11:1-10, 12:29-36 

2. Êxodo 20:1-17 registra a mais conhecida lei do Antigo Testamento, os Dez Mandamentos. 

3. Um dos assuntos mais importantes em Êxodo é o plano para o Tabernáculo. O diagrama na próxima página mostra o plano que Deus deu a Moisés para este lugar santo de adoração. 

O Tabernáculo era importante porque era o lugar de adoração e sacrifício para Israel, porém o Tabernáculo também era um tipo espiritual. Isto significa que cada parte do Tabernáculo era simbólica de uma verdade espiritual maior. 

O Átrio ao redor do Tabernáculo media 150 pés por 75 pés. É um símbolo do mundo. 

O Altar do Holocausto tinha 7, 1/2 pés quadrados e 4, /2 pés de alto. Queimavam-se os sacrifícios aqui, simbolizando o sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo. 

A Bacia de Bronze era uma grande bacia onde os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de entrar no Lugar Santo. É um símbolo do batismo cristão. 

O Lugar Santo media 30 por 15 pés. Simboliza a Igreja separada do mundo (átrio) e o acesso através do caminho do sacrifício de Cristo (o altar) e o batismo (a fonte de bronze). 

A Mesa com o Pão da Presença é um símbolo da Ceia do Senhor (a comunhão, como ela se chama em algumas denominações). 

O Candelabro mantinha a luz no Lugar Santo. É um símbolo da Palavra de Deus. 

O Altar de Incenso era o lugar onde o incenso era quedado. Os doces aromas subiam a Deus como um símbolo das orações de Seu povo. 

O Véu era uma cortina entre o Lugar Santo e Santo dos Santos. Simbolizada a separação entre Deus e o homem. 

O Santo dos Santos tinha 15 pés de largura, espaçoso e alto. Era uma forma perfeita do cubo e é um símbolo do Céu. Era o lugar da morada da presença de Deus. 

O Arca do Testemunho era um baú de madeira coberto com ouro. Tinha uma tampa decorada com dois querubins de ouro. A arca continha os Dez Mandamentos que simbolizam o governo de Deus, um prato de maná, que recordava a provisão de Deus, e a vara de Arão que era uma lembrança do poder de Deus entre Seu povo. Uma vez por ano o sumo sacerdote salpicada a parte superior da arca com sangue que era um símbolo do sangue de Cristo pelo qual nós somos purificados do pecado. 

O Tabernáculo
N
S
O
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


















1. Átrio. 	6. Candelabro. 
2. Altar do Holocausto. 	7. Altar de Incenso. 
3. Bacia de Bronze 	8. Véu entre o Lugar Santo e o Santo dos Santos 
4. Lugar Santo. 	9. Santo dos Santos. 
5. Mesa do Pão da Presença. 	10. Arca do Testemunho

Dias Santos

Estude as referências na Coluna Um e complete o gráfico. O primeiro está feito como um exemplo para você seguir. Estes são os Dias Santos que Deus ordenou para a nação de Israel guardar. 

Passagens
Dias Santo
Data
Propósito da Observância

Levítico 23:3 
Êxodo 20:8-11 
Deuteronômio 5:12-15
Sábado

O Sétimo Dia
Semanal

Repouso do labor;
Adoração
Levítico 23:5 
Números 28:16 
Deuteronômio 16:1-2 

Páscoa
14/01

Levítico 23:6-8 
Números 28:17-25 
Deuteronômio 16:3-8 

Pão sem lavadura
15-21/01

Levítico 
Êxodo 23:16 
Números 28:26-31 
Primeiros Frutos
16/01


Passagens
Dias Santo
Data
Propósito da Observância
Levítico 23:15-22 
Êxodo 34:22 
Deuteronômio 16:9-12 
Pentecostes
(Colheita, Semanas)
06/03

Levítico 23:23-25 
Números 29:1-6 
Trombetas
01/07

Levítico 23:26-32 
Levítico 16 
Números 29:7-11
Dia da Espiação

10/07

Levítico 23:33-44 
Números 29:12-40 
Deuteronômio 16:13-15 
Tabernáculo
15-21/07

Levítico 25:1-7 
Êxodo 23:10-11
Ano Sabático

Cada 7 anos

Levítico 25:8-55
Jubileu
Cada 50 anos 



 

Capítulo Sete

LEVÍTICO



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Levítico. 

Identificar a quem o livro de Levítico foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Levítico. 
Escrever o Versículo-Chave do livro de Levítico de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Levítico. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Moisés 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Mostrar a Israel como viver como uma nação santa em comunhão com Deus e prepará-los para estender o plano redentor de Deus a todas as nações. 

VERSÍCULO-CHAVE: 20:7 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus requer santidade de Seu povo. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Moisés, Arão. 


ESBOÇO 

I. As Leis Acerca dos Sacrifícios: 1:1-7:38 

A. Introdução: 1:1-2 
B. A oferta queimada: 1:3-17 
C. A oferta de cereal: 2:1-16 
D. A oferta pacífica: 3:1-17 
E. A oferta pelo pecado: 4:1-5:13 
F. A oferta pela culpa: 5:14-17 

II. As Leis e Incidentes Acerca dos Sacerdotes: 8-10 

A. As Prescrições para a consagração: 8:1-9:24 
B. O Castigo pela violação: 10:1-20 


III. As Leis de Purificação: 11:1-15:33 

A. Comidas puras e impuras: 11:1-47
B. A Purificação depois do parto: 12:1-8 
C. A Lepra: 13:1-14:57 
D. Impurezas e limpezas sexuais: 15:1-33 

IV. O Dia da Expiação: 16:1-34 

A. A preparação de Arão: 16:1-10 
B. A oferta pelo pecado para os sacerdotes: 16:11-14 
C. A oferta pelo pecado para o povo: 16:15-19 
D. O macho caprino propiciatório: 16:20-22 
E. A oferta completada: 16:23-28 
F. A solenidade do dia: 16:29-34 

V. O Código de Santidade: 17:1-27:34 

A. As Proibições: 17:1-22:33 

1. A santidade por parte do povo: 17:1-20:27 
2. A santidade por parte dos sacerdotes: 21:1-22:33 

B. As festas Religiosas: 23:1-44 

1. O Sábado: 23:1-3 
2. Páscoa e o pão sem fermento: 23:4-14 
3. A Festa das semanas, o Pentecostes: 23:15-22 
4. A Festa de trombetas: 23:23-25 
5. Dia da Expiação: 23:25-32 
6. A Festa de Tabernáculos: 23:33-44 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Êxodo?
_____________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Êxodo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. A quem o livro de Êxodo foi escrito?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Êxodo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Escreva de memória o Versículo-chave de Gênesis.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Estude a palavra “santo” em Levítico. Ela é usada cerca de 100 vezes. Outras palavras chave são: “sacrifício” usada 42 vezes, “sacerdote” usada 189 vezes, e “sangue” usada 86 vezes. 

2. O padrão de santidade descrita em Levítico é vertical e horizontal. É vertical na mensagem dos capítulos 1-10 (“Eu sou santo”) e horizontal na mensagem dos capítulos 11-27 (“Sede santos” ou “sereis santos”). 


I 
Sou 
Santo 
Capítulos 1-10 

  
Sede Santos ou Sereis Santos
Capítulos 11-27

3. Há cinco ofertas diferentes descritas em Levítico. As primeiras três ofertas foram instituídas para manter a comunhão com Deus. As duas últimas restaurariam a comunhão perdida. 

Oferenda
Capítulo Em Que Se Introduze
Leis Detalhadas
Queimada
1
6:8-13
Manjar
2
6:14-23
Pacífica
3
7:11-34
Pelo Pecado
4
6:25-30
Pela Culpa
5:1-6:7
7:1-7

4. O número sete (7) tem grande importância no livro de Levítico: 

	Cada sétimo dia era um Sábado (dia de descanso). 

O Sangue foi salpicado 7 vezes no tabernáculo. 
Cada sétimo ano era um ano sabático. 
Cada sétimo ano sábado era seguido por um ano de Jubileu. 
Cada sétimo mês era especialmente santo, tendo três festas. 
Havia 7 semanas entre a Páscoa e o Pentecostes. 
A festa de Páscoa durava 7 dias. 
As pessoas impuras segundo a lei eram isoladas 7 dias. 
A Festa de Tabernáculo durada 7 dias. 
Na Páscoa, 14 cordeiros (2 x 7) eram oferecidos diariamente. 
No Pentecostes são oferecidos 7 cordeiros. 
Na festa de Tabernáculo se oferecem 14 (2 x 7) cordeiros diariamente. 


Capítulo Oito

NÚMEROS 


OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar ao autor do livro de Números. 

Identificar a quem o livro de Números foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Números. 
Escrever o Versículo Chave do livro de Números de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Números. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Moisés 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Registra as experiências da peregrinação do deserto que é um tipo do Cristiano derrotado. 

VERSÍCULO-CHAVE: 32:23 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus não está contento com algo menos que compromisso total. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Moisés, Coré, Balaão, Arão, Miriam, Josué, Calebe. 


ESBOÇO 

I. A Preparação para a Saída do Sinai: 1:1-10:10 

A. As pessoas contadas: 1:1-54 
B. O arranjo do acampamento: 2:1-34 
C. O sacerdote e os Levitas instruídos: 3:1-4:49 
D. As pessoas protegidas: 5:1-31 
E. O voto do Nazireu: 6:1-27 
F. Dádivas dos príncipes: 7:1-89
G. Acendimento das lâmpadas do Tabernáculo: 8:1-4 
H. Purificação dos Levitas: 8:5-26 
I. A observância da Páscoa: 9:1-14 
J. Direção do acampamento: 9:15-23 
K. Convocando uma assembléia e movendo o acampamento: 10:1-10 

II. A Jornada do Monte Sinai a Cades-Barnéia: 10:11-12:15 

A. Mobilizando para a marcha: 10:11-28 
B. Hobabe se nega ao serviço: 10:29-32 
C. Uma nuvem contínua: 10:34-36 
D. Um juízo ardente: 11:1-3 
E. Uma multidão murmurante: 11:4-9 
F. Um profeta provocado: 11:10-15 
G. Uma dieta mortal: 11:31-34 
H. Uma irmã em sofrimento: 12:1-15 

III. Israel em Cades-Barnéia: 13:1-14:45 

A. Espionando a terra: 13:1-25 
B. Relatórios e contestações: 13:26-14:10 
C. O juízo de Deus: 14:11-34 

IV. Os Eventos Durante a Peregrinação no Deserto: 20:1-35:34 

A. Apedrejamento devido a quebra do Sábado: 15:32-36 
B. A rebelião de Coré: 16:1-32 
C. O brotar da vara de Arão: 17:1-13 
D. Instruções a Arão: 18:1-19:22 
E. A morte de Miriam: 20:1 
F. O pecado de Moisés: 20:1-13 
G. Uma demanda recusada: 20:14-22 
H. A morte de Aarão: 20:23-29 
I. As serpentes no meio das pessoas: 21:5-9 
J. Um profeta pervertido: 22:1-24:25 
K. Um Sacerdote patriótico: 25:1-18 
L. Instruções diversas: 26:1-31:54 
M. A distribuição territorial no Jordão Oriental: 32:1-42 
N. Registro da jornada a partir do Egito: 33:1-56 
O. Instruções antes de entrar em Canaã: 34:1-36:13 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Números?
_____________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Números.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. A quem o livro de Números foi escrito?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Números.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Escreva de memória o Versículo-chave de Números.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.) 



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. As mudanças na direção de Israel ocorrem em Números. Josué substitui Moisés como o líder político, e Eleazar assume o lugar de Arão como o líder religioso: Veja Números 27:15-23 e 20:23-29. 

2. A morte e ressurreição de Jesus são ilustradas em Números por uma serpente e um altar: 21:5-9; 17:8 

3. O seguinte gráfico registra os resultados das duas “contagens” ou censos de Israel: 

Tribo 		Primeiro Censo 	Segundo Censo 

Rúben	46,500 	43,730 
Simeão 	59,300 	22,200 
Gade 	45,650 	40,500 
Judá 	74,600 	76,500 
Issacar 	54,400 	64,300 
Zabulom 	57,400 	60,500 
Efraim	40,500 	32,500 
Manassés 	32,200 	52,700 
Benjamim 	35,400 	45,600 
Dã 	62,700	64,400 
Aser 	41,500 	53,400 
Naftalí 	53,400 	45,400 
	_______ 	_______ 
Total 	603,550 	601,730 

4. O diagrama na próxima página mostra o Tabernáculo com respeito ao arranjo dos acampamentos das tribos de Israel. 
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Capítulo Nove

DEUTERONÔMIO



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Deuteronômio. 

Identificar a quem o livro de Deuteronômio foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Deuteronômio. 
Escrever os Versículos-chave do livro de Deuteronômio de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Deuteronômio. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Moisés 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Reiterar a lei às novas gerações de Israelitas nascidos desde Monte Sinai. 

VERSÍCULOS-CHAVES: 6:4-5 

O PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Obediência traz bênção. A desobediência traz o juízo. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Moisés, Josué, Balaão, Amaleque, Miriam. 


ESBOÇO

I. Primeiro Sermão de Moisés: Histórico 1:1-4

A. Introdução Histórica: 1:1-5 
B. Revisão da jornada de Horebe a Moabe: 1:6-3:29 
C. Apelo à nova geração para guardar a lei: 4:1-40 
D. Narração da designação das cidades de refúgio: 4:41-43 
E. O Resumo da lei de Moisés: 4:44-49 

II. O Segundo Sermão de Moisés: Legal 5:1-26:19 

A. Os Dez Mandamentos são repetidos: 5:7-21 
B. Ele adverte contra a imoralidade (23:17); o compromisso (7:1-5); e bruxaria: 18:9-14 
C. Moisés descreve Canaã: 8:7-8 
D. Ele repassa suas experiências pessoais com Deus no Monte Sinai: 9:9-21 
E. Ele os relembra de suas obrigações financeiras para com Deus: 26:1-19 
F. Leis acerca do vestuário (22:50); divórcio (24:1-4); os direitos das mulheres (21:10-17; 22:13-20) e guerra (20:1-20). 
G. O resumo do plano de Deus: 6:23 

III. O Terceiro Sermão de Moisés: Profético: 27:1-30:20 

A. A Inscrição de leis sobre a pedra, e bênçãos e maldições: 27:1-26 
B. A Predição das bênçãos e maldições: 28:1-68 
C. As Exortações à santidade: 29:1-30:20 

IV. O Apêndice Histórico: 31:1-34:12 

A. As palavras finais de Moisés e a designação de Josué: 31:1-30 
B. A canção de Moisés e exortação: 32:1-47 
C. As palavras finais de Deus a Moisés: 32:48-52 
D. Bênçãos de despedida de Moisés sobre as tribos: 33:1-29 
E. A morte e sepultamento de Moisés: 34:1-12 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Deuteronômio? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Deuteronômio: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

3. A quem o livro de Deuteronômio foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Deuteronômio. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Escreva os Versículos-Chave de Deuteronômio. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.) 


PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Jesus citou o livro de Deuteronômio durante Sua tentação por Satanás. Compare Mateus 4:4 com Deuteronômio 8:3; Mateus 4:7 com Deuteronômio 6:16; e Mateus 4:10 com Deuteronômio 6:13. 
2. Deuteronômio é um livro histórico, porém contém quatro profecias importantes: 

	A entrada de Israel sob Josué em Canaã: 7:2; 9:1-3; 31:3,5 

O pecado de Israel enquanto em Canaã: 31:16-18, 20, 29, 
O desterro de Canaã: 4:26-28; 7:4; 8:19-20; 28:36,41,49,50,53,64 
O retorno de Israel a Canaã: 4:29; 30:1-3,10 

3. Estude as palavras e/ou expressões-chave “fazer”, “guardar” e “pôr por obra”. Elas se encontram 177 vezes em o Deuteronômio. 

4. Outra expressão chave deste livro é “não esquecer”. É frequentemente repetida ao largo do livro inteiro. Aos Israelitas foi dito para não se esquecer: 

	Na entrega da Lei: 4:9-10 

Do pacto: 4:23 
De sua escravidão passada: 5:15 
De sua libertação: 7:18 
Da direção e provisão de Deus: 8:2-6 
Dos pecados do passado: 9:7 
Dos juízos de Deus: 24:9 
Dos dias antigos: 32:7 

5. Este livro contém uma canção que pode ser cantada durante a Grande Tribulação. Compare Deuteronômio 31:30-32:45 com Apocalipse 15:3-4. 

6. Um tema principal de Deuteronômio é a importância da Palavra de Deus. Veja 4:1, 2, 7, 9; 6:7-9; 11:18-21; 27:1-4; 30:11-14; 31:11-12; 32:46-47. 

7. Para o contexto histórico de Levítico, leia Números 21:21-22:1; 365:13; e Deuteronômio 1:1-5. 

INTRODUÇÃO AOS
LIVROS DE HISTÓRIA

O próximo grupo de livros que nós inspecionaremos é o dos livros de história. Estes incluem os seguintes livros: 

Josué: Detalhes de como o sucessor de Moisés, Josué, liderou o povo de Israel à Terra Prometida de Canaã. Registra as campanhas militares e a divisão da terra entre o povo. 

Juízes: Israel se apartou de Deus depois da morte de Josué. Este livro registra a triste história de seus pecados repetidos e os juízes que Deus levantou para libertá-los das forças do inimigo. 

Rute: A história de Rute, uma mulher da nação Gentio de Moabe que escolheu servir ao Deus de Israel. Ela se tornou a avó de Davi. 

1 Samuel: Este livro concentra-se em três pessoas: Samuel que foi o último dos juízes de Israel; Saul, o primeiro rei de Israel; e Davi que sucedeu como ao Saul desobediente. 

2 Samuel: O glorioso reinado de quarenta de Rei Davi se registra neste livro. 

1 Reis: O reinado do Rei Salomão e os reis do reino dividido através dos reinos de Acabe no norte e Josafá no sul são os assuntos deste livro. 

2 Reis: O declive final de Israel e Judá é desmarcado neste livro. 

1 Crônicas: O reino de Davi e preparações para construir o templo se registram aqui. O tempo deste livro é paralelo ao de 2 Samuel. 

2 Crônicas: Este livro continua a história de Israel através do reino de Salomão com o enfoque no reino do sul. Fecha com o decreto de Ciro que permitiu o retorno das pessoas da Babilônia a Jerusalém. 

Esdras: O retorno dos judeus do cativeiro de Babilônia se detalha neste livro. 

Neemias: A reconstrução do muro de Jerusalém sob Neemias se documenta no livro de Neemias. Isto começou aproximadamente quatorze anos depois do retorno de Esdras com o povo. 

Ester: A libertação de Deus dos judeus através de Ester e Mardoqueu é o assunto deste livro. 


Capítulo Dez

JOSUÉ


OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Josué. 

Identificar a quem o livro de Josué foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Josué. 
Escrever o Versículo-Chave do livro de Josué de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Josué. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Josué 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: O registro da história da conquista de Canaã. 

VERSÍCULO-CHAVE: 24:15 

O PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Nenhuma vitória moral ou espiritual é ganha sem batalhas. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Josué, Raabe, Calebe, Acã, Balaão, Eleazar. 


ESBOÇO 

I. Entrando na terra: 1:1-5:15 

A. Josué é comissionado: 1:1-9 
B. A Preparação para cruzar o Jordão: 1:10-2:24 
C. O Jordão é cruzado: 3:1-4:24 
D. Gilgal é ocupada: 5:1-15 

II. Possuindo a terra: 6:1-12:24 

A. Jericó e Ai tomadas: 6:1-8:29 
B. O altar de Josué: 8:30-35 
C. Gibeonitas recebidos: 9:1-27 
D. Canaã Do Sul conquistada: 10:1-43 
E. Canaã do Norte conquistada: 11:1-15 
F. A conquista resumida: 11:16-12:24 

III. Ocupando A Terra: 13:1-22:34 

A. Josué instruído: 13:1-7
B. As Tribos Orientais designadas: 13:8-33 
C. As Tribos Ocidentais designadas: 14:1-19:51 
D. As cidades de refugio: 20:1-9 
E. As cidades Levíticas: 21:1-45 
F. As Tribos Orientais enviadas a casa: 22:1-34 

IV. O Discurso de Despedida e Morte de Josué: 23:1-24:33 

A. Ele os recorda a bondade de Deus: 23:3-10 
B. Ele os adverte acerca da desobediência: 23:11-13 
C. Ele repassa esta história: 24:1-13 
D. Ele os desafia a servir Deus: 24:14-18 
E. Ele completa o livro que leva seu nome: 24:26-28 
F. Ele morre e parte para o Céu: 24:29-33 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Josué? 
_________________________________________________________________________ 

2. Declare o propósito para o livro de Josué. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Josué foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Josué. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escriba o Versículo-Chave de Josué. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.) 


PARA ESTUDO ADICIONAL 

O livro de Josué pode contrastar-se ao livro de Êxodo. Em Êxodo, Deus partiu as águas do Mar Vermelho com a intenção de tirar Seu povo da terra da escravidão no Egito. Em Josué, Deus partiu as águas do Rio Jordão para levar o Seu povo para Canaã, a terra de bênção. 

Moisés resumiu ambos os livros em Deuteronômio 6:23: “Ele nos tirou do Egito para trazer-nos para cá...”. 

Capítulo Onze

JUÍZES



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar ao autor do livro de Juízes. 

Identificar a quem o livro de Juízes foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Juízes. 
Escrever o Versículo-Chave do livro de Juízes de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Juízes. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Samuel 

A QUEM: Israel. 

PROPÓSITO: O registro histórico do governo dos juízes que ocorreram depois do fechamento do de Josué. 

VERSÍCULO-CHAVE: 17:6 

O PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Há um modelo divino de correção elaborado para converter o povo de Deus do pecado à salvação. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Os juízes (Veja a lista no esboço abaixo). 


ESBOÇO

I. A Introdução ao Período dos Juízes: 1:1-2:5 

A. As Condições Políticas de Josué ao tempo dos juízes: 1:1-36 

B. As Condições Religiosas de Josué ao tempo dos juízes: 2:1-5 

II. O Período dos Juízes: 2:6-16:31 

A. Resumem das condições religiosas do período inteiro: 2:6-3:6 

B. Lista dos juízes: 3:7-16:31 

1. Otoniel de Judá: 3:7-11 
2. Eúde de Benjamim: 3:12-30 
3. Sangar: 3:31 
4. Débora de Efraim e Baraque de Naftali: 4:1-5:31 
5. Gideão de Manassés e Abimeleque: 6:1-9:57 
6. Tola de Issacar: 10:1-2 
7. Jair de Gileade: 10:3-5 
8. Jefté de Gileade: 10:6-12:7 
9. Ibsã de Zebulom: 12:8-10 
10. Elom de Zebulom: 12:11-12 
11. Abdom de Efraim: 12:13-15 
12. Sansão de Dã: 13:1-16:31 

III. O Apêndice Histórico: 17:1-21:25 

A. A idolatria de Micaías e o Danita: 17:1-18:31 

1. Micaías e seu sacerdote pessoal: 17:1-13 
2. Os Danitas se metem na idolatria: 18:1-31 

B. O crime de Benjamim em Gabaá e seu castigo: 19:1-21:25 

1. A parada em Gabaá: 19:1-15 
2. O crime: 19:16-27 
3. A resposta do Levita: 19:28-29 
4. O ultraje de Israel: 19:30-20:11 
5. As três guerras: 20:12-21:25 



TESTE O SEU CONHECIMENTO
	
1. Quem foi o autor do livro de Juízes? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Juízes. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Guises foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Juízes. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-Chave de Juízes. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.) 
PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O livro de Juízes está em um contraste direto com o livro de Josué. 

Josué relata a vitória, liberdade, fé, progresso, obediência, visão espiritual, alegria, força, e unidade entre as tribos com forte liderança. 

O livro de Juízes descreve derrota, escravidão, incredulidade, divisão, desobediência, ênfase terrena, dor, debilidade, e desunião entre as tribos. 

2. Gálatas proporciona um resumo excelente dos livros de Josué e Juízes. Gálatas 5:22-26 descreve a Josué, e 5:17-21 descreve a Juízes. 

3. Juízes é um exemplo clássico de Oséias 8:7 e Gálatas 6:7. 

4. Juízes 17:6 resume as condições que existiam em Israel durante o período dos Juízes. 

5. A história do homem mais forte na história se encontra em Juízes 15. 

6. Leia a história de um exército que foi colocado à morte por pronunciar mal uma palavra: Juízes 12. 

7. Deus usou métodos raros no livro de Juízes. Ele usou: 

	Uma queixada de boi: 3:31 

Uma estaca: 4:21 
Trombetas: 7:20 
Cântaros: 7:20 
Lâmpadas: 7:20 
Uma pedra de moinho: 9:53 
Uma mandíbula de um asno: 15:15 

8. Complete o gráfico na página seguinte enquanto você estuda os ciclos repetitivos do livro de Juízes. O primeiro ciclo está feito como um exemplo para você seguir: 



O Ciclo De Juízes

Ciclos
3:7-11
3:12-30
4:1-5:31
6:1-8:32
8:33-10:5
10:6-12:15
13:1-16:31
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Juízes de Israel

Nome 	Data 	Número de Anos 

Otoniel 	1400-1360 	40 
Eúde 	1360-1280 	80 
Sangar 	1280 	01 
Débora 	1280-1240 	40 
Gideão 	1240-1200 	40 
Abimeleque 	1200-1197 	03 
Tola 	1197-1174 	23 
Jair 	1174-1152 	22 
Jefté 	1152-1146 	06 
Ibsã 	1146-1138 	08 
Elom 	1138-1128 	10 
Abdom 	1128-1121 	07 
Sansão 	1121-1101 	20 


Capítulo Doze

RUTE



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Rute. 

Identificar a quem o livro de Rute foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Rute. 
Escrever os Versículos-chave do livro de Rute de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Rute. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Desconhecido 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Escrito como parte do registro histórico de Israel para ilustrar a preocupação de Deus por todas as pessoas. Também ilustra a relação do parente-redentor de Jesus Cristo. 

VERSÍCULOS-CHAVE: 1:16-17 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus pode converter a amargura em bênção. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Noemi (Mara), Elimeleque, Maalom, Quiliom, Orfa, Rute, Boaz, um parente anônimo. 


ESBOÇO

I. Moabe: 1:1-5

A. Jornada a Moabe: 1:1-2 

1. Quando a historia ocorre: 1:1 
2. Por que eles foram a Moabe: 1:1 
3. A introdução da família: 1:2 

B. A Tragédia em Moabe: 1:3-5 

1. O marido de Noemi morre: 1:3 
2. Os filos de Noemi se casam 1:4 
3. Os filhos de Noemi morrem: 1:5 
II. Retorno a Belém: 1:6-18 

A. Noemi planeja o retorno e diz a suas noras para voltar a seus próprios povos: 1:6-9

B. Seu apelo para ficar: 1:10 

C. A resposta de Noemi: 1:11-13 

D. Sua resposta: 1:14 

E. A declaração de Rute: 1:16-18 

1. Ela não quer deixar a Noemi: 1:16 
2. Ela irá onde Noemi for: 1:16 
3. Ela viverá onde Noemi viverá: 1:16 
4. O povo de Noemi será seu povo: 1:16 
5. O Deus de Noemi será seu Deus: 1:16 
6. Ela permanecerá fiel até a morte: 1:17 

III. A Chegada em Belém: 1:19-22 

A. A Recepção pela cidade: 1:19 

B. A Resposta de Noemi: 1:20-21 

C. A escolha do momento adequado do retorno: 1:22 

IV. Rute nos campos de Boaz: 2:1-17 

A. Colhendo nos campos: 2:1-3 

B. O reconhecimento de Boaz: 2:4-13 

C. Hora de comer com Boaz: 2:14 

D. Recolhendo o melhor: 2:15-17 

E. Retorno dos campos: 2:18-23 

V. Um Plano Especial: 3:1-18 

A. O plano de Noemi: 3:1-5 

B. Os resultados: 3:6-15 

C. O retorno a Noemi: 3:16-18 

VI. A Redenção: 4:1-13 

A. O processo: 4:1-12 

B. A união de Rute e Boaz: 4:13-17 
C. A bênção: 4:14-16 

VII. A genealogia de Davi: 4:17-22 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Rute? 
_____________________________________________________________________ 

2. Declare o propósito para o livro de Rute. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

3. A quem o livro de Rute foi escrito? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Declare Princípio de Vida e Ministério do livro de Rute. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5. Escreva os Versículos-chave de Rute. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.) 



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Para o pano de fundo adicional do período durante os quais os eventos do livro de Rute ocorreram, refira-se al livro de Juízes. 

2. Rute foi uma de quatro mulheres na genealogia de Cristo em Mateus 1. As outras são Tamar, Mateus 1:3; Raabe, 1:5; e Bate-seba, 1:6. 

3. As obrigações da relação do parente próximo são esboçadas em Deuteronômio 25:5-10. As leis de propriedade com as quais o parente anônimo se preocupava se encontram em Levítico 25:23. 

O parente que era capaz de redimir tinha que reunir certos requisitos: 

	Ele deve ser um parente próximo. 

Ele deve estar desejoso de redimir. 
Ele deve ter a habilidade de redimir. 
Ele deve ser livre por si mesmo. 
Ele deve ter o preço de redenção. 
Boaz tinha todos estes requisitos para Rute. Jesus tinha todos estes requisitos como o redentor da humanidade pecadora. 

4. Estude o caráter de Rute: 

	Amorosa, comprometida: 1:16-17 

Firme: 1:18 
Humilde: 2:2 
Moderada: 2:14 
Responsável: 2:18-19 
Fiel: 2:23 
Obediente: 3:5 
Submissa: 3:10 
Enfoca nos valores eternos: 3:10 
Preocupada sobre a aparência do mal: 3:14 
Paciente: 3:18 


Capítulo Treze 

1 E 2 SAMUEL 

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor dos livros de 1 e 2 Samuel. 

Identificar a quem os livros foram escritos. 
Declarar os propósitos para os livros. 
Escrever os Versículos-chaves de 1 e 2 Samuel da memória. 
Declarar os Princípios de Vida e Ministério para os livros de 1 e 2 Samuel. 



1 SAMUEL 

INTRODUÇÃO 

AUTOR: Samuel 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Continuação do registro dos tratamentos de Deus com Seu povo. 

VERSÍCULOS-CHAVE: 15:22-23 

PRINCIPIO DE VIDA E MINISTERIO: Obediência a Deus é mais importante do que sacrifício. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Samuel, Elcana, Ana, Eli, David, Golias, Saul, Jônatas, Mical, Abigail. 

ESBOÇO

I. Samuel: O último dos juízes: 1:1-7:17 

A. O nascimento e infância de Samuel: 1:1-2:10 

B. A rejeição de Eli e o chamado de Samuel: 2:11-3:21 

C. O arca entre os Filisteus: 4:1-7:1 

D. As atividades de Samuel como juiz: 7:2-17 

II. Saul: O primeiro dos reis: 8:1-15:35 

A. A demanda de Israel por um rei: 8:1-22 

B. A eleição de Saul: 9:1-11:15 
C. O discurso de despedida de Samuel: 12:1-25 

D. A guerra de Saul contra os Filisteus: 13:1-14:52 

E. A desobediência e rejeição de Saul: 15:1-35 

III. Saul e David: 16:1-31:13 

A. Unção e chamado de Davi: 16:1-23 

B. A vitória de David sobre Golias: 17:1-58 

C. A fuga de Davi por causa de Saul: 18:1-20:42 

D. As peregrinações de Davi: 21:1-30:31 

E. A morte de Saul: 31:1-13 

II SAMUEL 

INTRODUÇÃO 

AUTOR: Samuel 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Continuação do registro histórico dos tratamentos de Deus com Seu povo. 

VERSÍCULOS-CHAVE: 7:22-23 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus realiza Seu plano através daqueles que são obedientes a Ele apesar de suas debilidades humanas. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Davi, Urias, Bate-seba, Natã, Absalão, Abner, Isbosete, Joabe. 

ESBOÇO 

I. Os Triunfos de Davi: 1:1-10:19 

A. O lamento de Davi por Saul e Jônatas: 1:1-27 

B. A coroação de Davi em Judá: 2:1-7 

C. Davi estabelece a unidade nacional e religiosa: 2:8-6:23 

D. O Pacto Davídico: 7:1-29 

E. As conquistas de Davi: 8:1-10:19 

II. Os Problemas de Davi: 11:1-24:25 

A. O pecado e arrependimento de Davi: 11:1-12:31 
B. Os crimes de Amon e Absalão: 13:1-18:33 

C. A restauração de Davi ao poder: 19:1-20:26 

D. A fome e vergonha dos Gibeonitas: 21:1-14 

E. Os Heróis na guerra com os Filisteus: 21:15-22 

F. Canção e últimas palavras de Davi: 22:1-23:7 

G. Os heróis de Davi: 23:8-39 

H. O censo e castigo de Davi: 24:1-25 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor de os livros de 1 e 2 Samuel? 
_____________________________________________________________________ 

2. Declare o propósito para o livro de 1 Samuel. 
_____________________________________________________________________ 

3. A quem o livro de 1 Samuel foi escrito? 
_____________________________________________________________________ 

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de 1 Samuel. 
_____________________________________________________________________ 

5. Escreva os Versículos-Chave de 1 Samuel. 
_____________________________________________________________________ 

6. Declare o propósito para o livro de 2 Samuel. 
_____________________________________________________________________ 

7. A quem o livro de 2 Samuel se escreveu? 
_____________________________________________________________________ 

8. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de 2 Samuel. 
_____________________________________________________________________ 

9. Escreva os Versículos-chave de 2 Samuel. 
_____________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)




PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. O livro de 1 Samuel registra uma transição em Israel de uma teocracia (onde Deus governava diretamente através de sacerdotes e líderes do exército) a uma monarquia (o governo por vários reis). 

2. 1 Samuel 15:22-23 é um das principais passagens sobre a obediência. 

3. 1 Samuel 16:7 é umas das principais passagens sobre o verdadeiro valor humano. 

4. 1 Samuel 17:4 descreve o homem mais alto do mundo. 

5. 1 Samuel 18:1 registra uma das amizades mais bonitas registradas na Bíblia. 

6. 1 Samuel registra a primeira de várias conversações das pessoas que haviam deixado esta terra previamente pela morte. Veja 1 Samuel 28; Lucas 16:23-31; Apocalipse 6:9-10 e 7:9-10. 

7. Samuel começou as primeiras escolas da Bíblia registradas na Escritura. Estas se localizaram em Gilgal, Jericó, e Betel. Veja 1 Samuel 10:10; 1 Reis 18:13; 2 Reis 2:3,5; 6:1-2. 

8. 2 Samuel registra uma lei importante de semear e segar no mundo espiritual. Depois da oração de Davi de arrependimento (Salmos 51) Deus o perdoou pelo adultério e assassinato (2 Samuel 11). Porém, Davi ainda segou a colheita de dor de suas ações. A colheita envolveu a morte de um filho ainda criança, a violação de uma filha por seu próprio irmão, o assassinato desse irmão por outro irmão, e a rebelião de seu filho favorito que foi executado depois por um comandante militar. 

9. Outro princípio importante é ensinado em 2 Samuel. É o principio de fazer a vontade de Deus à maneira de Deus. Era a vontade de Deus para Davi trazer a arca à Cidade Santa. A maneira de Deus era que os sacerdotes a levassem. Ao princípio Davi não obedeceu e produziu dor e morte (6:1-7). É importante harmonizar a vontade de Deus com a maneira de Deus fazer as coisas. 

Capítulo Catorze 

1 E 2 REIS 

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor de os livros de 1 e 2 Reis. 

Identificar a quem estes livros foram escritos. 
Declarar o propósito para cada livro. 
Escrever os Versículos-chave dos livros de 1 e 2 Reis de memória. 
Declarar os Princípios de Vida e Ministério para 1 e 2 Reis. 

1 REIS

INTRODUÇÃO

AUTOR: Desconhecido. Possivelmente Jeremias. 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Continua o registro das relações de Deus com Seu povo, Israel. 

VERSÍCULO-CHAVE: 19:18 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: O compromisso pode parecer fácil, porém, sempre é caro depois. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Davi, Salomão, os reis de Judá e Israel (veja o gráfico sobre os reis), Nabate, Acabe, Elias, Eliseu. 

ESBOÇO

I. O reino de Rei Salomão: 1:1-11:43 

A. Sua unção como rei: 1:1-53 

B. O desafio de Davi a Salomão e a morte de Davi: 2:1-46 

C. O matrimônio de Salomão e a opção de sabedoria: 3:1-28 

D. A administração de Salomão: 4:1-34 

E. As atividades de construções de Salomão: 5:1-8:66 

F. A riqueza e esplendor de Salomão: 9:1-10:29 

G. O pecado de Salomão: 11:1-43 

II. Os Governos dos reis de Judá e Israel: 12:1-22:53; também continua em 2 Reis. (Veja o gráfico sobre os reis.) 

A. O Assentimento de Roboão: 12:1-33 

B. Os reis de Judá: Roboão a Josafá: 13:1-22:53 

C. Os reis de Israel: Jeroboão a Acazias: 13:1-22:53 

D. O Ministério do Profeta Elias a Israel: 17:1-22:53 


II REIS

INTRODUÇÃO

AUTOR: Desconhecido. Possivelmente Jeremias. 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Continua o registro das relações de Deus com Seu povo, Israel. 

VERSÍCULOS-CHAVE: 2:9-10 

PRINCÍPIO 	DE VIDA E MINISTÉRIO: Os Reinos deste mundo são temporais: eles se levantam e caem sob o mando de Deus. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Os Reis de Israel e Judá (Veja o gráfico sobre os reis), Eliseu, Elias. 

ESBOÇO

I. O Ministério de Eliseu e a continuação do registro dos reis de Israel: 1:1-10:36 


II. O Registro dos Reis de Israel e Judá: 11:1-17:41 

Continuação do registro dos Reis. (Veja mapa dos reis.) 

III. Os Reinados dos reis de Judá: Ezequias: 18:1-25:30 (Veja gráfico dos reis.) 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor dos livros de 1 e 2 Reis? 
_____________________________________________________________________ 

2. Declare o propósito para o livro de 1 Reis. 
_____________________________________________________________________ 

3. A quem o livro de 1 Reis foi escrito? 
_____________________________________________________________________ 
4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de 1 Reis. 
_____________________________________________________________________ 

5. Escreva o Versículo-chave de 1 Reis. 
_____________________________________________________________________ 

6. Declare o propósito para o livro de 2 Reis. 
_____________________________________________________________________ 

7. A quem o livro de 2 Reis foi escrito? 
_____________________________________________________________________ 

8. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de 2 Reis. 
_____________________________________________________________________ 

9. Escreva os Versículos-chave de 2 Reis. 
_____________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)




PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O capítulo 12 de 1 Reis registra a desintegração das 12 tribos de Israel. Apocalipse 7 descreve a união futura destas tribos. O gráfico nesta seção resume a informação sobre os reinos divididos de Israel e Judá. O gráfico mostra a divisão territorial. 

2. Rei Salomão, um personagem principal no livro de 1 Reis, escreveu Provérbios, Eclesiastes, e Cântico dos Cânticos. Você estudará estes livros depois neste curso. 

3. Os gráficos seguintes dos reis de Israel e Judá o ajudarão enquanto você estuda os livros dos Reis e Crônicas.

Os Reis De Israel

Nome 	Anos de Reinado 	Datas AC 	Referência
Jeroboão I 	22 	976-954 	1 Reis 11:26-14:20 
Nadabe 	2 	954-953 	1 Reis 15:25-28 
Baasa 	24 	953-930 	1 Reis 15:27-16:7 
Ela 	2 	930-929 	1 Reis 16:6-14 
Zimri 	7 dias 	929 	1 Reis 16:9-20 
Omri 	12 	929-918 	1 Reis 16:15-28 
Acabe 	21 	918-898 	1 Reis 16:28-22:40 
Acazias	1 	898-897 	1 Reis 22:40 - 2 Reis 1:18 
Jorão 	11 	897-885 	2 Reis 3:1-9:25 
Jeú 	28 	885-857 	2 Reis 9:1-10:36 
Joacaz 	16 	857-841 	2 Reis 13:1-9 
Joás 	16 	841-825 	2 Reis 13:10-14:16 
Jeroboão II 	40 	825-773 	2 Reis 14:23-29 
Zacarias 	1/2 	773-772 	2 Reis 14:29-15:12 
Salum 	(1 mês) 	772 	2 Reis 15:10-15 
Manaém 	10 	772-762 	2 Reis 15:14-22 
Pecaías 	2 	762-760 	2 Reis 15:22-26 
Peca 	20 	760-730 	2 Reis 15:27-31 
Oséias 	9 	730-721 	2 Reis 15:30-17:6 
			
							
Os Reis De Judá

Nome 	Anos de Reinado 	Datas AC 	Referência 
Roboão 	17 	976-959 	1 Reis 11:42-14:31 
Abias 	3 	959-996 	1 Reis 14:31-15:8 
Asa	41 	956-915 	1 Reis 15:8-24 
Jeosafá 	25 	915-893 	1 Reis 22:41-50 
Jorão 	8 	893-886 	2 Reis 8:16-24 
Acazias 	1	886-885 	2 Reis 8:24-9:29 
Atalía 	6 	885-879 	2 Reis 11:1-20 
Joás 	40 	879-840 	2 Reis 11:1-12:21 
Amazias 	29 	840-811 	2 Reis 14:1-20 
Azarías 	52 	811-759 	2 Reis 15:1-7 
Jotão 	18 	759-743 	2 Reis 15:32-38 
Acaz 	19 	743-727 	2 Reis 16:1-20 
Ezequias 	29 	727-698 	2 Reis 18:1-20:21 
Manassés 	55 	698-643 	2 Reis 21:1-18 
Amon 	2 	643-640 	2 Reis 21:19-26 
Josias 	3l 	640-609 	2 Reis 22:1-23:30 
Jeoacaz 	(3 meses) 	609 	2 Reis 23:31-33 
Joaquim 	11	609-597 	2 Reis 23:34-24:5 
Jeoaquim 	(3 meses) 	597 	2 Reis 24:6-16 
Zedequias 	11	597-586 	2 Reis 24:17-25:30 

Gráfico Sumário Do Reino Dividido

ISRAEL 933-722 AC. 	JUDÁ 933-586 AC. 

Outros nomes:	Outros Nomes: 

As Dez Tribos 	As Duas Tribos
O Reino do Norte 	O Reino Do Sul 
A Casa de Samaria / Efraim 	De Davi 

As Famílias governantes:	As Famílias Governantes: 

Nove dinastias ou famílias governantes 	Uma dinastia (Davi) 
Dezenove reis (todos maus) 	Vinte reis (Muitos foram bons) 
Um Suicídio / Sete assassinatos 	Cinco assassinatos 

A Duração:	A Duração: 

211 anos 	347 anos 

O Cativeiro: 	O Cativeiro: 

Castigado pelo cativeiro da Assíria 	Transportado a Babilônia 
Dispersado entre as nações 	Volta depois de 70 anos 
	Reconstrução de Jerusalém e do templo 
	Não recupera a liberdade

O Território: 	O Território: 

Mais de 2/3 de Canaã 	Menos de 1/3 de Canaã 
A porção melhor 	O templo e Jerusalém 

A Religião: 	A Religião: 

Esqueceu o caminho da adoração dado por Deus
Idolatria agregada à adoração
Adoraram o bezerro de ouro através da história 
Reformas Freqüentes
Culto a Baal e Asera agregados durante o reino de Acabe 
Reis tementes a Deus


Capítulo Quinze

1 E 2 CRÔNICAS

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de 1 e 2 Crônicas. 

Identificar a quem estes livros foram escritos. 
Declarar o propósito para cada livro. 
Escrever os Versículos-chave dos livros de 1 e 2 Crônicas de memória. 
Declarar os Princípios de Vida e Ministério para 1 e 2 Crônicas. 



1 CRÔNICAS 

INTRODUÇÃO 

AUTOR: Desconhecido. Possivelmente Esdras. 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Registro da história religiosa de Judá. 

VERSÍCULO-CHAVE: 29:11 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Quando Deus é exaltado Seu povo é abençoado. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Rei Davi, Salomão. 

ESBOÇO 

I. As Genealogias de Adão a Davi: 1:1-9:44 

A. De Adão a Jacó: 1:1-2:2

B. De Jacó a Davi: 2:2-9:44

II. A História do Rei Davi: 10:1-29:30 

A. A morte do Rei Saul: 10:1-14 

B. Captura de Sião e dos heróis de Davi: 11:1-12:40 

C. O reino próspero de Davi: 13:1-22:1 

D. As realizações religiosas de Davi: 22:2-29:30 

II CRÔNICAS 

INTRODUÇÃO 

AUTOR: Desconhecido. Possivelmente Esdras. 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Registro da história religiosa de Judá. 

VERSÍCULO-CHAVE: 7:14 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: A benção de Deus vem por humilhar-se e buscá-lo. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: O Rei Salomão e seus sucessores de Roboão a Zedequias. (Veja gráfico dos reis de Judá.) 

ESBOÇO 

I. A História do Rei Salomão: 1:1-9:31 

A. A riqueza e sabedoria de Salomão: 1:1-17 

B. Construção e dedicação do templo de Salomão: 2:1-7:22 

C. As várias atividades de Salomão: 8:1-9:28 

D. A morte de Salomão: 9:29-31 

II. A História dos reis de Judá: 10:1-36:23 

A. Os Reis de Roboão a Zedequias: 10:1-36:21 
(Para o estudo detalhado destes reis, veja o gráfico dos reis de Judá no capítulo precedente). 

B. O decreto de Ciro: 36:22-23 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor dos livros de 1 e 2 Crônicas? 
_____________________________________________________________________ 

2. Declare o propósito para o livro de 1 Crônicas. 
_____________________________________________________________________ 

3. A quem o livro de 1 Crônicas foi escrito? 
_____________________________________________________________________ 

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de 1 Crônicas. 
_____________________________________________________________________ 

5. Escreva o Versículo-chave de 1 Crônicas. 
_____________________________________________________________________ 

6. Declare o propósito para o livro de 2 Crônicas. 
_____________________________________________________________________ 

7. A quem o livro de 2 Crônicas se escreveu? 
_____________________________________________________________________ 

8. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de 2 Crônicas. 
_____________________________________________________________________ 

9. Escreva o Versículo-chave de 2 Crônicas. 
_____________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Ainda que haja material bastante semelhante nos livros de 2 Samuel, Reis, e Crônicas, cada livro foi escrito para alcançar um propósito específico. 

Por exemplo, 2 Samuel e 1 e 2 Reis apresentam a história política de Israel e Judá. Em 1 e 2 Crônicas se apresenta somente uma história religiosa detalhada de Judá. 

2 Samuel e 1 e 2 Reis enfocam nos governantes e profetas do período. 1 e 2 Crônicas enfocam nos sacerdotes e no templo. 

Enquanto você estuda estes livros em detalhe, busque as diferentes ênfases do material que é repetido. 

2. O livro de 2 Crônicas é um livro de avivamentos. Os Grandes avivamentos ocorreram sob: 

	Asa: 2 Crônicas 15 

Josafá: 2 Crônicas 20 
Joás: 2 Crônicas 23-24 
Ezequias: 2 Crônicas 29-31 
Josias: 2 Crônicas 35 

3. Palavras-chave em Crônicas para marcar em sua Bíblia: 

	Casa 

Arca 
Pacto 
Choro (chorou) 
Busca (buscou) 
Coração 
Orar (oração, orou) 
Profeta(s) 

4. Muitas lições sobre a oração e buscar a Deus podem ser aprendidas nestes livros. Reveja o que você aprende por marcar as palavras-chave. Estude, sobretudo, 2 Crônicas 6. 

5. O que você aprendeu dos êxitos e fracassos de homens como Josafá, Ezequias, e Uzias? 


Capítulo Dezesseis

ESDRAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Esdras. 

Identificar a quem o livro de Esdras foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Esdras. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Esdras de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Esdras. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Esdras 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Conta o retorno do povo de Deus do desterro em Babilônia e a reconstrução do templo em Jerusalém. 

VERSÍCULO-CHAVE: 6:16 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Retorno e restauração são princípios básicos do arrependimento. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Esdras, Jesua, Zorobabel, Ciro, Ageu, Zacarias, Artaxerxes. 


ESBOÇO 

I. A Restauração sob Zorobabel: 1:1-6:22 

A. Primeiro retorno do exílio: 1:1-2:70 

1. O decreto de Ciro: 1:1-11 

(a) O decreto: 1:2-4 
(b) O desejo das pessoas: 1:5-11 

2. A lista dos exilados: 2:1-70 


B. A Restauração da adoração pública: 3:1-6:22 

1. Reconstrução do templo: 3:1-6:15 
(a) A adoração reintegrada em Jerusalém: 3:1-7 
(b) O Trabalho no templo: 3:8-13 
(c) Satanás tenta impedir o trabalho: 4:1-24 
(d) Os profetas vêm ajudar: 5:1-2 
(e) As perguntas do governador: 5:3-5 
(f) A carta a Dario: 5:6-17 
(g) A busca: 6:1-12 
(h) A resposta de Tatnai: 6:13-15 

2. A Dedicação do templo: 6:16-22 

II. As Reformas sob Esdras: 7:1-10:44 

A. Segundo retorno de exilados 7:1-8:36 

1. O pano de fundo e a preparação de Esdras: 7:1-10 
2. A carta de Artaxerxes: 7:11-26 
3. A resposta de Esdras: 7:27-28 

B. A Correção dos males sociais: 9:1-10:44 

1. O povo de Deus comprometido: 9:1-2 
2. A súplica de Esdras: 9:3-15 
3. Convicção vem sobre as pessoas: 10:1-8 
4. Confissão e arrependimento: 10:9-16 
5. A lista de ofensores: 10:18-44 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Esdras? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Esdras. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Esdras foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Esdras. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Escreva o Versículo-chave de Esdras. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Leia Salmos 137. Este capítulo registra a dor do povo de Deus quando eles fizeram a viagem de Jerusalém ao cativeiro em Babilônia. Leia Salmos 126 que descreve a alegria do retorno a Jerusalém do cativeiro. 

2. Os reinos divididos de Israel e Judá foram ambos levados cativos pelos inimigos. Israel foi levado cativo pela Assíria em 721 AC. Judá foi levado cativo pela Babilônia em 606 AC. O retorno do povo de Deus do cativeiro a Jerusalém foi como segue: 

536 AC. Zorobabel com 42,360 judeus, 7,337 servos, 200 cantantes, 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6,720 asnos, e 5,400 vasos de ouro e prata. 

457 AC. Esdras com 1,754 homens, 100 talentos de ouro, 750 talentos de prata. Não é declarado se as mulheres e crianças estavam neste grupo de exilados. 

444 AC. Neemias, com uma escolta do exército, para reconstruir e fortificar Jerusalém. 

3. Houve três viagens à escravidão babilônica. Em Esdras, há três jornadas à Terra Prometida. 

Três viagens à Babilônia:

Nos dias de Daniel: 606 AC.
Nos dias de Ezequiel: 597 AC.
Nos dias do Rei Zedequias: 586 AC.

Três viagens à liberdade:

Levado por Zorobabel e Josué 538 AC.
Levado por Esdras: 456 AC.
Levado por Neemias: 446 AC.

Capítulo Dezessete

NEEMIAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar ao autor do livro de Neemias. 

Identificar a quem o livro de Neemias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Neemias. 
Escrever o Versículo Chave do livro de Neemias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Neemias. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Neemias 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Continuação da história de Israel. O registro da reconstrução dos muros de Jerusalém. 

VERSÍCULO-CHAVE: 6:3 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Não há nenhuma oportunidade sem oposição. A fé sem obras é morta. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Neemias, Sabalate, Gesém, Gazam, Semaías, Tobias, Ananias, Esdras, Artaxerxes. 


ESBOÇO

I. Introdução: 1:1-11 

A. Más notícias de Jerusalém: 1:1-3 

B. A resposta de Neemias: 1:4-11 

II. A Preparação para a Tarefa: 2:1-20 

A. Com o Rei: 2:1-8 

B. Com os governadores: 2:9-10 

C. Em Jerusalém: 2:11-15 
D. Com os líderes do Povo: 2:15-20 

III. A Restauração dos Muros: 3:1-6:19 

A. Lista de construtores e organização: 3:1-32 

B. A oposição externa e interna: 4-6:14 

1. Oposição externa: 

(a) Crítica Direta: 2:19 
(b) Zombaria e desdém: 4:1-3 
(c) Imputações Falsas: 6:5-7 
(d) Golpes em tempos de vulnerabilidade: 4:6 
(e) Diversão: 6:2 
(f) Influência Popular: 6:2 
(g) Ameaças, medo: 6:5-9 
(h) Compromisso: 5:14-19 
(i) Luta, obstáculos: 4:8 
(j) Conspiração: 4:8; 6:2 
(l) Ameaças e medo: 6:5-9 

2. Oposição interior: 

(a) Desalento: 4:10-11 
(b) Dissensão: 5:1-19 
(c) Crentes Débeis: 4:12 
(d) Oposição de líderes religiosos: 3:5 
(e) Falsos profetas: 6:10-13 

C. O muro concluído: 6:15-19 

IV. Supervisão e censo: 7:1-73 

A. Controles da cidade estabelecidos: 7:1-4 

B. Censo dos que voltaram do exílio: 7:5-73 

V. Reformas Religiosas por Esdras e Neemias: 8:1-13:31 

A. Leitura da lei: 8:1-8:18 

B. Confissão e oração: 9:1-37 

C. Renovação do pacto: 9:38-10:39 

D. Lista dos residentes: 11:1-12:26 

E. Dedicação do muro: 12:27-47 

F. Reformas de Neemias: 13:1-31 


Frases Inspiradas


As dez frases inspiradas de Neemias: 

	A bondosa mão de Deus está comigo: 2:8 

	Levantemo-nos e edifiquemos: 2:18 
	O Deus dos céus, Ele nos fará prosperar: 2:20 
	O povo teve ânimo para trabalhar: 4:6 
	Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e combatei: 4:14 
	E nosso Deus combaterá por nós: 4:20 
	Ó Deus fortaleça as minhas mãos: 6:9 
	Esta obra tem sido realizada por nosso Deus: 6:16 
	A alegria do Senhor é vossa força: 8:10 
	Lembra-te deles, ó Deus meu: 13:29,31 




TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Neemias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Neemias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Neemias foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Neemias. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Neemias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Uma obra para Deus sempre terá a oposição humana e Satânica, interna e externa. 

Enquanto você estuda o livro de Neemias, faça uma lista dos vários ataques do inimigo designados para deter a obra de Deus. 
2. As portas no muro ao redor de Jerusalém são simbólicas da vida cristã. Isso significa que ainda que elas fossem realmente portas velhas, elas também eram símbolos de verdades espirituais: 

Nome da Porta 	Simboliza	Referências 
		Neemias 	Outro 

Porta das Ovelhas 	A Cruz	3:1 			João 10:11
Porta do Peixe	Ganhar almas	3:3 		Mateus 4:19 
Porta Antiga 	A velha natureza	3:6 		Romanos 6:1-23 
Porta do Vale	Sofrimento e provas	3:13 	2 Coríntios 1:3-5
Porta do Monturo	Obras da carne	3:14 	Gálatas 5:16-21 
Porta do Manancial 	O Espírito Santo	3:15 	João 7:37-39 
Porta das Águas	A Palavra de Deus	3:26 	João 4:10-14 
Porta dos Cavalos 	A guerra do Crente	3:28 	Efésios 6:10-17 
Porta Oriental 	O Retorno de Jesus 	3:29 	Ezequiel 43:1,2 
Porta da Inspeção 	O Trono de Juízo de Jesus 	3:31 	1 Coríntios 3:9-15;
					2 Coríntios 5:10 

Capítulo Dezoito

ESTER

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Ester. 

Identificar a quem o livro de Ester foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Ester. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Ester de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Ester. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Desconhecido 

A QUEM: Os judeus espalhados por toda a Pérsia. 

PROPÓSITO: Continuação da história de Israel. Também para recontar o cuidado providencial de Deus por Seu povo. 

VERSÍCULO-CHAVE: 4:14 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus se encontra nas crises da vida com vasos humanos que Ele tem preparado. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Ester, Vasti, Hamã, Mardoqueu, Assuero. 


ESBOÇO

I. Introdução: 1:1-22 

A. As grandes festas: 1:1-9 

B. Um problema doméstico: 1:10-12 

C. Um mandato real: 1:13-22 

II. Nova rainha: 2:1-21 

A. A busca por uma rainha: 2:1-4 

B. Ester entra na competição: 2:5-11 

1. O pano de fundo de Mardoqueu: 2:5-6 
2. O pano de fundo de Ester: 2:7 
C. Ester sob a custódia de Ageu: 2:8-11 

D. As mulheres apresentadas perante o rei: 2:12-14 

E. Ester selecionada como rainha: 2:15-17 

F. A festa para Ester: 2:18 

G. O secreto de Ester: 2:19 

III. Dois Homens, Duas Tramas: 2:21-3:15 

A. A trama derrocada por Mardoqueu: 2:22-23 

1. Mardoqueu na porta do rei: 2:22-23 
2. Mardoqueu aborta a trama: 2:21-22 
3. Os dois criminosos apanhados: 2:23 

B. A promoção e trama de Hamã: 3:1-15 

1. Hamã promovido sobre todos os outros príncipes: 3:1 
2. O problema entre Hamã e Mardoqueu: 3:2-6 
3. A trama vingativa de Hamã: 3:7-15 

IV. Desespero e libertação: 4:1-7:10 

A. Desespero dos judeus: 4:1-3 

B. Desespero da Rainha: 4:4-9 

C. Um plano para a libertação: 4:10-5:14 

1. O plano: 4:10-17 
2. Antes do Rei: 5:1-3 
3. A convite a um banquete: 5:4-8 
4. O orgulho de Hamã: 5:9-14 

D. Mardoqueu salvo: 6:1-14 

1. O rei está lendo: 6:1-3 
2. Hamã procurado para conselho: 6:4-5 
3. A resposta orgulhosa de Hamã: 6:6-9 
4. O aborrecimento de Hamã enquanto Mardoqueu é honrado: 6:10-12 
5. A resposta da família e amigos de Hamã: 6:13-14 

E. A festa de Ester: 7:1-6 

F. Hamã castigou: 7:7-10 

V. Nova Ordem do Reino: 8:1-10:3 

A. Novas ordens do rei: 8:1-14 

B. Mardoqueu salvo: 8:15-17 

C. A Libertação dos judeus: 9:1-11 

D. A Casa de Hamã é destruída: 9:12-14 

E. A festa de Purim: 9:15-32 

F. A Representação de Mardoqueu: 10:1-3 



TESTE SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Ester? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Ester. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Ester foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Ester. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-Chave de Ester. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O maior versículo da Bíblia é Ester 8:9. Contém 76 palavras na versão NVI. 

2. Note os contrastes entre os livros de Rute e Ester: 

	Rute era uma Gentia que viveu entre os judeus. 

Ester era uma judia que viveu entre os Gentios. 
Rute se casou com um judeu. 
Ester se casou com um Gentio. 


O resultado de ambas as histórias foi determinado através de uma reunião a meia noite: 

	Rute falou com Boaz: Rute 3:8-13 

Hamã falou com o rei: Ester 6:1-10 

3. Estude Hamã como um tipo de Satanás: 

	Sobre todos os príncipes: 3:1

Cheio de ira: 3:5
Cheio de desdém: 3:6 
Destruidor: 3:6 
Inimigo: 3:10 
Materialista: 3:8,9,11; 4:7 
Deixa perplexo: 3:15 
Destrói dos homens: 3:13 
Ninguém escapa: 4:13 
Homem de indignação: 5:9 
Orgulhoso: 5:11-12; 6:6-9 
Mesquinho: 5:13; 6:12 
Conspirador: 3:1-15; 5:14; 6:4 
Adversário e inimigo: 7:6 
Imoral: 7:8 
Conselhos maus: 9:25 
Medo perante o Rei: 7:6 
Cai perante o povo de Deus: 6:13 


INTRODUÇÃO AOS
LIVROS DE POESIA

Os cinco livros de poesia apresentam uma progressão da vida espiritual. 

Jó: Descreve a morte à velha vida do ego. 

Salmos: Ilustra a nova vida em Deus, expressando-se em louvor, oração, adoração, súplica, confissão, e intercessão. Salmos é o livro do hino e o manual de adoração da Bíblia. 

Provérbios: Dá sabedoria celestial, ainda que prática, para a vida na terra. 

Eclesiastes: Conta a vaidade de seguir a vida “debaixo do sol” separado de Deus. 

Cântico dos Cânticos: Proporciona um exemplo de vida para uma significativa relação pessoal com Jesus Cristo. A poesia bíblica é diferente da maioria dos tipos de poesia porque é escrita na estrutura poética hebraica. As chaves para entender esta estrutura são dadas no curso do Instituto Internacional Tempo de Colheita intitulado “Métodos Criativos de Estudo da Bíblia”. 


Capítulo Dezenove

JÓ


OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Jó. 

Identificar a quem o livro de Jô foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Jó. 
Escrever os Versículos-chave do livro de Jó de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Jó. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Desconhecido. 

A QUEM: O livro não se dirige especificamente a ninguém, porém, é aplicável a todos os crentes que experimentam o sofrimento. 

PROPÓSITO: Este livro luta com a pergunta, “Por que o justo sofre?” 

VERSÍCULOS-CHAVE: 19:25-27; 23:10 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Há uma razão espiritual por trás do sofrimento do justo. O sofrimento não é necessariamente uma evidência da ira de Deus. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Deus, Satanás, Jó, a esposa de Jó, e seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, e Eliú. 

ESBOÇO

I. Prólogo: 1:1-2:13 

A. Introdução: 1:1-5 

B. Primeiro aparecimento e acusação de Satanás: 1:6-12 

C. Prova de Jó: 1:13-22 

D. Segundo aparecimento e acusação de Satanás: 2:1-6 

E. Prova de Jó: 2:7-13 

II. Primeiro Ciclo de Discursos: 3:1-14:22 

A. Discurso de Jó: 3:1-26 
B. Discurso de Elifaz: 4:1-5:27 

C. Resposta de Jó: 6:1-7:21 

D. Discurso de Bildade: 8:1-22 

E. Resposta de Jó: 9:1-10:22 

F. Discurso de Zofar: 11:1-20 

G. Resposta de Jó: 12:1-14:22 

III. Segundo Ciclo de Discursos: 15:1-21:34 

A. Discurso de Elifaz: 15:1-35 

B. Resposta de Jó: 16:1-17:16 

C. Discurso de Bildade: 18:1-21 

D. Resposta de Jó: 19:1-29 

E. Discurso de Zofar: 20:1-29 

F. Resposta de Jó: 21:1-34 

IV. Terceiro Ciclo de Discursos: 32:1-37 

A. Último discurso de Elifaz: 22:1-30 

B. Resposta de Jó: 23:1-24:25 

C. Último discurso de Bildade: 25:1-6 

D. Resposta de Jó: 26:1-31:40 

V. Os Discursos de Eliú: 32:1-37:24 

A. Primeiro discurso: 32:1-33:33 

B. Segundo discurso: 34:1-37 

C. Terceiro discurso: 35:1-16 

D. Quarto discurso 36:1-37:24 

VI. A Resposta de Deus: 38:1-42:6 

A. Primeiro discurso: 38:1-40:5 

1. Deus questiona a Jó a partir o reino da criação: 38:1-38 
2. Deus questiona a Jó a partir do reino dos animais: 38:39-39:30 
3. Deus exige uma resposta a Suas perguntas: 40:1-2 
4. A primeira resposta de Jó a Deus: 40:3-5 

B. Segundo discurso: 40:6-42:6 

1. Deus diz a Jó para salvar-se: 40:6-14 
2. Deus compara o poder de Jó com o hipopótamo: 40:15-24 
3. Deus compara o poder de Jó com o Leviatã: 41:1-34 
4. A segunda resposta de Jó a Deus: 42-1-6 

a. Ele confessa falta de entendimento: 42:1-3 
b. Ele se arrepende de Sua rebelião: 42:4-6 

VII. Epílogo: 42:1-17 

A. A reprovação Divina dos três amigos de Jó: 42:1-9 

B. A restauração de Jó: 42:10-17 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Jó? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Jó. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Jó foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Jó. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva os Versículos-chave de Jó. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo deste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Liste o nome de cada personagem que fala no livro de Jó. Resuma os pensamentos apresentados por cada um. As respostas para o problema do sofrimento são compartilhadas a partir de perspectivas diferentes pelos amigos de Jó. Eles todos estavam de acordo que Jó havia pecado. 

Elifaz vê o problema da perspectiva da filosofia. 
Bildade baseia seu conselho na tradição arraigada na história. 
Zofar baseia suas idéias na suposição e é a voz da moralidade ortodoxa. 
Eliú era um intelectual e fundamenta seu conselho na educação e lógica. 

2. Compare Jó 1:21 com Filipenses 4:11-12. 

3. O livro de Jó proporciona uma descrição adicional da história do mundo antes do homem. Veja capítulos 38-39. Outras declarações sobre a terra revelam que ela está suspendida no o espaço (26:7) e que é uma forma de esfera (22:14). 

4. O livro de Jó revela duas verdades importantes: 

Primeiro, há uma razão espiritual por trás do sofrimento do Justo: Jó 1:6-12; 2:1-6. 

Segundo, Satanás não pode afligir a um crente sem a permissão de Deus: Jó 1:6-12; 2:1-6. Deus sabe quanto nós podemos suportar e não permitirá que Satanás vá além deste ponto (1 Coríntios 10:13). 

5. O livro revela várias razões para Jó estar sofrendo: 

	Que Satanás pudesse ser silenciado: 1:9-11; 2:4,5 

Que Jó pudesse ver-se como ele realmente era: 40:4; 42:6 
Que Jó pudesse ver a Deus: 42:5 
Que os amigos Jó pudessem aprender a não julgar: 42:7 
Que Jó pudesse aprender a orar para seus críticos em lugar de golpeá-los verbalmente: 42:10 
Para mostrar que os planos de Deus para Seus filhos eventualmente resultam em felicidade: 42:10 

Capítulo Vinte

SALMOS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Salmos. 

Identificar a quem o livro de Salmos foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Salmos. 
Escrever de memória o Versículo-Chave do livro de Salmos. 
Declarar o Princípio De Vida e Ministério para o livro de Salmos. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Todos os Salmos foram escritos pelo Rei David com a exceção dos seguintes: 

	Asafe: 50; 73-83 

Hemã: 88 
Etã: 89 
Salomão: 127 
Moisés: 90 
Ezequias: 120, 121,123,125, 126, 128-130, 132, 134 
Escritor desconhecido: 1, 10, 33, 43, 66, 67, 71, 911-94, 96-100, 102, 104, 106, 107, 111-119, 135, 136, 137, 146-150 

A QUEM: Israel, porém, o livro tem sido usado para devoção, oração, e louvor pelos crentes através dos séculos. 

PROPÓSITO: O livro de Salmos era conhecido como o hinário de Israel. A palavra “Salmos” significa canções acompanhas de um “instrumento de cordas”. É o livro de oração e louvor de a Bíblia. 

VERSÍCULO-CHAVE: 95:1 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Oração, louvor, intercessão, e confissão, todos são parte do verdadeiro culto. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Há varias pessoas mencionadas nos Salmos, ou no próprio Salmo ou no título do Salmo: 

	Abimeleque (Aquis): 1 Samuel 21:10-15 

Absalão: 1 Samuel 13 
Aimeleque: 1 Samuel 22:9-19 
Asafe: o Levita, família de cantores: 2 Crônicas 5:12 
Bate-seba: 2 Samuel 11 
Simei: 2 Samuel 16:5-14 
Doegue, o Edomita: 1 Samuel 22:9-23 
Etã o Ezraita (Um homem sábio no tempo de Salomão): 1 Reis 4:31 
Hemã o Ezraita (da família dos Levitas cantores): 2 Crônicas 5:12 
Jedutum (o músico principal no templo): 1 Crônicas 16:41-42 
Coré (o levita, cabeça dos músicos do templo): 1 Crônicas 6:22 
Natã (o Profeta de Deus): 2 Samuel 12:1-14 
Os filhos de Coré (família Levítica musical): 1 Crônicas 6:22 
Zifeus: 1 Samuel 23:19 


ESBOÇO

É difícil esboçar o livro de Salmos porque cada capítulo enfoca em um tema diferente. Muitos dos Salmos têm títulos que não dizem nada sobre a ocasião quando o Salmo foi escrito ou o propósito do Salmo. Alguns dos Salmos não receberam títulos, assim nós somente podemos especular acerca de quando e por que eles foram escritos. O curso do Instituto Internacional Tempo de Colheita titulado “Métodos Criativos de Estudo da Bíblia” proporciona um formulário especial de estudo para esboçar cada capítulo nos Salmos. O esboço geral deste livro consiste em cinco divisões principais: 

Parte Um: Salmos 1-41

Número de Salmos: 	41 
Resumo do Conteúdo: 	Preocupações do homem, seu estado de beatitude, queda, e recuperação. 
Palavra-chave: 	Homem 
Última Doxologia: 	41:13 

Parte Dois: Salmos 42-72 

Número de Salmos: 	31 
Resumo do Conteúdo: 	Israel, sua ruína, seu Redentor. 
Palavra-chave: 	Libertação 
Última Doxologia: 	42:18-19 

Parte Três: Salmos 73-89 

Número de Salmos: 	17 
Resumo do Conteúdo: 	O santuário, esperando seu estabelecimento. 
Palavra-chave: 	Santuário 
Última Doxologia: 	89:52 

Parte Quatro: Salmos 90-106 

Número de Salmos: 	17 
Resumo do Conteúdo: 	A terra: A bênção necessitada, antecipada, e desfrutada. 
Palavras-chave: 	Inquietude, vagar ou peregrinar (que descreve a posição do crente no mundo presente). 
Última Doxologia: 	106:48 

Parte Cinco: Salmos 107-150 

Número de Salmos: 	44 
Resumo do Conteúdo: 	A Palavra de Deus 
Palavras-chave: 	A Palavra de Deus 
Última Doxologia: 	150:6 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Salmos? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Salmos. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Salmos foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Salmos. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Salmos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo deste manual)



PARA ESTUDO ADICIONAL

OS INSTRUMENTOS MENCIONADOS NOS SALMOS: 

	Alamot: Arpa.

Guitit: Parecido ao violão com moderna. 
Majalat: Flautas. 
Majalat para ser cantado: Flautas especiais tocadas em tempos de lamentação.  
Seminit: Uma lira ou arpa de cinco cordas. 

OS TIPOS DE SALMOS: 

Salmos De Instrução: A palavra “Masquil” no título de alguns Salmos quer dizer que este e outros Salmos serão usados para a instrução ou ensino. (Salmos 32, 44, 52, e 78 são exemplos.) 

Salmos De Adoração: Nestes Salmos a grandeza, misericórdia, amor e poder de Deus são o tema. (Veja Salmos 8, 29.) 

Salmos De História: Estes recordam eventos históricos da nação de Israel. (Veja Salmos 78, 105 e 106.) 

Salmos De Súplica: Fazendo demandas a Deus. (Um exemplo é Salmo 86.) 

Salmos De Ação de graças: Um exemplo é Salmo 18. 

Salmos de Imprecação: A palavra “imprecação” significa amaldiçoar. Estes Salmos não são para a vingança pessoal nem se usa uma linguagem má. Como um profeta de Deus, o escritor fala contra o pecado e os inimigos de Deus. (Os exemplos destes são os Salmos 35, 55, 58, 59, 69, 83, 109, 137 e 140.) 

Salmos de Confissão: Exemplos são Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. 

Salmos Messiânicos: Estes Salmos, ou porções deles, dão profecias que se relacionam à vinda do Messias, Jesus Cristo. Eles são registrados abaixo para habilitar seu estudo adicional: 

Profecias Acerca de Jesus No Livro De Salmos

Salmo 				Cumprimento do Novo Testamento 

8:3-8 					Hebreus 2:5-10; 1 Coríntios 15:27 

72:6-17 				Isto se cumprirá no futuro 

89:3-4,26, 28-29,34-37 		Atos 2:30 

109:6-19 				Atos 1:16-20 

132:12b 				Atos 2:30 

45:6-7 				Hebreus 1:8-9 

102:25-27 				Hebreus 1:10-12 

110:1-7 				Mateus 22:43-45; Atos 2:33-35; 
Hebreus 1:13; 5:6-10; 6:20,7-24 

2:1-12 				Atos 4:25-28; 13:33; Hebreus 1:5; 5:5 

16:10 					Atos 2:24-31; 13:35-37 

22:1-31 				Mateus 27:35-46; João 19:23-25; Hebreus 2:12 

40:6-8 				Hebreus 10:5-10 

69:25 					Atos 1:16-20 


Capítulo Vinte e Um

PROVÉRBIOS

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Provérbios. 

Identificar a quem o livro de Provérbios foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Provérbios. 
Escrever o Versículo Chave do livro de Provérbios de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Provérbios. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Salomão, o filho de Rei Davi, escreveu a maioria dos Provérbios. Em 1 Reis 4:32 se registra que Salomão falou três mil provérbios sob a inspiração de Deus. Alguns destes foram conservados para nós pelo Espírito Santo no livro de Provérbios. Dois capítulos em Provérbios foram escritos pelos autores com outro nome: Agur escreveu o capítulo 30 e Lemuel escreveu o capítulo 31. Alguns dos Provérbios o próprio Salomão colocou na ordem. Isto significa que ele não somente os escreveu, porém também os colocou na ordem como eles se apresentam na Bíblia. Outros Provérbios de Salomão foram colocados em sua ordem pelos homens do Rei Ezequias.
 
A QUEM: Israel, porém, as verdades para o viver prático são aplicáveis a todos os crentes. 

PROPÓSITO: Os propósitos deste livro são dados em Provérbios 1:1-6. Leia-os em sua Bíblia. Uma introdução para Provérbios é dada em Eclesiastes 12:8-14. Leia esta passagem em sua Bíblia. 

VERSÍCULO-CHAVE: 3:13 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: A sabedoria é necessária para o viver vertical e horizontal. Os provérbios são uma coleção de princípios sábios dados por Deus ao homem (vertical) para governar seu viver com outros (horizontal). 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Os autores, Salomão, o Rei Lemuel, e Agur. A mulher separada de Deus é chamada de “mulher estanha”. O último capítulo de Provérbios contrasta essa mulher descrevendo a “mulher virtuosa” que conhece Deus. 

ESBOÇO

A palavra “Provérbios” significa um refrão breve em lugar de muitas palavras. Cada versículo em Provérbios é um conciso resumo de uma verdade importante. É difícil fazer um esboço geral do livro porque cada capítulo e às vezes cada versículo dentro do capítulo trata de um assunto diferente. A razão para escrever estes refrãos breves ou “Provérbios” é condensar a sabedoria para ajudar-nos a recordar bem as verdades espirituais. Os Provérbios são resumos curtos de grandes verdades espirituais. Aqui está um esboço geral do livro: 
I. Introdução: 1:1-6 

II. Lições sobre a Sabedoria: 1:7-9:18 

A. O Chamado da sabedoria: 1:7-33 

B. As Recompensas da Sabedoria: 2:1-7:27 

C. Louvor da Sabedoria divina: 8:1-9:18 

III. Provérbios Diversos Estabelecidos na ordem por Salomão: 10:1-22:16 

(Deste capítulo até o capítulo 25 há várias observações sobre as virtudes cristãs e sua situação oposta às atitudes e respostas pecadoras) 

IV. Coleções de Provérbios de Homens Sábios: 22:17-24:34 

V. Provérbios de Salomão colocados em ordem pelos escribas de Ezequias: 25:1-29:27 

A. Observações sobre os reis; as contendas; relações com outros: 25:1-28 

B. Comentários sobre os néscios, preguiçosos, e intrometidos: 26:1-28 

C. O amor próprio, o verdadeiro amor; as ofensas; os pensamentos no cuidado da casa: 27:1-27 

D. Contrastes entre o mal e o justo: 28:1-28 

E. Provérbios sobre o governo público e os assuntos privados: 29:1-27 

VI. Um Provérbio de Agur: Confissões e instruções: 30:1-33 

VII. Um Provérbio de Lemuel: Uma lição sobre a castidade e temperança; o louvor de uma boa esposa: 31:1-31 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Provérbios? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Provérbios. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Provérbios foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Provérbios. 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Provérbios. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. As palavras-chave para estudar os Provérbios incluem: 

	Sabedoria 

Conhecimento 
Instrução 
Tolice 
Temor, temor do Senhor
Vida 
Lei (mandamentos), injustiça / mal / justiça 
Meu Filho 

2. Estude os seguintes grupos mencionados em Provérbios: 

	Sete coisas que Deus odeia: 6:16-19 

Duas coisas que o autor pede de Deus: 30:7-9 
Quatro coisas que nunca estão satisfeitas: 30:15-16 
Quatro coisas que a terra não pode suportar: 30:21-23 
Quatro coisas maravilhosas: 30:18-19 
Quatro coisas pequenas, porém sábias: 30:24-28 
Quatro governantes majestosos: 30:29-31 

3. Estude aos néscios diferentes mencionados em Provérbios: 

	O néscio simples: 1:4,22; 7:7; 21:11 

O néscio endurecido: 1:7; 10:23; 12:23; 17:10; 20:3; 27:22 
O néscio arrogante: 3:34; 21:24; 22:10; 29:8 
O néscio brutal: 17:21; 26:3; 30:22 

4. Registre o que o livro de Provérbios ensina sobre os seguintes assuntos: 

	Uma boa fama 

Auto-controle
Senhores e servos 
Juventude e disciplina 
Bebida Forte 
Ira / contenda
Assuntos comerciais 
Amizade 
Rico / pobre, pobreza / riqueza 
Matrimônio 
Palavras / língua
Mulheres 
Imoralidade 
Sabedoria e tolice 
Opressão 
Companheiros maus 
Preguiça / trabalho
Escarnecedor
Sabedoria 
Orgulho / Humildade 


Capítulo Vinte e Dois

ECLESIASTES

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Eclesiastes. 

Identificar a quem o livro de Eclesiastes foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Eclesiastes. 
Escrever o Versículo Chave do livro de Eclesiastes de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Eclesiastes. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Salomão 

A QUEM: Israel e os crentes em geral com uma ênfase especial para com a juventude. 

PROPÓSITO: Uma descrição da busca para a vida a parte de Deus. 

VERSÍCULO-CHAVE: 12:13 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: A vida a parte de Deus é fútil. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Salomão. Nenhum outro personagem é mencionado pelo nome. 


ESBOÇO

I. Investigando Pela Experiência Pessoal: 1:1-2:26 

A. Por sabedoria: 1:12-18 

B. Por prazer: 2:1-11 

C. Uma comparação dos dois: 2:12-23 

D. A primeira conclusão provisional: 2:24-26 

II. Investigando Pela Observação Geral: 3:1-5:20 

A. Da ordem natural: 3:1-22 

B. Da sociedade humana: 4:1-16 


C. Seu conselho em vista destes dois: 5:1-17 

1. Com respeito à religião: 5:1-7 
2. Com respeito à sociedade: 5:8 
3. Com respeito às riquezas: 5:9-17 

D. A terceira conclusão provisional: 5:18-20 

III. Investigando Pela Moralidade Prática: 6:1-8:17 

A. O Nível Econômico: 6:1-12 

B. A Reputação: 7:1-22 

C. A Educação: 7:23-8:1 

D. A Posição Social: 8:2-14 

E. A terceira conclusão provisional: 8:15-17  

IV. A Busca Revista: 9:1-12:12 

Salomão conclui o seguinte sobre a vida separada de Deus (as referências relacionam a sua discussão destes fatos): 

A. É absolutamente fútil: 2:11 

B. Está cheia de repetições: 3:1-8 

C. Está cheia de dor: 4:1 

D. É dolorosa e frustrante: 2:17 

E. É incerta: 9:11-12 

F. É sem propósito: 4:2,3; 8:15 

G. É incurável: 1:15 

H. É injusta: 7:15; 8:14; 9:11; 10:6-7 

I. Está no nível da existência animal: 3:19 

V. A Busca Concluída; Uma última Conclusão: 12:13-14 

A. O que nós devemos fazer: 12:13 

1. Temer Deus: 12:13 
2. Guardar Seus mandamentos: 12:13 


B. Por que nós devemos fazê-lo: 12:13b-14 

1. É o dever do homem inteiro: 12:13b 
2. Nós seremos julgados algum dia: 12:14 




TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Eclesiastes? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Eclesiastes. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Eclesiastes foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Eclesiastes. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escriba o Versículo-chave de Eclesiastes. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo deste manual)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Estude as dez vaidades: 

	A sabedoria humana: 2:15-16 

O labor humano: 2:19-21 
O propósito humano: 2:26 
A rivalidade humana: 4:4 
O conhecimento humano: 4:7 
A fama humana: 4:16 
A cobiça humana: 5:10 
A preguiça humana: 6:9 
A frivolidade humana: 7:6 
O sistema humano de recompensas: 8:10,14 

2. A palavra “coração” é usada 40 vezes em Eclesiastes. Leia o livro para descobrir o que o livro tem que dizer sobre o coração. 
3. Faça uma lista de todas as possessões e experiências de Salomão no capítulo 2. Note no versículo 10 que ele tinha “qualquer coisa que ele desejou”. Observe os resultados no versículo 11: Tudo era vaidade. Note os passos que o fizeram compreender isto: Ele considerou, ele voltou, ele viu, ele disse em seu coração. 

4. Estude a palavra-chave de Eclesiastes “vaidade” que é usada 37 vezes. 

5. Note a frase “debaixo do sol”. Esta é a vida quando os valores espirituais governam e alguém apenas mora no mundo. Esta frase ocorre 25 vezes. Enquanto você estuda Eclesiastes, liste as conclusões de Salomão sobre a vida separada de Deus (por exemplo, 2:11). Compare este tipo de vida com a vida encontrada em Jesus Cristo. 

6. A Bíblia registra que o Rei Salomão provou todas as seguintes coisas tentando dar significado a sua vida: 

	A sabedoria humana: Eclesiastes 1:16-18 

A Riqueza: Eclesiastes 2:7-8 
O Álcool: Eclesiastes 2:3 
A Reputação Internacional: 1 Reis 10:6-7 
O prazer: Eclesiastes 2:1-3 
A Música: Eclesiastes 2:8 
Os projetos de construção: Eclesiastes 2:4 
A Literatura: 1 Reis 4:32 
Os jardins e parques bonitos: Eclesiastes 2:4-6 
O Poder Militar: 1 Reis 4:26 e 9:26 
As Indulgências Pessoais: Eclesiastes 2:7 
A Ciência Natural: 1 Reis 4:33 
O sexo: 1 Reis 11:3 

Capítulo Vinte e Três 

CÂNTICO DOS CÂNTICOS

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor de Cânticos dos Cânticos. 

Identificar a quem o livro foi escrito. 
Declarar o propósito para Cânticos dos Cânticos. 
Escrever o Versículo-chave de Cânticos dos Cânticos de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para Cânticos dos Cânticos. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Salomão 

A QUEM: Israel e todos os crentes. 

PROPÓSITO: Mostrar a relação entre Jesus e a Igreja como demonstrado pela relação matrimonial. 

VERSÍCULO-CHAVE: 8:7 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: O modelo divino de amor entre um homem e sua esposa é o modelo para a relação entre Cristo e a Igreja. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Salomão, que representa o noivo (Jesus Cristo); a jovem Sulamita, que é a noiva (Igreja); e as filhas de Jerusalém. 


ESBOÇO

Para entender este livro você deve compreender que ele tem quatro níveis de interpretação: 

	Ele é um modelo da relação que deve existir entre um homem e sua esposa. 

Ele é um exemplo da relação de Deus com Seu povo, Israel. 
Ele é um exemplo da relação entre Cristo e a Igreja. 
Ele é um exemplo da relação individual entre Cristo e o crente. 

Este livro é escrito em forma de diálogo (conversacional). O melhor esboço para o estudo é estudar pelo que se refere a este diálogo. Os personagens e a ordem em que eles falam são como segue: 



PERSONAGEM 	REFERÊNCIAS 

Noiva 	1:2-7 
Noivo 	1:8-11 
Noiva 	1:12-14 
Noivo 	1:15 
Noiva 	1:16-17; 2:1 
Noivo 	2:2 
Noiva 	2:3-6 
Noivo 	2:7 
Noiva 	2:8 até a palavra “disse” no versículo 10 
Noivo 	2:10 até versículo 15 
Noiva 	2:16-17; 3:1-4 
Noivo 	3:5 
Noiva 	3:6-11 
Noivo 	4:1-5 
Noiva 	4:6 
Noivo 	4:7 até o versículo 15 
Noiva 	4:16
Noivo 	5:1 
Noiva 	5:2-8 
As filhas de Jerusalém	5:9 
Noiva 	5:10-16 
As filhas de Jerusalém	6:1 
Noiva 	6:2-3 
Noivo 	6:4-9 
As filhas de Jerusalém 	6:10 
Noivo 	6:11-12 
As filhas de Jerusalém 	6:13 
Noivo 	7:1-9 
Noiva 	7:10-13; 8:1-3 
Noivo 	8:4 
As filhas de Jerusalém 	8:5 até a palavra “amado” 
Noivo 	8:5 a partir da palavra “debaixo” 
Noiva 	8:6-8 
Noivo 	8:9 
Noiva 	8:10-12 
Noivo 	8:13 
Noiva 	8:14 




TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor de Cântico dos Cânticos? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para Cânticos dos Cânticos. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem Cânticos dos Cânticos foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério de Cânticos dos Cânticos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Cânticos dos Cânticos. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Estude as características do Noivo como descritas pela Noiva. Estes são paralelos naturais ou descrições das qualidades espirituais de nosso Noivo, o Senhor Jesus Cristo: 

	Veloz como uma gazela (um animal semelhante ao cervo) saltando sobre as colinas: 2:9 
	Branco e rosado; sobressai entre dez mil: 5:10 
	Sua cabeça é ouro fino. Seus cabelos são ondulados, negros como o corvo: 5:11 
	Seus olhos são como pombas junto aos ribeiros de águas, banhados em leite e sentados sobre engastes: 5:12 
	Suas faces são como um jardim de especiarias, que exalam perfumes: 5:13 
	Seus lábios são como lírios que destilam mirra: 5:13 
	Suas mãos são como cilindros de ouro engastadas com berilo: 5:14 
	Seu tronco é como um marfim polido, adornado de safiras: 5:14 
	Suas pernas são como colunas de mármore firmadas sobre bases de ouro. Sua aparência é como o Líbano, elegante como os cedros: 5:15 


2. Estude as características naturais da Noiva como descritas pelo Noivo. Recorde... estes são paralelos simbólicos de verdades espirituais. Como estes se relacionam espiritualmente a você como parte da “Noiva de Cristo?” 

	A mais formosa das mulheres: 1:8 
	Um ramalhete de flores de hena das vinhas de En-Gedi: 1:14 
	Seus olhos são como de pombas: 1:15 
	Um lírio entre os espinhos é minha amada entre as jovens: 2:2 
	Seus cabelos são como um rebanho de cabras que se deslizam pelas ladeiras de Gileade: 4:1 
	Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro: 4:2 
	Seus lábios são como fio vermelho, e sua boca é bela: 4:3 
	Seus lábios destilam a doçura de favos de mel: 4:11 
	Como Tirza, atrativa como Jerusalém e imponente como exércitos com bandeiras: 6:4 
	Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de Gileade: 6:5 
	Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra: 5:13 
	Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas, que descem do Líbano. 4:15 
	As curvas das suas coxas são como jóias, obra das mãos de um artífice: 7:1 
	Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura: 7:2 

	Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios: 7:2 
	Seu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco: 7:4 
	Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples jóia dos seus colares: 4:9 



INTRODUÇÃO AOS
LIVROS DE PROFECIA 


O grupo final de livros no Antigo Testamento contém as Escrituras dos profetas. 

O povo de Israel se tornou una nação, foi redimido da escravidão no Egito, e Deus lhes trouxe à sua própria terra. Eles receberam uma lei pela qual viver, porém eles constantemente estavam falhando em seu compromisso com Deus. 

Com a adoração de ídolos, guerra civil, imoralidade e despreocupação, Israel necessitava ser relembrada outra vez do propósito de sua existência. Os profetas eram homens levantados por Deus para chamar as pessoas a voltar a Deus. 

Alguns destes livros foram escritos durante um lapso de tempo quando a nação de Israel foi dividida em dois reinos separados: Israel e Judá. 

Os livros dos profetas incluem o seguinte: 

Isaías: Adverte do juízo vindouro contra Judá devido a seus pecados contra Deus. 

Jeremias: Escrito durante o declive e queda posterior de Judá. Conta sobre o juízo vindouro e a rendição do poder a Nabucodonosor. 

Lamentações: O lamento de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém pela Babilônia. 

Ezequiel: Primeiro adverte que Jerusalém está ameaçada de cair e então prediz sua restauração futura. 

Daniel: O profeta Daniel foi capturado durante o primeiro cerco de Judá e levado a Babilônia. Este livro proporciona um ensinamento histórico e profético importante para a compreensão da profecia bíblica. 

Oséias: O tema deste livro é a infidelidade, castigo, e restauração de Israel. 

Joel: Relata as pragas que prefiguraram o juízo vindouro. 

Amós: Durante um período de prosperidade material, porém de decadência moral, Amós adverte Israel e as nações circundantes do juízo vindouro de Deus sobre seu pecado. 

Obadias: O juízo de Deus contra Edom, uma nação má localizada ao sul do Mar Morto. 

Jonas: A história do profeta Jonas que pregou o arrependimento em Nínive, a capital do império Assírio. O livro revela o amor e plano de arrependimento de Deus para os Gentios. 

Miquéias: Outra profecia contra o pecado de Israel. Prediz o lugar de nascimento de Jesus 700 anos antes de o evento acontecer. 

Naum: Relata a destruição iminente de Nínive que se salvou uns 150 anos antes através da pregação de Jonas. 

Habacuque: Revela o plano de Deus para castigar uma nação pecadora por uma ainda mais pecadora. Ensina que “o justo viverá pela fé”. 

Sofonias: O Juízo e restauração de Judá. 

Ageu: Insta aos judeus a reconstruir o templo depois de um atraso de 15 anos devido à resistência inimiga. 

Zacarias: Insistência adicional para completar o templo e continuar o desenvolvimento espiritual. Prediz a primeira e a segunda vinda de Cristo. 

Malaquias: Adverte contra a pouca profundidade espiritual e prediz a vinda de João Batista e Jesus. 


O gráfico seguinte diz quando e a quem os profetas ministraram. 

Profetas do Antigo Testamento

Profeta 	Profetizou A 	Data 

Jonas	Assíria 	Antes do Cativeiro (800-650) 
Naum 	Assíria 	Antes do Cativeiro (800-650) 
Obadias	Edom 	Antes do Cativeiro (800) 
Oséias	Israel 	Antes do Cativeiro (750) 
Amós 	Israel 	Antes do Cativeiro (750) 
Isaías 	Judá 	Antes do Cativeiro (800-606) 
Jeremias / Lamentações	Judá 	Antes do Cativeiro (800-606) 
Joel 	Judá 	Antes do Cativeiro (800-606) 
Miquéias	Judá 	Antes do Cativeiro (800-606) 
Habacuque	Judá 	Antes do Cativeiro (800-606) 
Sofonias 	Judá 	Antes do Cativeiro (800-606) 
Ezequiel 	Judá 	Durante o Cativeiro (606-536) 
Daniel 	Judá 	Durante o Cativeiro (606-536) 
Ageu	Judá 	Depois do Cativeiro (536-400) 
Zacarias 	Judá 	Depois do Cativeiro (536-400) 
Malaquias 	Judá 	Depois do Cativeiro (536-400) 


Capítulo Vinte e Quatro

ISAÍAS 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Isaías. 

Identificar a quem o livro de Isaías foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Isaías. 
Escrever o versículo-chave do livro de Isaías de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Isaías. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Isaías 

A QUEM: Judá 

PROPÓSITO: Correção e reprovação. 

VERSÍCULO-CHAVE: 53:6 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Rebelião leva à retribuição. O arrependimento leva à restauração. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Isaías, Ezequias. 


ESBOÇO 

Parte Um

I. Profecias acerca de Judá e Jerusalém: 1:1-12:6 

A. Introdução geral: 1:1-31 

B. Benção milenar pela purificação: 2:1-4:6 

C. Castigo para os pecados de Israel: 5:1-30 

D. O chamado e comissão do profeta: 6:1-13 

E. A profecia de Emanuel: 7:1-25 

F. A profecia da invasão Assíria: 8:1-22 
G. Pregação Messiânica e advertência: 9:1-21 

H. Castigo de Assíria: 10:1-34 

I. Restauração e bênção: 11:1-16 

J. Adoração: 12:1-6 

II. Profecias contra as nações estrangeiras: 13:1-23:18 

A. Babilônia: 13:1-14:23 

B. Assíria: 14:24-27 

C. Filistia: 14:28-32 

D. Moabe: 15:1-16:14 

E. Damasco: 17:1-14 

F. Uma terra além dos rios da Etiópia: 18:1-7 

G. Egito: 19:1-25 

H. Egito e Etiópia: 20:1-6 

I. Duma: 21:11-12 

J. Arábia: 21:13-17 

L. O Vale de visão: 22:1-25 

M. Tiro: 23:1-18 

III. Profecia do estabelecimento do Reino: 24:1-27:13 

A. A tribulação: 24:1-23 

B. O caráter do reino: 25:1-12 

C. O testemunho de Israel restaurado: 26:1-27:13 

IV. Profecia acerca de Judá com respeito a Assíria: 

A. A queda de Samaria: 28:1-13 

B. Advertência a Judá: 28:14-29 

C. O ataque de Sião: 29:1-4 

D. O assaltador frustrado: 29:5-8 

E. Razões para a prova: 29:9-16 
F. As Bênçãos da libertação final: 29:17-24 

G. Advertência contra uma aliança egípcia: 30:1-14 

H. Exortação a confiar em Deus para ajuda: 30:15-31:9 

I. O dia do Senhor: 34:1-17 

J. O reino bendito: 35:1-10 

Vínculo de Conexão 

Os capítulos 36 até 39 são uma transição histórica do período assírio ao babilônico: 

I. Invasão de Senaqueribe: 36:1-37:38 

II. Enfermidade e recuperação de Ezequias: 38:1-22 

III. Chegada do enviado babilônico e o cativeiro: 39:1-8 

Parte Dois

I. Consolo dos Exilados na Promessa de Restauração: 40:1-66:24 

A. Promessa de restauração: 40:1-11 

B. Base do consolo: o caráter de Deus: 40:12-31 

C. A razão para o consolo: 41:1-29 

D. O Confortador: 42:1-25 

E. Os resultados do consolo: 43:1-47:15 

1. A nação restaurada: 43:1-45:25 
2. A queda dos ídolos de Babilônia: 46:1-13 
3. A queda de Babilônia: 47:1-15 

F. Exortação de consolo para aqueles que são libertados do cativeiro: 48:1-22 


II. Consolo dos Exilados com a Profecia de Jesus, o Redentor: 49:1-57:21 

A. Chamado e trabalho: 49:1-26 

B. Obediência e fidelidade: 50:1-11 

C. Redenção de Israel: 51:1-52:12 

D. Expiação e exaltação: 52:13-53:12 

E. Restauração de Israel: 54:1-17 

F. Salvação Mundial: 55:1-13 

G. Suas advertências e promessas: 56:1-57:21 

III. Consolo dos Exilados com a Profecia da Glória Futura de Israel: 58:1-66:24 

A. Obstáculos à restauração e seu levantamento: 58:1-59:21 

B. A Glória de Jerusalém na idade Messiânica: 60:1-22 

C. Bênçãos do Messias para Israel e o mundo: 61:1-11 

D. Amor de Deus por Jerusalém e seus resultados: 62:1-12 

E. A conquista de Cristo dos inimigos de Israel resultam no reconhecimento de libertações nacionais passadas: 63:1-14 

F. Oração do remanescente: 63:15-64:12 

G. Resposta de Deus: 65:1-25 

H. Bênçãos do Reino Messiânico: 66:1-24 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Isaías? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Isaías. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Isaías se escreveu? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Isaías. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Isaías. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 


PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O livro de Isaías pode comparar-se à Bíblia: 

	A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. 

O Antigo Testamento tem 39 livros cobrindo a história e pecado de Israel. A primeira seção de Isaías tem 39 capítulos sobre o mesmo assunto. 
O Novo Testamento tem 27 livros que descrevem o ministério de Jesus Cristo. A última seção de Isaías tem 27 capítulos que enfocam neste assunto. 
O Novo Testamento começa com o ministério de João Batista. A segunda seção de Isaías começa predizendo seu ministério. 
O Novo Testamento conclui descrevendo os novos céus e a nova terra. Isaías conclui descrevendo as mesmas coisas. 

2. Isaías inclui várias passagens importantes: 

	A única profecia do Antigo Testamento acerca do nascimento virginal (da virgem) de Jesus: Isaías 7:14. 

Uma das declarações mais claras sobre a Trindade: 48:16. 
O capítulo mais importante do Antigo Testamento inteiro: 53 

3. Estude o uso da palavra “salvação” em Isaías. Aparece 33 vezes em este livro. 

4. Assuntos importantes para estudar em Isaías: 

	O que o livro revela sobre o caráter de Deus. 

O que o livro revela do ministério de Jesus. 
A Tribulação. 
O Reino de Mil anos de Jesus Cristo. 

5. As chaves espirituais do ministério de Isaías: 

	Convicção: 6:5 

Confissão: 6:5 
Purificação: 6:7 
Consagração: 6:8 
Comissão: 6:9 

Capítulo Vinte e Cinco

JEREMIAS 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Jeremias. 

Identificar a quem o livro de Jeremias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Jeremias. 
Escrever os Versículos-chaves do livro de Jeremias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Jeremias. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Jeremias 

A QUEM: Judá 

PROPÓSITO: Advertir do juízo vindouro do cativeiro e requer o arrependimento. 

VERSÍCULOS-CHAVE: 33:3 e 1:7-8 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Desastres e deteriorações nacionais são, frequentemente, devidos à desobediência a Deus. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Jeremias 

ESBOÇO

I. Introdução: O Chamado do Profeta: 1:1-19 

II. Profecias contra Judá e Jerusalém: 2:1-45:5 

A. Profecias durante os reinos de Josias e Jeoaquim: 1:1-20:18 

1. Primeira Profecia: Pecado e ingratidão da nação: 2:1-3:5 
2. Segunda Profecia: Destruição do norte: 3:6-6:30 
3. Terceira Profecia: Ameaça de desterro: 7:1-10:25 
4. Quarta Profecia: O pacto quebrado e o sinal do cinto: 11:1-13:27 
5. Quinta Profecia: 14:1-17:27 
a. A seca: 14:1-15:21 
b. O profeta solteiro: 16:1-17:18 
c. A advertência acerca do Sábado: 17:19-27 
6. Sexta Profecia: O sinal da casa do oleiro: 18:1-20:18 

B. Profecias aos vários períodos antes da queda de Jerusalém: 21:1-39:18 

1. O castigo sobre Zedequias e o povo: 21:1-29:32 
2. O Reino Messiânico futuro: 30:1-33:26 
3. O pecado de Zedequias e lealdade dos Recabitas: 34:1-35:19 
4. A oposição de Jeoaquim: 36:1-32 
5. As experiências de Jeremias durante o sítio: 37:1-39:18 

C. Profecias depois da queda de Jerusalém: 40:1-45:5 

1. O ministério de Jeremias entre o remanescente: 40:1-42:22 
2. O ministério de Jeremias em Egito: 43:1-44:30 
3. O mensagem de Jeremias a Baruque: 45:1-5 

III. Profecias Contra as Nações: 46:1-51:64 

A. Contra Egito: 46:1-28

B. Contra Filistia: 47:1-7

C. Contra Moabe: 48:1-47

D. Contra Amon: 49:1-6

E. Contra Edom: 49:7-22

F. Contra Damasco: 49:23-27

G. Contra Arábia: 49:28-33

H. Contra Elã: 49:34-39

I. Contra Babilônia: 50:1-51:64 

IV. Apêndice: Queda e Libertação: 52:1-52:34 

A. A queda e cativeiro de Judá: 52:1-30 

B. A libertação: 52:31-34 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Jeremias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Jeremias. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


3. A quem o livro de Jeremias foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Jeremias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva os Versículos-chave de Jeremias. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Vários exemplos práticos são usados por Jeremias. Um exemplo prático é quando um objeto visível é usado usa para ilustrar uma verdade espiritual. Estude o que estes exemplos práticos nos capítulos do livro de Jeremias indicam: 

	Uma vara de amendoeira: 1 

Uma panela fervendo: 1 
O cinto apodrecido: 13 
Vasilhas de couro: 13 
A seca: 14 
O vaso do olheiro: 18 
O vaso de barro: 19 
Dois cestos de figos: 24 
	Jugo com cordas: 27 

Comprar um campo: 32 
As pedras escondidas: 43 
Um livro colocado no rio: 51 

2. Jeremias foi o único profeta Bíblico que foi proibido de orar por sua nação: 7:16; 11:14; 14:11; 16:5. 

3. Os sofrimentos de Jeremias foram semelhantes aos sofrimentos de Jesus: 

	Os dois foram maltratados por suas famílias: Jeremias 12:6, João 7:5 

Os dois sofreram conspiração pelos cidadãos de seu próprio povo: Jeremias 11:21, Lucas 4:28-30 
Os dois foram odiados pelo mundo religioso: Jeremias 26:7-8, João 11:47-53 
Os dois foram denunciados pelos líderes da sinagoga: Jeremias 20:1, João 18:13,24 
Os dois foram ajudados por um rei: Jeremias 38:16, Lucas 23:4 
Os dois foram descritos de forma semelhante: Jeremias 11:19, Isaías 53:7 
Os dois choraram por causa de Jerusalém: Jeremias 9:1, Lucas 19:41 
Os dois predisseram a destruição do Templo: Jeremias 7:11-15, Mateus 24:1-2 

Capítulo Vinte e Seis

LAMENTAÇÕES DE JEREMIAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Lamentações. 

Identificar a quem o livro de Lamentações foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Lamentações. 
Escrever os Versículos-chave do livro de Lamentações de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Lamentações. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Jeremias 

A QUEM: Judeus que estavam cativos na Babilônia 

PROPÓSITO: Produzir o arrependimento necessário para a restauração espiritual. 

VERSÍCULOS-CHAVES: 3:22-23 

O PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus é fiel em juízo e misericórdia. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Jeremias 


ESBOÇO 

I. A Condição de Jerusalém: 1:1-22 

Note os seguintes versículos de acusação: 1:1,3,8,9,17 

II. O Castigo de Deus: os resultados descritos: 2:1-22 

A. Deus havia destruído cada casa em Judá: 2:1-2 

B. Cada fortaleza e muro foram derrubados: 2:2 

C. Sua ira se derramou por toda a terra: 2:4 

D. O Templo havia caído: 2:6 

E. Aos inimigos de Judá foi dada a liberdade para destruir: 2:15-16 

F. Os Corpos das pessoas infestaram as ruas de Jerusalém: 2:21-22 

III. O Profeta de Deus: 3:1-66 

A. A aflição do profeta: 3:1-19 

B. A convicção do profeta: 3:21-27, 31-33, 

C. O conselho do profeta: 3:40-66 

IV. Continuação da Descrição das Condições: 4:1-22 

A. Os filhos estão sedentos: 4:4 

B. Os Jovens tratados mal: 5:13 

C. O rico mendigando nas ruas: 4:5 

D. Antigos príncipes poderosos estavam agora magros com as caras tingidas de negro: 4:7,8 

E. As Mulheres haviam cozinhado e comido a seus próprios filhos: 4:10 

F. Os falsos profetas e sacerdotes estavam andando cegamente através das ruas: 4:14 

G. O Rei Zedequias havia sido capturado, cegado, e levado ao cativeiro: 4:20 

V. A Oração do Profeta: 5:1-18 

Foi uma oração de: 

A. Recordação: 5:1 

B. Arrependimento: 5:16 

C. Reconhecimento de Deus: 5:19 

D. Renovação: 5:21 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Lamentações? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Lamentações. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


3. A quem o livro de Lamentações foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Lamentações. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva os Versículos-chaves de Lamentações. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Uma das principais passagens sobre a fidelidade de Deus se encontra em Lamentações 3:21-33. Compare com 2 Timóteo 2:13. 

2. Compare Apocalipse 18 com o livro de Lamentações. Em Lamentações, o profeta chora pela destruição da cidade Messiânica de Jerusalém. Em Apocalipse 18, os comerciantes choram pela destruição da cidade materialista de Babilônia. 

3. Leia Lamentações 5:16. Este versículo resume as razões para o juízo de Deus. Ao redor de 1.000 AC, Davi estabeleceu sua capital em Jerusalém. Deus abençoou esta cidade durante quase 400 anos e a salvou inclusive depois que Ele permitiu o reino do norte ser levado pelos Assírios em 721 AC. Toda Sua misericórdia foi em vão, sem dúvida, pois as pessoas de Judá continuaram a pecar. Agora viria o juízo. 

4. Os judeus tinham lido Lamentações publicamente a cada ano durante séculos no nono mês de Abib para comemorar a destruição do primeiro Templo em 586 AC e o segundo Templo em 70 DC. 

5. Se diz que Jeremias se sentava chorando fora do muro norte de Jerusalém sob uma colina chamada Gólgota, onde Cristo morreria depois. 

6. Jerusalém é personificada como uma mulher. Liste o que aconteceu a Jerusalém e por que. Note suas emoções, a angústia devido a seus filhos, e os pensamentos e recordações com os quais ela teve que lidar. 

7. Registre o que você aprendeu sobre Deus neste livro: Seu caráter, Seus juízos, e por que Ele atuou da maneira apresentada no livro. Por exemplo, Lamentações 1:5 declara que Deus causou o pesar de Judá devido a seu pecado e provocou seu cativeiro devido a suas transgressões. 

8. Por que você pensa que Deus trata com o pecado como Ele faz? Como nós devemos responder? Leia o capítulo 3, assim sua “dança” não se converterá em “lamento”. 


Capítulo Vinte e Sete

EZEQUIEL



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Ezequiel. 

Identificar a quem o livro de Ezequiel foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Ezequiel. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Ezequiel de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Ezequiel. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Ezequiel 

A QUEM: Judá 

PROPÓSITO: Ezequiel advertiu sobre o cativeiro próximo, depois profetizou aos cativos depois de que ele ocorreu. 

VERSÍCULO-CHAVE: 22:30 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: O Senhor ordena eventos históricos para que as nações conheçam que Ele é Deus. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Ezequiel 


ESBOÇO

Parte Um: Profecias Antes do Cerco De Jerusalém - Capítulos 1 a 24

Seis anos antes da destruição de Jerusalém, Ezequiel começou suas profecias de advertência a Judá. 

I. O Chamado e Comissão do Profeta: 1:1-3:27 

A. A visão: 1:1-28 

B. O Chamado: 2:1-3:27 

II. Profecias contra Judá e Jerusalém: 4:1-24:27 

A. A Destruição prevista: 4:1-7:27 
1. Por sinal e símbolo: 4:1-5:17 
2. Por profecias: 6:1-7:27 

B. O pecado e castigo de Jerusalém: 8:1-11:25 

1. Visão de pecado: 8:1-18 
2. Castigo: 9:1-11:25 

C. Necessidade do castigo: 12:1-19:14 

D. Última advertência antes da queda: 20:1-24:27 

Parte Dois: Profecias Durante O Cerco De Jerusalém – Capítulos 25-32

Estas profecias se dirigiram aos inimigos de Judá. 

I. Profecias contra as nações circundantes: 25:1-32:32 

A. Contra Amon: 25:1-7 

B. Contra Moabe: 25:8-11 

C. Contra Edom: 25:12-14 

D. Contra Filístia: 25:15-17 

E. Contra Tiro: 26:1-28:19 

F. Contra Sidom: 28:20-26 

G. Contra Egito: 29:1-32:32 

Parte Três: Profecias Depois do Cerco De Jerusalém – Capítulos 33-48

Estas profecias envolveram a restauração de Judá. 

I. Eventos que Precedem o Estabelecimento do Reino: 33:1-39:29 

A. O mal purgado: 33:1-33 

B. Os pastores falsos dão lugar ao verdadeiro pastor: 34:1-31 

C. A Restauração da terra: 36:1-15 

D. A Restauração das pessoas: 36:16-37:28 

E. O Juízo dos inimigos de Israel: 38:1-39:24 

F. A nação restaurada: 39:25-29 


II. O Reino Milenar: 40:1-48:35 

A. O templo: 40:1-43:27 

B. O culto: 44:1-46:24 

C. A terra: 47:1-48:35 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Ezequiel? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Ezequiel. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Ezequiel foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Ezequiel. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Ezequiel de memória. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual) 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Compare Ezequiel capítulo 16 e o livro de Oséias. 

2. A visão mais vívida do Antigo Testamento é o vale de ossos secos encontrada em Ezequiel 37. Estude este capítulo. 

3. Este livro descreve um de sete Templos Bíblicos, o Templo Milenar. Veja Ezequiel capítulos 40-48. Leia sobre os outros Templos Bíblicos nestes capítulos: 

	O Tabernáculo de Moisés: Êxodo 40 

O Templo de Salomão: 1 Reis 6 
O Templo de Zorobabel / Herodes: Esdras 6, João 2
O Templo do Corpo de Cristo: Juan 2 
O Templo Espiritual de a Igreja: Atos 2 
O Templo de a Tribulação: Apocalipse 11 

4. É importante compreender que Deus ordena os eventos da história com um propósito na mente: Que as nações possam saber que Ele é o verdadeiro Deus. A frase “saberão que eu sou Jeová” ocorre 70 vezes neste livro. Sublinhe estas passagens enquanto você estuda Ezequiel para ajudar-lhe a entender o propósito divino das ações de Deus. 

5. Ezequiel é um profeta de visões. Ele as escreveu enquanto ele estava entre os cativos, “... Abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus” (Ezequiel 1:1). Aqui estão as visões que ele viu: 

	A Visão do Querubim: Ezequiel 1:1-3:13 

A Visão da glória de Deus: Ezequiel 8:1-11:25 
A visão da vide ardente: Ezequiel 15:18 
A visão dos ossos secos: Ezequiel 37:1-28 

6. Parábolas e sinais em Ezequiel: 

	A parábola das duas águias revela o Rei de Babilônia e o Rei do Egito; o ramo mais alto corresponde a Jeoaquim; a semente da terra era Zedequias; a renovo tenro representava o Messias: Ezequiel capítulo 17. 

Capítulos 20-23 incluem várias parábolas. Uma das mais importantes é a parábola das duas irmãs, Oolá e Oolibá. Elas representam a deterioração de Israel e de Judá em idolatria. 
A parábola da panela fervente simboliza a condição de Jerusalém quando os babilônios a invadem: Ezequiel 11:1-13. 
Dois ramos, um é Judá e o outro Israel, se mostram finalmente reunidos sob o Pastor-Rei: Ezequiel 37:1-28. 


Capítulo Vinte e Oito

DANIEL 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Daniel. 

Identificar a quem o livro de Daniel foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Daniel. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Daniel de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Daniel. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Daniel 

A QUEM: Os cativos judeus 

PROPÓSITO: Mostrar como Deus governa os assuntos dos homens. 

VERSÍCULO-CHAVE: 12:3 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus é soberano e Ele honra aqueles que o honram. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Daniel 

ESBOÇO

I. Pane de Fundo Introdutório: Razões para a prosperidade de Daniel: 1:1-21 

II. Visões e eventos sob Nabucodonosor: 2:1-6:28 

A. A imagem e sua interpretação: 2:1-49 

Quatro reinos ou impérios do mundo: 

1. Babilônio: 606 AC. 
2. Medo-pérsico: 538 AC. 
3. Grego: 330 AC. 
4. Romano: 63 AC. 

B. A fornalha de fogo ardente: 3:1-30 

1. A ordem do rei: 3:1-7 
2. A posição dos homens de Deus: 3:8-23 
3. O juízo e libertação: 3:24-30 

C. A visão da árvore de Nabucodonosor e seu significado: 4:1-37 

1. O sonho: 4:1-18 
2. A interpretação: 4:19-27 
3. O cumprimento: 4:28-37 

D. A festa de Belsazar: 5:1-31 

1. A festa: 5:1-4 
2. O juízo: 5:5-9 
3. A busca por um intérprete: 5:10-16 
4. A interpretação: 5:17-29 
5. O cumprimento: 5:30-31 

E. A libertação de Daniel da Cova dos Leões: 6:1-28 

1. Um plano mal: 6:1-9 
2. A resposta de Daniel: 6:10-20 
3. A libertação da cova: 6:21-28 

III. As Visões sob Belsazar, Dario, e Ciro: 7:1-12:13 

A. As quatro bestas e sua interpretação: 7:1-28 

1. Elas se levantam de um grande mar: 7:1-3 

(a) A Besta como um Leão: Babilônia: 7:4 
(b) A Besta como um Urso: Medo-Persa: 7:5 
(c) A Besta como um Leopardo: Grécia: 7:6 
(d) A Besta como um Monstro: Roma: 7:7 

2. O cifre pequeno (o Anticristo): 7:8 
3. O Reino de Deus: 7:9-14 
4. A interpretação: 7:15-28 

B. O carneiro e o bode e sua interpretação: 8:1-27 

1. Introdução: 8:1-2 
2. Visão: 8:3-14 

(a) O carneiro é o império Medo-Persa: 8:3-4 
(b) O bode é a Grécia: 8:5-14 

3. As revelações acerca de Antíoco IV Epifânio e o Anticristo: 8:15-27 

C. As setenta semanas: 9:1-27 

1. Introdução: 9:1-2 
2. Oração: 9:3-19 
3. As Setenta semanas: 9:20-27 
D. A Preparação para a última revelação: 10:1-21 

1. Introdução: 10:1-3 
2. O homem vestido em linho: 10:4-6 
3. A resposta de Daniel: 10:10-12 
4. O conflito de Gabriel e o Príncipe de Pérsia: 10:13 
5. Razão para a vinda do anjo: 10:14-21 

E. A Visão dos eventos de Dario ao fim dos tempos: 11:1-12:13 

1. A revelação de eventos a vir: 11:1-12:3 
2. A ordem para selar o livro: 12:4 
3. Uma última conversação com o mensageiro: 12:5-13 



TESTE SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Daniel? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Daniel. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Daniel foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Principio de Vida e Ministério do livro de Daniel. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Daniel. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)




PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Ezequiel se refere a Daniel. Ele o compara a Noé e Jó: Ezequiel 14:14. Ele também se refere à sabedoria de Daniel: Ezequiel 28:3. Jesus citou Daniel: Mateus 24:15. 

2. Daniel contém uma grande oração de confissão pessoal: 9:3-19 


3. As coisas importantes em Daniel: 

	A festa mais dramática na Bíblia: 5 

A única descrição do Antigo Testamento do Pai: 7:9-14 
O único livro que menciona Gabriel e Miguel (os dois arcanjos do Céu): 9:21; 10:13;12:1 
Uma explicação acerca de por que a oração a vezes poderia ser impedida: 10:10-13 
A descrição mais completa do Anticristo: 7:7-27; 8:23-25; 9:26; 11:36-45 

4. As 70 semanas de Daniel descritas em 9:24-27 usa a palavra “semana” para significar um período de 70 anos. Se há 70 períodos de sete anos, isso é igual a 490 anos. A divisão de estes anos é como segue: 

	7 semanas ou 49 anos, começou a ordem para construir Jerusalém sob Esdras e Neemias. 

62 semanas ou 434 anos, começou na construção do muro de Jerusalém e continuou ao tempo da crucificação quando Jesus foi “traspassado”. 
Um governante Gentio, um número desconhecido de anos interveio depois da 69 semana. Nós estamos agora em este período, esperando o retorno de Jesus. 
70 semana, 7 anos ainda não iniciados durante o qual Deus trata com Israel. Isto começa quando o Anticristo toma o poder e a tribulação começa. Isto introduz o tempo da provação de Daniel 12:1, que é a grande tribulação descrita em Apocalipse. 

5. O levantamento e queda dos impérios mundiais discutidos em Daniel capítulos 2, 7, e 8 se resumem a seguir: 

Visões Dos Poderes Gentios

Império
Estátua
Metal
Daniel 2
Animal -
Personagem
Daniel 7
Babilônia
Cabeça
Ouro
v. 37-38
Leão com asas de águia
v. 4

Medo-Persa
Peito e braços
Prata
v. 39
Urso com 3 costelas 
v. 5
Grécia 
Abdome 
Bronze
v. 39
Leopardo com 4 asas de ave
v. 6
Roma 
Pernas
Ferro
v. 40
Fera terrível
v. 7
Roma revivida
Pés e dedos
Ferro e barro
v. 41-43
Dez Chifres
v. 7
Reino de Deus

Pedra
v. 44-45
Filho do Homem
v. 14, 27


Capítulo Vinte e Nove

OSÉIAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Oséias. 

Identificar a quem o livro de Oséias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Oséias. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Oséias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Oséias. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Oséias 

A QUEM: O Reino do Norte de Israel. 

PROPÓSITO: Alertar Israel de sua condição pecadora e trazê-lo novamente a Deus. 

VERSÍCULO-CHAVE: 4:1 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: A experiência cria compreensão e compaixão. 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: Oséias, Gômer, Jezreel, Lo-ruama, Lo-Ami. 


ESBOÇO 

I. Introdução: 1:1 

II. Exemplo Simbólico: 1:1-2:23 

A. Israel rejeitado: o matrimônio de Oséias e o nascimento de filhos. 

1. Cobrado por tomar a uma esposa de prostituição: 1:2-3 
2. Jezreel simboliza a derrocada d a dinastia de Jeú: 1:4-5 
3. Lo-ruama: Deus não mais terá misericórdia de Israel: 1:6-7 
4. Lo-ami: A rejeição absoluto de Israel: 1:8-9 

B. Israel confortado: 1:10-11 

C. Israel castigado: 2:1-13 

1. Condenação da conduta pecadora: 2:1-7 
2. O castigo explicado mais totalmente: 2:8-13 

D. Israel restaurado: 2:14-23 

1. Promessa de conversão: 2:14-17 
2. A renovação do pacto: 2:18-23 

III. Redenção de uma Esposa Adúltera: 3:1-5 

A. A experiência de Oséias: 3:1-3 

B. A experiência paralela de Israel: 3:4-5 

IV. O Triunfo do Amor Divino na Restauração de uma Nação Arrependida: 4:1-14:9 

A. A culpa de Israel: 4:1-19 

1. A culpa geral: 4:1-5 
2. A ignorância voluntariosa: 4:6-11 
3. A idolatria: 4:12-19 

B. O desgosto divino: 5:1-15 

1. A culpa dos sacerdotes, das pessoas e príncipes: 5:1-7 
2. O juízo seguirá: 5:8-15 

C. O remanescente arrependido: 6:1-3 

1. Volta, porém sem arrependimento sincero: 6:1-3 

D. A resposta de Deus: 6:4-13:8 

1. Deus não se engana: 6:4-11 

E. Governo Nacional corrompido: 7:1-7 

F. Política Estrangeira corrompida: 7:8-16 

G. Conseqüências da corrupção nacional: 8:1-14 

H. A apostasia e seu castigo: 9:1-9 

I. Como Deus encontrou Israel e como eles se converteu: 9:10-17 

J. Reis e deuses fantoches: 10:1-3 

L. Retidão se torna em veneno: 10:4-5 

M. Assíria usada no juízo: 10:6-7 

N. O terror do juízo: 10:8 

O. Persistência na rebelião: 10:9-15 
P. Ingratidão para com o amor de Deus: 11:1-7 

Q. Caminhos Cananeus de Israel: 11:12-12:14 

R. A Idolatria é a base da destruição: 13:1-8 

V. A Restauração Final: 13:9-14:9 

A. Desconfiança em Deus: 13:9-1. 

B. Chamado ao arrependimento: 14:1-3 

C. Promessa de cura e Epílogo – Israel se arrepende, Deus ouve: 14:4-9 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Oséias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Oséias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Oséias foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Oséias. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Oséias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram al final do último capítulo neste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Leia 2 Reis 14:23-17:41. Esta passagem descreve o tempo durante o qual Oséias profetizou. 

2. Os seguintes exemplos de pecado são usados por Deus no livro de Oséias: 

	Esposa adúltera: 3:1

Embriagado: 4:11 
Vaca obstinada: 4:16 
Bandos de ladrões: 6:9 
Adúlteros: 7:4 
Forno: 7:7 
Bolos crus: 7:8 
Pomba incauta: 7:11 
Arco que falha: 7:16 
Objeto que ninguém aprecia: 8:8 
Jumento selvagem: 8:9 

3. Por que Deus diria a um homem que se casasse com uma meretriz? Havia várias razões: 

Primeiro, casando-se com uma esposa infiel Oséias entendeu através da experiência a angústia no coração de Deus. O povo de Deus estava praticando o adultério espiritual. Segundo, o próprio matrimônio de Oséias era uma ilustração visual viva da mensagem de Deus a Israel. Terceiro, Deus lhe ordenou a Oséias que nomeasse a seus filhos por títulos que descreviam o castigo futuro e a restauração vindoura de Israel. 

4. A lista de pecados de Israel foi registrada em Oséias: 

	Falsidade: 4:1 

Roubo: 7:1 
Assassinato: 5:2 
Opressão: 12:7 
Libertinagem (não contido por lei ou moralidade) 

5. Oséias usou uma linguagem dura para levar à casa de Israel a mensagem que Deus o deu. Ele usou a palavra prostituição catorze vezes; amantes cinco vezes; várias formas da palavra adultério seis vezes; Prostituir-se duas vezes; Lascívia duas vezes; e a palavra rameira uma vez. 

6. Oséias usou três figuras para enfatizar a relação de Deus com Seu povo: O exemplo de um padre e filho (11:1); um marido e esposa (2:16); e um rei e seus assuntos (13:10). 

Capítulo Trinta

JOEL 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Joel. 

Identificar a quem o livro de Joel foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Joel. 
Escrever os Versículos-chave do livro de Joel de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Joel. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Joel 

A QUEM: Judá 

PROPÓSITO: Advertir Judá de seu pecado e necessidade de arrependimento e informar dos planes de Deus para o futuro da nação. Um primeiro juízo (1:2-2:17) precede um juízo maior a seguir (2:18-3:21). 

VERSÍCULOS-CHAVE: 2:28-29 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Inclusive em meio do juízo corretivo, Deus planeja bênçãos futuras para Seu povo. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Joel 

ESBOÇO 

I. O Profeta Apresentado: 1:1 

II. Um Tipo do “Dia do Senhor”: 1:2-20 

A. A praga dos gafanhotos: 1:2-7 

B. As pessoas exortadas a arrepender-se: 1:8-20 

1. Os anciãos (os líderes): 1:2 
2. Velhos e jovens: 1:2-3 
3. Embriagados: 1:5-7 
4. Nação inteira: 1:8-12 
5. Sacerdotes (ministros): 1:9 
6. Agricultores: Obreiros: 1:10-12 
C. Exortação para arrepender-se: 1:13-14 

D. “O Dia de Jeová”: Oração por misericórdia: 1:15-20. Note que nós devemos... 

1. Ouvir: 1:1 
2. Despertar: 1:5 
3. Lamentar: 1:8 
4. Estar envergonhado: 1:11 
5. Cingir-nos: 1:13 
6. Santificar um jejum: 1:14 
7. Chamar uma assembléia solene de arrependimento: 1:15 
8. Chorar para com o Senhor: 1:14,19 

III. O “Dia do Senhor”: 2:1-32 

A. O exército do norte invadindo: 2:1-10 

B. O exército de Deus em Armagedom: 2:11 

C. O remanescente arrependido: 2:12-17 

1. Rasgue-se o coração, não as vestes: 2:12-14 
2. Atentamente arrependa-se e fervorosamente ore: 2:15-17 

D. A resposta de Deus ao remanescente: 2:18-29 

1. O arrependimento: 2:18 
2. A restauração: 2:19-27 
3. O Derramar do Espírito: 2:28-29 
4. O juízo sobre o mal: 2:20,30-31 
5. O escape do remanescente em Sião: 2:32 

E. Sinais que precedem o “Dia do Senhor”: 2:30-32 

IV. O Juízo das Nações: 3:1-16 

A. Israel restaurado: 3:1 

B. As nações julgadas: 3:2-3 

C. Os Fenícios e Filisteus especialmente condenados: 3:4-8 

D. As nações desafiadas para guerrear e juízo: 3:9-16 

V. A Profecia da Bênção do Reino: 3:17-21 

A. A exaltação de Jerusalém: 3:17 

B. A prosperidade de Judá: 3:18 

C. Egito e a desolação de Edom: 3:19 

D. A exaltação de Jerusalém explicada: 3:20-21 
TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Joel? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Joel. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Joel foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Joel. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva de memória os Versículos-chave de Joel. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.)




PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Joel foi o primeiro profeta a usar a frase “O Dia do Senhor”. Este título descreve o período de tribulação de sete anos que virá sobre a terra no momento do último juízo de Deus. Leia sobre “O Dia do Senhor” em Joel 1:15; 2:1,11,31; e 3:14. 

2. Aqui está um resumo da condição de Judá como descrito por Joel: 

	Destruído pelo inimigo: 1:4,6-7 

O vinho novo cortado: 1:6,10 (Jesus é a videira; o povo foi cortado da videira, a fonte de vida.) 
A colheita perecendo: 1:11-12 
O primeiro amor abandonado: 1:8 
As ofertas cortadas: 1:9 
Os ministros de luto: 1:9
A alegria perdida: 1:12,16 
Espiritualmente famintos: 1:17-20 

3. Aqui está o remédio que Deus dá por meio de Joel: 

	Arrependimento: 2:12-13 

Reconhecimento de Deus: 2:26 
Relação (vir a conhecer a Deus): 2:27 
Reverência para com Deus: 2:27 (“Eu sou Jeová vosso Deus e não há outro”) 
4. Se Judá se arrependesse, eis aqui o que aconteceria: 

	Restauração: 2:25 

Reavivamento e refrigério: 2:23 
Revelação: 2:28-31 
Redenção (salvação) e libertação (livramento): 2:32 
Prontidão (preparado, não envergonhado): 3:13-14



Capítulo Trinta e Um 

AMÓS 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Amós. 

Identificar a quem o livro de Amós foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Amós. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Amós de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Amós. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Amós 

A QUEM: Israel

PROPÓSITO: Chamar Israel para voltar-se a Deus. 

VERSÍCULO-CHAVE: 4:12 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: O chamado às nações ainda é “Prepará-te para te encontrares com o teu Deus”. 

PERSONAHEM PRINCIPAL: Amós 

ESBOÇO 

I. Introdução: 1:1-2 

II. O Juízo Sobre as Nações Vizinhas de Israel: 1:3-2:3 

A. Damasco 1:3-5 

B. Filístia: 1:6-8 

C. Fenícia: 1:9-10 

D. Edom: 1:11-12 

E. Amon: 1:13-15 

F. Moabe: 2:1-3.176 
III. O Juízo sobre Judá e Israel: 2:4-16 

A. Sobre Judá: 2:4-5 

B. Sobre Israel: 2:6-16 

IV. A Recusa de Deus da Família de Jacó: 3:1-9:10 

A. Três direções de condenação: 3:1-6:15 

	O Juízo é merecido: 3:1-10

O juízo é decretado: 3:11-15 

	O Juízo é merecido: 4:1-11

O juízo é decretado: 4:12-13 

	O Juízo é merecido: 5:1-15 

O juízo é decretado: 5:16-6:14 

B. Cinco visões simbólicas de castigos: 7:1-9:10 

1. O gafanhoto: 7:1-3 
2. A seca: 7:4-6 
3. A linha do prumo com uma referência histórica: 7:7-17 
4. O cesto de frutas: 8:1-14 
5. O Senhor que está de pé no altar: 9:1-10 

V. Esperança para um futuro mais luminoso: 9:11-15 

A. O retorno de Cristo e o estabelecimento do reino Messiânico: 9:11-12 

B. A prosperidade Milenar: 9:13 

C. Israel restaurado: 9:14-15.177 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Amós? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Amós. 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Amós foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Amós. 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Amós. 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. O olho vigilante de Deus vê: 

	O pecado passado: 1:3 

Os atos individuais: 1:6 
As promessas rotas: 1:9 
A inimizade oculta do coração: 1:11 
As emoções e ambições: 1:13 
A memória e seus pecados valorizados: 2:1 

2. Amós trata de cinco características do Dia do Senhor: 

	O Rei: 9:11 

As Nações: 9:12 
O Mundo: 9:13 
O Povo: 9:14 
A Terra: 9:15 

3. A primeira parte de Amós é colocada entre os parêntesis de duas referências ao leão rugindo em 1:2 e 3:8. O primeiro leão denuncia os pecados do mundo Gentio (1:3-2:3), então do mundo Israelita (o reino do sul de Judá 2:4-5 e o reino do norte de Israel 2:6, 16), e termina ligando-os em um último oráculo (3:1-2). 

4. Liste todas as nações mencionadas no livro de Amós, a razão para seu castigo, e o juízo que estava por vir: 

Nação 			Razão Para O Juízo 		Castigo A Vir 

Capítulo Trinta E Dois 

OBADIAS 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Obadias. 

Identificar a quem o livro de Obadias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Obadias. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Obadias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Obadias. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Obadias 

A QUEM: A nação de Edom. 

PROPÓSITO: Advertir do castigo de Deus para o pecado. 

VERSÍCULO-CHAVE: 1:4 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus derruba o que tem sido pecadoramente exaltado. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Obadias 

ESBOÇO 

I. O Destino de Edom Profetizado: 1:1-9 

A. O mensagem é do Senhor a Obadias com respeito a Edom: 1:1 

B. Edom Invencível será conquistado: 1:2-4 

1. Edom será pequeno e desprezado entre as nações: 1:2 
2. Enganado pelo orgulho: 1:3 
3. Derrubado por Deus: 1:4 

C. Edom será completamente pilhado e abandonado: 1:5-9 

1. Ladrões e salteadores: 1:5 
2. O tesouro oculto buscado: 1:6 
4. Edom enganado e enredado: 1:7. 
5. Os homens sábios destruídos: 1:8 
6. Os homens poderosos desanimados e Edom cortado: 1:9 

II. A Causa: 1:10-14 

A. Violência: 1:10 

B. Atitude Hostil: 1:11 

C. A Alegria pela calamidade de outros: 1:12 

D. Orgulhar-se em tempos de dor dos outros: 1:12 

E. Roubaram o povo de Deus: 1:13 

F. Impediram a fuga de fugitivos: 1:14 

G. Traição: 1:14 

III. “O Dia do Senhor” quando o juízo virá sobre todas as nações irreligiosas, não somente sobre Edom: 1:15-21 

A. O Juízo sobre Edom e todas as nações: 1:15-16 

1. Como você tem feito, você receberá: 1:15 
2. Como eles têm feito, eles receberão: 1:16 

B. A Salvação da casa de Jacó: 1:17-20 

1. Liberação e santidade no Monte Sião: 1:17 
2. Casas de Jacó, José, Esaú: 1:18 
3. Possessões: 1:19-20 

C. O Reino Milenar de Jesus: 1:21 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Obadias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Obadias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Obadias foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Obadias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Escreva o Versículo-chave de Obadias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.)



PARA ESTUDO ADICIONAL 

1. Para outras profecias contra Edom leia as passagens seguintes: 

	Isaías 34:5-15 

Jeremias 49:7-22 
Ezequiel 25:12-14; 35:1-5 
Amós 1:11-12 

2. “Edom” quer dizer “vermelho”. Os Edomitas vieram de Esaú. Para ler sobre sua história veja Gênesis 36; Êxodo 15:15; Números 20:14; 20-21; e Deuteronômio 23:7-8. 

3. Estes são pecados específicos mencionados em Obadias nos capítulos indicados: 

	Violência: 10 

Atitude hostil: 11 
Alegria pela calamidade de outros: 12 
Orgulhar-se em tempos da dor dos outros: 12 
Roubar o povo de Deus: 13 
Impedir a fuga de fugitivos: 14 
Traição: 14 

4. As frases-chave em Obadias: 

	Assim diz o Senhor

Ouvi as palavras do Senhor
	Assim me mostrou


Capítulo Trinta E Três

JONAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Jonas. 

Identificar a quem o livro de Jonas foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Jonas. 
Escrever os Versículos-chaves do livro de Jonas de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Jonas. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Jonas 

A QUEM: A nação de Nínive para advertir das conseqüências de desobedecer a Deus. 

PROPÓSITO: O propósito não somente era evangelizar Nínive, porém também documentar para Israel que a salvação não era somente para os judeus. 

VERSÍCULOS-CHAVES: 3:1-2 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: A Salvação não é restringida por raça, cultura, ou outras barreiras: “Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo” (Romanos 10:13). 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Jonas 

ESBOÇO

I. A Primeira Comissão: 1:1-2:10 

A. O Chamado Divino: Levante-se, vá, pregue: 1:1-2 

B. A Desobediência de Jonas: Ele se levantou e fugiu: 1:3 

C. Resultados da desobediência: 1:4-17 

1. Pego por uma tormenta: 1:4-6 
2. Descoberto como culpado: 1:7 
3. Lançado ao mar: 1:8-16 
4. Tragado por um grande peixe: 1:17 


D. A oração de Jonas: 2:1-9 

1. Recorde a dor da vida: 2:3,5-6 
2. Compreende a direção da mão de Deus: 2:3 
3. Reconhece que é o desejo do Senhor responder a oração: 2:2,7 
4. Requer nova dedicação e arrependimento: 2:9 
5. Resulta em libertação: 2:10 

E. A libertação de Jonas: 2:10 

II. A Segunda Comissão: Levanta-te, vá, proclame: 3:1-10 

A. Obediência: Ele se levantou, foi, pregou: 3:1-4 

B. Resultados da obediência: 3:5-10 

	As pessoas creram: 3:5 

Elas se arrependeram: Jejum para homens e animais, pano de saco e cinzas: 3:5-9 
A cidade foi conservada: 3:10 

III. O Problema do Profeta: 4:1-11 

A. A ira do profeta: 4:1-5 

B. A reprovação de Deus: 4:6-11 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Jonas? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Jonas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Jonas foi escrito? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Jonas. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Escreva os Versículos-chave de Jonas. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual)
PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Quando Deus se “arrependeu” isso não significou que Ele se arrependeu assim como um arrependimento do mal (3:10). Deus, em Sua misericórdia, decidiu não enviar o juízo previamente planejado porque as pessoas de Nínive creram e agiram baseadas na mensagem de Jonas. Veja Amós 7:3; Lucas 11:30; Mateus 12:39. 

2. Jonas é um tipo da nação de Israel: 

	Escolhido para dar testemunho: Deuteronômio 14:2; Ezequiel 20:5 

Comissionado de Deus: Isaías 43:10-12 e 44:8 
Desobediente à vontade do Senhor: Êxodo 32:1-4; Juízes 2:11-19; Ezequiel 6:1-5; Marcos 7:6-9 
Entre os homens de nacionalidades diferentes: Deuteronômio 4:27; Ezequiel 12:15 
Enquanto entre o pagão, eles vieram a conhecer a Deus: Romanos 11:11 
Milagrosamente preservado: Oséias 3:3; Jeremias 30:11; 31:35-37 

3. Note as razões pelas quais Jonas estava desgostoso com Deus. Era porque Ele era gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, e se arrepende do juízo. 

4. Jonas era controlado por suas emoções. Por exemplo, no capítulo 4 ele estava primeiro iracundo, depois alegre, depois iracundo de novo. Ele havia disposto a si mesmo (capítulo 1) e era caracterizado pelo orgulho (4:2). Ele estava mais interessado com sua própria felicidade e consolo (capítulo 4) que com as almas perdidas. 

5. Ao correr de Deus, há... 

	Indiferença a Suas ordens: 1:2-3 

Incapacidade para esconder-se Dele: 1:4,17 
Insegurança no futuro: 1:15 
Incapacidade de ajudar a si mesmo: 1:4-6 

6. Jonas é um tipo de Cristo. Os dois tinham uma mensagem especial, Jonas de juízo e Jesus de salvação. Os dois estavam em uma tormenta. Jonas foi jogado na água e Jesus acalmou a tormenta. Jonas clamou do peixe e Jesus clamou da cruz. Os dois se levantaram ao terceiro dia (Jonas do peixe e Jesus da tumba) e os dois pregaram depois de sua ressurreição. 


Capítulo Trinta e Quatro

MIQUÉIAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Miquéias. 

Identificar a quem o livro de Miquéias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Miquéias. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Miquéias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Miquéias. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Miquéias 

A QUEM: Israel e Judá 

PROPÓSITO: Um chamado ao arrependimento para evitar o juízo. 

VERSÍCULO-CHAVE: 6:8 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus julga aos opressores de Seu povo. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Miquéias 

ESBOÇO

I. Introdução: 1:1 

II. A Profecia Geral de Juízo: 1:2-2:13 

A. O Juízo contra Samaria: 1:2-8 

	O anúncio do juízo: 1:2-4

A destruição de Samaria: 1:2-8 

B. O Juízo contra Judá: 1:9-16 

C. O Juízo sobre os opressores: 2:1-11 

	A arrogância e violência dos nobres: 2:1-5 

Profetas falsos que imporiam silêncio aos verdadeiros profetas: 2:6-11.

D. A Misericórdia sobre um remanescente: 2:12-13 
III. O Estabelecimento do Reino Messiânico: 3:1-5:15 

A. O Juízo sobre os governantes maus, profetas falsos, e as nações: 3:1-12 

1. Os pecados dos governantes civis: 3:1-4 
2. Os pecados dos profetas falsos: 3:5-8 
3. Governantes, profetas, e sacerdotes: 3:9-11 

B. O Caráter do Reino: 4:1-5 

C. Estabelecendo o Reino: 4:6-13 

1. A restauração do domínio anterior: 4:6-8 
2. Em Babilônia antes da restauração: 4:9-10 
3. A libertação de Sião e destruição do inimigo: 4:11-5:1 

D. O primeiro advento e rejeição do Rei: 5:1-2 

E. O intervalo entre a rejeição do Rei e Seu retorno: 5:3 

F. Os Eventos sob Seu retorno: 5:4-15 

1. Ele proverá comida ao rebanho: 5:4 
2. Ele será a paz de Seu povo: 5:5-6 
3. Ele proporcionará poder a Seu povo: 5:7-9 

(a) O remanescente como orvalho: 5:7 
(b) O remanescente como um leão: 5:8 
(c) O remanescente triunfante: 5:9-15 

IV. O Problema do Senhor com Seu povo e Sua misericórdia final: 6:1-7:20 

A. A ingratidão do povo e a maldade: 6:1-7:6 

	Ingratidão para com as bênçãos: 6:1-5 

A conduta justa é o requisito de Deus, não o sacrifício exterior: 6:6-8 
A ameaça de juízo de Deus: 6:9-14 

B. A intercessão do profeta: 7:7-20 

1. A confissão da culpa da nação: 7:1-6 
2. A confissão de fé: 7:7-13 
3. A oração para a renovação da graça: 7:14 
4. A resposta do Senhor: 7:15-17 
5. Doxologia: 7:18-20.189 




TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Miquéias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Miquéias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Miquéias foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Miquéias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Miquéias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual).



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Uma citação do livro de Miquéias pode haver salvado a vida do profeta Jeremias muitos anos depois. Leia Jeremias 26:16-18 e compare com Miquéias 3:12. 

2. Miquéias 4:1-5 dá uma das descrições mais bonitas do milênio na Bíblia inteira. 

3. Três palavras podem ajudar-lhe a recordar o livro de Miquéias: 

	PARA FORA: Seus sermões públicos compõem os capítulos 1-6 

PARA O CENTRO: Seus pensamentos pessoais são registrados em 7:1-6  
PARA CIMA: Sua oração a Deus é alçada em 7:7-20 

4. Para o pano de fundo histórico dos reis de Judá mencionado em Miquéias 1:1 leia 2 Reis 15:32-20:21 e 2 Crônicas 27:1-33:20. 

5. A profecia de Miquéias envolve o reino do norte de Samaria e o reino do sul de Judá. Cada vez que Samaria é mencionada coloque RN na margem. Cada vez Jerusalém é mencionada coloque RS na margem. 

6. Em Miquéias 6:6-8 Deus diz como aproximar-se Dele e o que Ele requer. Estude esta passagem cuidadosamente. 

Capítulo Trinta e Cinco

NAUM 




OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Naum. 

Identificar a quem o livro de Naum foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Naum. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Naum de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Naum. 



INTRODUÇÃO 

AUTOR: Naum 

A QUIEN: A cidade de Nínive. 

PROPÓSITO: Advertir de juízo em Nínive, a cidade capital do império Assírio que levou o povo de Deus ao cativeiro. 

VERSÍCULO-CHAVE: 1:2 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Tenha cuidado, Deus vinga o mal. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Naum 

ESBOÇO 

I. Profecia de Destruição, Parte Um: 1:1-14 

A. Introdução: 1:1 

B. A Fonte de destruição: o próprio Deus: 1:2-9 

1. A vingança e a misericórdia de Deus: 1:2-3 
2. Sua ira terrível contra o pecado: 1:4-6 
3. A grandeza de Sua misericórdia: 1:7 
4. O perseguidor de Seus inimigos: 1:8 

C. Razão para a destruição: o Pecado: 1:9-14.192 

1. A fidelidade de Deus na crise presente: 1:9-11 
2. A destruição de Assíria: 1:12-14 
3. Regozijando-se em Sião: 1:15 

II. Promessa a Judá: Eles já não necessitam temer a nação cruel: 1:15 

III. Profecia de Destruição, Parte Dois: 2:1-3:19 

A. O cerco e a destruição da cidade: 2:3-13 

1. Assalto a Nínive: Ruína da cidade: 2:1-7 

(a) Preparação furiosa para a batalha: 2:1-4 
(b) Desespero de resistência: 2:5-6 
(c) A cidade é capturada como uma rainha: 2:7 

2. O medo das pessoas e o saque da cidade: 2:8-13 

(a) Os habitantes fogem: 2:8-10 
(b) A destruição está completa: 2:11-13 

B. Razões para a queda de Nínive: 3:1-9 

1. A descrição da batalha: 3:1-3 
2. A causa: Seus pecados: 3:1-6,16,19 
3. O destapar de sua vergonha é de Deus: 3:5-7 

C. O destino de Amon é ser o destino de Nínive: 3:8-11 (Veja Jeremias 46:25; Ezequiel 30:14). 

D. A Incapacidade de Nínive para salvar a cidade: 3:12-19 

1. Queda de fortalezas remotas: 3:12-13 
2. O cerco e destruições da cidade: 3:14-19a 
3. A alegria universal sobre a queda de Nínive: 3:19b.193 



TESTE O SEU CONHECIMENTO


1. Quem foi o autor do livro de Naum? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Naum. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Naum foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Principio de Vida e Ministério do livro de Naum. 
_________________________________________________________________________
5. Escreva o Versículo-chave de Naum. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.). 



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Liste as razões para o juízo de Deus para com Nínive. 

2. Você recorda o outro profeta que você estudou previamente, que também profetizou a Nínive? Como a cidade respondeu a esta profecia anterior? (Veja o livro de Jonas). 

3. Compare estes versículos: 

Isaías 8:8; 10:23 		Naum 1:8-9 
Isaías 24:1 			Naum 2:10 
Isaías 21:3 			Naum 2:10 
Isaías 52:7 			Naum 1:15 

4. Aqui estão algumas das razões durante a queda de Nínive: 

	Derramamento de sangue: 3:1 

Mentiras: 3:1 
Roubo: 3:1 
Matança do inocente: 3:3-4 
Prostituição: 3:4 
Bruxaria: 3:4 
Imoralidade: 3:5 
Violência oculta: 3:6 
Comerciantes (soldados contratados) que destroem: 3:16 
Uma ferida tão má que não poderia ser curada: 3:19 
Maldade incessante: 3:19 


Capítulo Trinta e Seis

HABACUQUE



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Habacuque. 

Identificar a quem o livro de Habacuque foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Habacuque. 
Escrever o Versículo Chave do livro de Habacuque de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Habacuque. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Habacuque 

A QUEM: Judá 

PROPÓSITO: Despertar Judá de suas necessidades espirituais e advertir do juízo iminente de Deus. 

VERSÍCULO-CHAVE: 3:2 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: O justo viverá pela fé. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Habacuque 

ESBOÇO

Este livro é facilmente dividido em três seções segundo os capítulos. Habacuque registra uma carga espiritual (capítulo 1), uma visão (capítulo 2), e uma oração (capítulo 3), os quais todos se relacionam ao juízo de Judá por Deus através da nação dos Caldeus. 

I. A Frase do Tema: 1:1 

II. A Primeira Queixa de Habacuque: 1:2-4 

A. As perguntas do profeta: 1:2-3a 

B. As condições morais e civis de Judá: 1:3b 

C. As conclusões do profeta: 1:4 

III. A Resposta do Senhor: 1:5-11 

A. O trabalho maravilhoso anunciado: 1:5 

B. Os Caldeus e seu poderio: 1:6-11 

IV. A Confiança de Habacuque no Senhor: 1:12 

V. A Segunda Queixa de Habacuque: 1:13-17 

VI. A Espera do Profeta: 2:1 

VII. A Resposta do Senhor: 2:2-4 

A. A visão deve ser claramente escrita: 2:2 

B. A visão certamente virá: 2:3 

C. A visão: 2:4 

VIII. Os Cinco Ai: 23:5-19 

A. Introdução: 2:5-6a 

B. Cinco “ais” sobre os Caldeus: 2:6b-19 

	O primeiro ai: 2:6b-8 

O segundo ai: 2:9-11 
O terceiro ai: 2:12-13 (A terra cheia do conhecimento do Senhor: 2:14) 
O quarto ai: 2:15-18 
O quinto ai: 2:19 

IX. O Salmo de Habacuque: 3:1-19 

A. Título: 2:1 

B. Súplica: 3:2 

C. A Resposta do Senhor: 3:3-15 

D. A resposta de Habacuque: 3:16-19a 
 
E. A atribuição musical: 3:19b.197 



TESTE SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Habacuque? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Habacuque. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. A quem o livro de Habacuque foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Habacuque. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Habacuque. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.).



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. A declaração de Habacuque, “o justo viverá pela fé”, é citada três vezes no Novo Testamento. Veja Romanos 1:17, Gálatas 3:11, e Hebreus 10:38. 

2. Também Veja Atos 13:40-41 e Filipenses 4:4, 10-19. 

3. Um “oráculo” pode ser traduzido por “uma carga”. Qual é a carga de Habacuque? O que o está incomodando? 

4. Marque cada referência sobre Deus, o Santo, o Senhor, e cada pronome pessoal que se refere a Deus. Resuma o que você aprende sobre Deus neste livro. 

5. Marque as referências ao “homem orgulhoso ou soberbo”. Resuma como ele é e com quem ele se contrasta. Tiago 4 indica que Deus resiste ao orgulhoso. 

6. Marque cada uso da palavra “ai” e então observe a quem ele virá, por que virá, e o que acontecerá quando ele vier. Qualquer destes seria aplicável a você decido a seu estilo de vida? Nesse caso, arrependa-se.


Capítulo Trinta e Sete

SOFONIAS



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Sofonias. 

Identificar a quem o livro de Sofonias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Sofonias. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Sofonias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Sofonias. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Sofonias 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Advertir Israel e todas as nações do juízo de Deus. 

VERSÍCULO-CHAVE: 3:17 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus é poderoso para salvar. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Sofonias 

ESBOÇO

I. Introdução: 1:1-3 

A. O mensageiro: 1:1 

B. O Resumo da mensagem: 1:2-3 

II. Uma Olhada para Dentro: 1:4-2:3 

A. O fato do juízo: 1:4-14 

1. O juízo em quatro tipos de adoradores: 1:4-7 
2. O juízo sobre os pecadores de cada grau: 1:8-13

B. A natureza e resultados do juízo: 1:14-18 

1. Está perto: 1:14 
2. Inclusive o poderoso será derrubado: 1:14 
3. O dia escuro de dor, perda, desolação: 1:15-16 
4. Angústia, sangue, carne como excrementos: 1:17 
5. Nenhuma libertação: 1:18 
6. Dia da ira do Senhor: 1:2-3 

C. O nome do juízo: Dia do Senhor: 2:1-3 

D. Esperança no juízo: 2:3 

III. Uma Olhada Ao Redor: Juízo que vem sobre todas as nações: 2:4-3:7 

A. As Cidades Filistéias: 2:4-7 

B. Moabe e Amon: 2:8-11 

C. Etiópia: 2:12 

D. Assíria e sua cidade capital, Nínive: 2:13-15 

E. O Juízo sobre Jerusalém: 3:1-7 

1. Note a condição de Jerusalém: 

(a) Rebelde, manchada, opressora: 3:1 
(b) Desobediente: 3:2 
(c) Líderes seculares maus: 3:3 
(d) Líderes espirituais maus: 3:4 

2. Note as misericórdias de Deus: 3:5-7 

IV. Uma Olha Além: Depois do juízo, a cura virá: 3:8-20 

A. O propósito de Deus alcançado: 3:8 

B. Dentre o pagão, o remanescente de Deus virá: 3:9-10, 12-13, 

C. O Juízo sobre aqueles que foram uma vez inimigos de Deus: 3:9-13 

D. O Messias de Israel manifestado como o Rei: 3:14-20.201 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Sofonias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Sofonias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


3. A quem o livro de Sofonias foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Sofonias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Sofonias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual).



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O título “o Rei de Israel” somente é usado duas vezes para Deus na Bíblia. Sofonias o usa no Antigo Testamento (3:15). Natanael, um discípulo de Jesus, o usou no Novo Testamento (João 1:49). 

2. Sofonias chama o juízo que ele descreve “o Dia do Senhor”. Ele usa este título sete vezes. (Veja 1:7,8,14,18; 2:2-3.). 

Isto é o que nós aprendemos sobre o dia do Senhor: 

	Está próximo: 1:4,7,14 

Até mesmo o poderoso será derrubado: 1:14 
É um tempo de escuridão, terror, ira, desolação: 1:15 
É um tempo de alarme: 1:16 
O juízo virá sobre o pecado: 1:17 
Será acompanhado por grandes sinais na natureza: 1:15 
É o dia da ira do Senhor: 1:2-3 
Cairá sobre toda a criação: 2:1-15; 3:8 

Capítulo Trinta e Oito

AGEU



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Ageu. 

Identificar a quem o livro de Ageu foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Ageu. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Ageu de memória. 
Declarar Princípio de Vida e Ministério para o livro de Ageu. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Ageu 

A QUEM: Israel, depois do exílio; particularmente os judeus que haviam retornado a Jerusalém. 

PROPÓSITO: Inspirar Israel a um novo zelo por Deus e fazer os líderes conscientes de sua responsabilidade para reconstruir o templo de adoração. 

VERSÍCULO-CHAVE: 1:5 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Construir o Reino de Deus deve ser uma prioridade do verdadeiro crente. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Ageu 

ESBOÇO

I. Primeira Mensagem: Um chamado para reconstruir o templo (dada no primeiro dia do sexto mês) 1:1-15 

A. A data: 1:1 

B. A mensagem: 1:2-11 

1. O sossego das pessoas: 1:2-4 
2. Suas conseqüências: 1:5-11 

C. A resposta das pessoas: 1:12-15.204 

1. Obediência e temor do Senhor: 1:12 
2. A obra de estímulo: 1:13 
3. A obra começada: 1:14 
4. A data: 1:15 

II. Segunda Mensagem: A Profecia do Templo Milenar que seria maior que o templo que eles construiriam agora (dada no 21º dia do sétimo mês) 2:1-9 

A. A data: 2:1 

B. A mensagem: 2:2-9 

1. Os templos comparados: 2:2-3 
2. A resposta ao desalento: 2:4-5 
3. O tremor universal e a glória posterior do templo: 2:6-9 

III. Terceira Mensagem: Promessa de bênção do presente sobre a reconstrução do templo (dada no 24º dia do nono mês) 2:10-19 

A. A data: 2:10 

B. A mensagem: o pecado é contagioso: 2:11-19 

1. Os sacerdotes questionados: 2:11-13 
2. A aplicação: 2:14-19 

IV. Quarta Mensagem: a profecia de destruição futura dos poderes do mundo Gentio (dada no 24º dia do nono mês) 2:20-23 

A. A data: 2:20 

B. A mensagem: 2:21-23 

1. Derrocada do poder terreno: 2:21-22 
2. Zorobabel, o selo: 2:23.205 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Ageu? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Ageu. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Ageu foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Ageu. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Escreva o Versículo-chave de Ageu. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual.).



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Leia Ageu 1:9 para encontrar as razões porque Israel não estava sendo abençoado por Deus. 

2. As verdades espirituais em Ageu: 

	A obra do Senhor tem prioridade sobre tudo. 

A obra do Senhor demanda instrumentos limpos. 
A obra do Senhor está vinculada ao plano de Deus para todas as nações. 
O bem não é contagioso, porém o mal é. 

3. Você é o templo do Espírito Santo. Aplique as verdades de Ageu a si mesmo. Você tem dado demasiada atenção e tempo aos seus assuntos pessoais e abandonado as coisas de Deus que são importantes para estender o Evangelho e o avanço de Sua obra? 

4. Marque cada referência de “a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu” ou “veio a palavra do Senhor por meio de Ageu o profeta”. Cada ocorrência destas frases começa com uma mensagem. Isso lhe ajudará a ver a estrutura de Ageu. 

5. Para o cenário histórico de Ageu leia Esdras 4:24-6:22. 

6. Deus disse a Israel, “farei de você um anel de selar” (Ageu 2:23). Um anel de selar era frequentemente um selo de compromisso. Também fui usado como uma marca de honra e uma insígnia de autoridade real. Cristo era o “selo” de Deus com o qual Ele imprimiu sobre todos os crentes Sua imagem e delegou-nos Sua autoridade. 

7. Aplique os ensinamentos de Ageu sobre a obra para a tarefa inacabada da igreja de alcançar o mundo com o evangelho. Pense sobre estas coisas: 

	Esta obra deve ter a prioridade sobre todas as outras obrigações. 

Esta missão exige instrumentos limpos. 
A tarefa está vinculada ao plano de Deus para os homens e nações. 

8. Se Ageu estivesse escrevendo pessoalmente a você com respeito a como você está cumprindo a Grande Comissão, o que você pensa que ele lhe diria? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Capítulo Trinta e Nove

ZACARIAS 



OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Zacarias. 

Identificar a quem o livro de Zacarias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Zacarias. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Zacarias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida para o livro de Zacarias. 



INTRODUÇÃO

AUTOR: Zacarias 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Inspirar Israel para terminar o templo. 

VERSÍCULO-CHAVE: 13:1 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: Deus controla os assuntos de homens e nações. 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Zacarias 

ESBOÇO

I. O chamado Introdutório ao arrependimento: 1:1-6 

II. Profecias pela visão: 1:7-6:8 

A. O homem entre as murtas: 1:7-17 (Israel proscrito, porém não esquecido por Deus.) 

B.  Os quatro cifres: 1:18-21 (A derrocada de Israel por seus inimigos.) 


C. O homem com a vara de medir: 2:1-13 (A prosperidade perto de Jerusalém). 

D. Josué, o sumo sacerdote: 3:1-10 (o pecado de Israel retirado por Jesus, o Renovo). 

E. O candelabro e as das árvores: 4:1-14 (Israel é o futuro portador da luz de Deus) 

1. A primeira pergunta e explicação: 4:1-10 
2. A segunda pergunta e explicação: 4:11-14 

F. O pergaminho de voava: 5:1-4 (governos maus amaldiçoados por Deus) 

G. A mulher dentro de um cesto: 5:5-11 (a maldade retirada sobre as asas divinas) 

H. Os quatro carros: 6:1-8 (os juízo de Deus.) 

III. Profecias Ilustrativas: 6:9-8:23 

A. Os judeus retornando: 6:9-15 

B. As Vaidades das pessoas: 7:1-8:23 

1. Os dias de jejum de Israel e obediência à Palavra: 7:1-17 

(a) A ocasião da profecia: 7:1-3 
(b) Jejuar não é essencial, porém ouvir é: 7:4-7 

2. Primeira metade da resposta do Senhor à pergunta sobre o jejum: 7:8-14 

(a) O que Deus requer dos pais: 7:8-10 
(b) A negativa dos pais para escutar: 7:11-14 

3. A segunda metade da resposta do Senhor: 8:1-23 

(a) O tempo de redenção: 8:1-8 
(b) Mensagem de estímulo: 8:9-17 
(c) O jejum deve ser mudado ao regozijo: 8:18-23 

IV. Profecias Diretas: 9:1-14:21 

A. A primeira profecia: A primeira vinda e rejeição de Jesus: 9:1-11:17 

1. Queda do mundo irreligioso e libertação de Sião: 9-10 
2. Os pastores bons e insensatos: 11:1-17 

(a) A terra humilhada: 11:1-3 
(b) O pastor bom: 11:4-14 
(c) O pastor insensato: 11:15-17 

B. A segunda profecia: A segunda vinda e aceitação de Jesus: 12:1-14:21 

1. A libertação futura e conversão de Israel: 12:1-13:9 

(a) A Libertação de Judá e Jerusalém: 12:1-9 
(b) O Espírito de graça e lamento: 12:10-14 
(c) Uma fonte de graça para a salvação: 13:1-6.209 

2. O retorno de Jesus: 14:1-21 

(a) Juízo e libertação: 14:1-5 
(b) Salvação Completa: 14:6-11 
(c) Destruição de nações inimigas: 14:12-15 
(d) Conversão de nações irreligiosas: 14:16-19 
(e) Todo ímpio removido: 14:20-21.210 




TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro era de Zacarias? 
_________________________________________________________________________

2. Declare o propósito para o livro de Zacarias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Zacarias foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Principio de Vida e Ministério do livro de Zacarias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Zacarias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual).



PARA ESTUDO ADICIONAL

1. O livro de Zacarias proporciona muita informação sobre o ministério dos anjos. Veja os capítulos 1 e 2. 

2. Como o livro de Jó, Zacarias oferece um vislumbre sobre o céu para ver os confrontos entre Deus e Satanás. Veja Jó 1 e 2 e Zacarias 3:1-5. 

3. Se apresentam vários fatos sobre Jesus em Zacarias: 

	Sua comissão: 2:8-11 

Seu trabalho presente: 3:1-2 
Sua preocupação com Jerusalém: 1:12 
Seu título: 6:12 
Seu templo: 6:13 
Sua entrada triunfal em Jerusalém: 9:9 
Sua traição: 11:12 
Sua crucificação: 12:10; 13:7 
Seu último reconhecimento por Israel: 12:1 
Seu aparecimento em Monte Sião: 14:4 
Sua adoração por todas as nações: 14:16 
Sua vitória em Armagedom: 14:3 

4. Se apresentam vários fatos sobre a cidade de Deus em Zacarias: 

	Uma cidade de verdade: 8:3 

Rodeada pela glória de Deus: 2:5 
Cheia de crianças: 8:5 
Visitada por todas as nações: 8:20-23 
Uma vez mais sitiada pelos inimigos: 12:2; 14:2 
Seus inimigos destruídos: 12:9; 14:12-14 
Seus cidadãos reconhecem o Messias: 12:10 
Cheio da Santidade de Deus: 14:21 

Capítulo Quarenta

MALAQUIAS

OBJETIVOS: 

Ao concluir este capítulo você será capaz de: 

	Citar o autor do livro de Malaquias. 

Identificar a quem o livro de Malaquias foi escrito. 
Declarar o propósito para o livro de Malaquias. 
Escrever o Versículo-chave do livro de Malaquias de memória. 
Declarar o Princípio de Vida e Ministério para o livro de Malaquias. 




INTRODUÇÃO

AUTOR: Malaquias 

A QUEM: Israel 

PROPÓSITO: Chamar a nação ao arrependimento e voltar à justiça. 

VERSÍCULO-CHAVE: 2:2 

PRINCÍPIO DE VIDA E MINISTÉRIO: 

Arrependimento (atitude) + Retorno (ação) = Restauração

Ambas as atitudes (arrependimento do pecado) e ação (voltar para Deus) são necessárias para o perdão (restauração à justiça perante Deus). 

PERSONAGEM PRINCIPAL: Malaquias 

ESBOÇO

I. Introdução: 1:1-5 

A. O mensageiro: 1:1 

B. O mensagem: 1:1 

C. O destinatário da mensagem: Israel: 1:1.213 

D. O amor de Deus a Israel: 1:2-5 

1. Esaú e Jacó: 1:2-3 
2. Deus e Edom: 1:4-5 

II. Uma Mensagem aos Sacerdotes: 1:6-2:9 

A. Seu abandono dos deveres religiosos: 1:6-2:4 

	A inutilidade dos sacrifícios: 1:6-14 

Melhor é fechar o templo do que envolver-se na adoração sem valor: 1:9-10
Serviço superior entre os Gentios: 1:11 
Cansaço no culto: 1:12-13 contrastado com o culto maravilhoso em 1:11. 
A maldição de Deus: 1:14-2:4 

B. Seu ensino defeituoso da lei: 2:5-9 

1. Pacto com Levi e o sacerdote ideal: 2:5-7 
2. Os sacerdotes apóstatas e sua desgraça: 2:8-9 

III. Uma Mensagem aos Homens Judeus Comuns: 2:10-4:3 

A. Uma acusação de aleivosia: 2:10-16 

B. Advertência de juízo: 2:17-3:6 

1. Suas perguntas: 2:17 
2. O fogo refinador de Deus: 3:1-3 
3. A purificação do sacerdote e do povo: 3:3-5 
4. Deus não muda: 3:6 

C. Um chamado ao arrependimento: 3:7-12 

1. A infidelidade das pessoas e a maldição de Deus: 3:7-9 
2. A recompensa de Deus para seu respeito e fidelidade: 3:10-12 

D. Acusação Divina para o pecado: 3:13-4:3 

1. A queixa: 3:13-15 
2. A separação do justo e do mal: 3:16-18 
3. A destruição absoluta do mal: 4:1 
4. A exaltação e glorificação do justo: 4:2-3 

IV. Advertências Finais: 4:4-6 

A. Guarde a lei de Moisés: 4:4 

B. Olhe para a segunda vinda de Jesus: 4:5-6.214 



TESTE O SEU CONHECIMENTO

1. Quem foi o autor do livro de Malaquias? 
_________________________________________________________________________


2. Declare o propósito para o livro de Malaquias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. A quem o livro de Malaquias foi escrito? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Declare o Princípio de Vida e Ministério do livro de Malaquias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Escreva o Versículo-chave de Malaquias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(As respostas se encontram ao final do último capítulo neste manual).




PARA ESTUDO ADICIONAL

1. Malaquias contém algumas passagens importantes: 

	A passagem mais famosa do Antigo Testamento sobre o dar: 3:8-10 

O diário mais maravilhoso de todos os tempos: 3:16 
A única passagem em que se chamam os crentes de tesouros: 3:17 
O único livro do Antigo Testamento que prediz o retorno de Elias para ministrar durante a tribulação: 4:15 

2. É difícil para o homem aceitar o fato de que ele tem pecado. Note como as pessoas argumentaram contra o julgamento de Deus no livro de Malaquias. “De que maneira” (ou como) é o termo principal que precede cada argumento das pessoas: 1:2,6,7; 2:17; 3:7,8,13. 

3. Note o ministro-chefe das áreas da tentação: 1:6-2:9 

4. Há vários “eis” para notar em este livro (versão Revista e Atualizada, 2ª Edição): 

	Eis que vos reprovarei a descendência: 2:3 
	Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim (João Batista): 3:1 
	Pois eis que vem o dia e arde como fornalha: 4:1 
	Eis que eu vos enviarei o profeta Elias: 4:5 


5. O Livro “Memorial de Deus”: Veja também Êxodo 32:32; Salmos 56:8; 69:28; 139:16; Ezequiel 13:9; Daniel 7:10; 11:1; Filipenses 4:3; Apocalipse 20:12. 

6. Ainda que a maioria dos profetas tenha vivido e profetizado em dias de mudança e levantamento político, Malaquias viveu em um período de espera tranqüila quando Deus parecia ter se esquecido de Seu povo, o qual estava em pobreza e sob domínio estrangeiro em Judá. O dia de milagres parecia ter passado com Elias e Eliseu. O Templo não foi completado e nada profundo havia ocorrido para indicar que a presença de Deus havia retornado para enchê-lo de glória como Ezequiel profetizou (Ezequiel 43:4). As pessoas continuaram seus deveres religiosos sem entusiasmo. Na realidade, as promessas que haviam sido dadas eram condicionais e as pessoas não estavam cumprindo os requisitos de Deus para permitir-lhes recebê-las. A profecia de Malaquias nos permite ver as tensões e tentações dos períodos de espera da vida. E ainda mais importante, ele também mostra o caminho de volta à fé genuína no Deus que não muda (3:6); Aquele que convida aos homens a voltarem a Ele (3:7) e que nunca se esquece daqueles que respondem (3:16). 

Respostas dos Testes

CAPÍTULO UM: 

1. 2 Timóteo 4:16-17. 

2. A palavra “Bíblia” significa “livros”. 

3. A palavra “Escritura” significa “escritos sagrados”. 

4. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. 

5. 66. 

6. Lei, História, Poesia, Profecia. 

7. Evangelhos, História, Cartas, Profecia. 

8. A palavra “testamento” significa “pacto”. 

9. Para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. (2 Timóteo 3:16-17) 

10. A Bíblia não contém nenhuma contradição e está unida em seu tema principal. 

11. A Bíblia tem variedade. 

12. a. V; b. V; c. F; d. F; e. F 

13. Jesus Cristo. Lucas 24:44-48. 

CAPÍTULO DOIS: 

1. Salmos 68:11. 

2. Uma versão é uma Bíblia escrita em um idioma diferente dos idiomas nos quais a Palavra de Deus foi originalmente escrita. 

3. Uma tradução é uma tradução palavra por palavra das línguas grega, hebraica, e aramaica. Uma paráfrase não traduz palavra por palavra. Se traduz pensamento por pensamento. 

4. A versão NVI. 

5. Porque não há dois idiomas precisamente iguais, por isso as diferenças ocorrem quando a tradução é feita. 

6. Hebraico, aramaico, e grego. 

CAPÍTULO TRÊS: 

1. Ezequiel 3:8. 

2. Um esboço é um método de organizar as notas do estudo. Ponha a informação no resumo para o uso futuro no ministério e estudo. 

3. Se você tem dificuldade para entender o esboço, reveja as instruções para esboçar que foram dadas neste capítulo. 

4. Os pontos principais são indicados em um esboço por um número romano. 

5. Sub-pontos sob um ponto principal são indicados por uma letra maiúscula do alfabeto. 

CAPÍTULO QUATRO 

1. Moisés. 

2. Para conservar o pano de fundo histórico de Israel e o registro da criação, pecado, redenção, e as primeiras relações de Deus com o homem. 

3. Israel. 

4. O plano de Deus desde o princípio incluiu todas as nações. Deus começa as novas coisas com as pessoas. 

5. Gênesis 3:15. 

CAPÍTULO CINCO: 

1. Moisés. 

2. Registrar a libertação de Israel da escravidão e documentar seu propósito para a existência como uma nação. 

3. Israel. 

4. A salvação somente sucede pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. 

5. Êxodo 12:13. 

CAPÍTULO SEIS: 

1. Moisés. 

2. Para mostrar a Israel como viver como uma nação santa em companheirismo com Deus e preparar-lhes a estender o plano redentor de Deus a todas as nações. 

3. Israel. 

4. Deus requer santidade de Seu povo. 

5. Levítico 20:7. 

CAPÍTULO OITO: 

1. Moisés. 
2. Registra as experiências da peregrinação do deserto que é um tipo do Cristão derrotado. 

3. Israel. 

4. Deus não está contente com algo menos que compromisso total. 

5. Números 32:23. 

CAPÍTULO NOVO: 

1. Moisés. 

2. Para reiterar a lei às novas gerações de Israel que nasceram desde o Monte Sinai. 

3. Israel. 

4. A obediência traz a bênção. A desobediência traz o juízo. 

5. Deuteronômio 6:4-5. 

CAPÍTULO DEZ: 

1. Josué. 

2. Registra a história da conquista de Canaã. 

3. Israel. 

4. Nenhuma vitória moral ou espiritual é ganha sem batalhas. 

5. Josué 24:15. 

CAPÍTULO ONZE: 

1. Samuel. 

2. O registro histórico da regra dos guises que ocorreram depois do fechamento do livro de Josué. 

3. Israel. 

4. Há um padrão divino de castigo designado para fazer voltar o povo de Deus do pecado para a salvação. 

5. Juízes 17:6. 

CAPÍTULO DOZE: 

1. O autor é desconhecido. 

2. Escrito como parte do registro histórico de Israel para ilustrar a preocupação de Deus por todas as pessoas. Também ilustra a relação do parente-remidor Jesus Cristo. 

3. Israel. 

4. Deus pode converter a amargura em bênção. 

5. Rute 1:16-17. 

CAPÍTULO TREZE: 

1. Samuel. 

2. Continuar o registro de Deus tratando de Seu povo. 

3. Israel. 

4. A obediência a Deus é mais importante que o sacrifício. 

5. 1 Samuel 15:22-23. 

6. Continua o registro histórico de Deus tratando com Seu povo. 

7. Israel. 

8. Deus realiza Seu plano através daqueles que são obedientes a Ele apesar de suas debilidades humanas. 

9. 2 Samuel 7:22-23. 

CAPÍTULO CATORZE: 

1. O autor é desconhecido. Possivelmente foi Jeremias. 

2. Continua o registro das relações de Deus com Seu povo, Israel. 

3. Israel. 

4. O comprometimento pode parecer uma maneira fácil, porém depois sempre é caro. 

5. 1 Reis 19:18. 

6. Continuar o registro das relações de Deus com Seu povo, Israel. 

7. Israel. 

8. Os reinos deste mundo são temporais: Eles sobem e descem sob o mando de Deus. 

9. 2 Reis 2:9-10. 

CAPÍTULO QUINZE: 

1. O autor é desconhecido. Possivelmente foi Esdras. 

2. Para registrar a história religiosa de Judá. 

3. Israel. 

4. Quando Deus é exaltado, Seu povo é abençoado. 

5. 2 Crônicas 29:11. 

6. Para registrar a história religiosa de Judá. 

7. Israel. 

8. A bênção de Deus vem por humilhar-se e buscá-lo. 

9. 2 Crônicas 7:14. 

CAPÍTULO DEZESSEIS: 

1. Esdras. 

2. Esdras conta sobre o retorno do povo de Deus do exílio em Babilônia e a reconstrução do templo em Jerusalém. 

3. Israel. 

4. O retorno e restauração são princípios básicos do arrependimento. 

5. Esdras 6:16. 

CAPÍTULO DEZESSETE: 

1. Neemias. 

2. A continuação da história de Israel. O registro da reconstrução do muro de Jerusalém. 

3. Israel. 

4. Não há nenhuma oportunidade sem oposição. A fé sem obras é morta. 

5. Neemias 6:3. 

CAPÍTULO DEZOITO: 

1. Desconhecido. 

2. A continuação da história de Israel. Também para recontar o cuidado providencial de Deus para com Seu povo. 

3. Os judeus espalhados por toda a Pérsia. 
4. Deus se encontra nas crises de vida com vasos humanos que Ele tem preparado. 

5. Ester 4:14. 


CAPÍTULO DEZENOVE: 

1. Desconhecido. 

2. Este livro trata com a pergunta, “Por que o justo sofre?” 

3. O livro não se dirige especificamente a ninguém, porém, é aplicável a todos os crentes que experimentam o sofrimento. 

4. Há uma razão espiritual por trás do sofrimento do justo. E sofrimento nos é necessariamente evidência do desgosto de Deus. 

5. Jó 19:25-27; 23:10. 

CAPÍTULO VINTE: 

1. O Rei Davi foi o autor da maioria dos Salmos. 

2. O livro de Salmos era conhecido como o livro de hinos de Israel. É o livro de oração e louvor da Bíblia. 

3. Israel, porém o livro tem sido usado para a devoção, oração, e louvor pelos crentes através dos séculos. 

4. Oração, louvor, intercessão, e confissão, todos são parte da verdadeira adoração. 

5. Salmos 95:1. 

CAPÍTULO VINTE E UM: 

1. Salomão. 

2. Estes são listados em Provérbios 1:1-6. 

3. Israel, porém as verdades para o viver prático são aplicáveis a todos os crentes. 

4. A sabedoria vertical é necessária para o viver horizontal. Provérbios é uma coleção de princípios sábios dados por Deus ao homem (vertical) para governar seu viver com os outros (horizontal). 

5. Provérbios 3:13. 

CAPÍTULO VINTE E DOIS: 

1. Salomão. 

2. Uma descrição da busca da vida separada de Deus. 
3. Israel e os crentes em geral com uma ênfase especial para com a juventude. 

4. A vida separada de Deus é fútil. 

5. Eclesiastes 12:13. 

CAPÍTULO VINTE E TRÊS: 

1. Salomão. 	

2. Mostrar a relação entre Jesus e a Igreja como demonstrado pela relação de matrimônio. 

3. Israel e todos os crentes. 

4. O modelo divino de amor entre um homem e sua esposa é o modelo para a relação entre Cristo e a Igreja. 

5. Cântico de Salomão 8:7. 

CAPÍTULO VINTE E QUATRO: 

1. Isaías. 

2. Correção e reprovação. 

3. Judá. 

4. A rebelião leva à retribuição. O arrependimento leva à restauração. 

5. Isaías 53:6. 

CAPÍTULO VINTE E CINCO: 

1. Jeremias. 

2. Advertir do juízo próximo do cativeiro e requerer o arrependimento. 

3. Judá. 

4. Os desastres e deteriorações nacionais são frequentemente devidos à desobediência a Deus. 

5. Jeremias 33:3; 1:7-8. 

CAPÍTULO VINTE E SEIS: 

1. Jeremias. 

2. Para produzir o arrependimento necessário para a restauração espiritual. 

3. Os Judeus que estavam cativos em Babilônia. 

4. Deus é fiel em juízo e misericórdia. 

5. Lamentações 3:22-23. 

CAPÍTULO VINTE E SETE: 

1. Ezequiel. 

2. Ezequiel adverte do cativeiro próximo, então profetiza aos cativos depois de que ele ocorreu. 

3. Judá. 

4. O Senhor ordena os eventos históricos para que as nações saibam que Ele é Deus. 

5. Ezequiel 22:30. 

CAPÍTULO VINTE E OITO: 

1. Daniel. 

2. Para mostrar como Deus governa os assuntos dos homens. 

3. O cativeiro dos judeus. 

4. Deus é soberano e Ele honra aqueles que o honram. 

5. Daniel 12:3. 

CAPÍTULO VINTE E NOVE: 

1. Oséias. 

2. Alertar a Israel de sua condição pecadora e trazê-lo de novo a Deus. 

3. O reino do norte de Israel. 

4. A experiência pessoal cria a compreensão genuína e a compaixão. 

5. Oséias 4:1.

CAPÍTULO TRINTA: 

1. Joel. 

2. Advertir Judá de seu pecado e necessidade do arrependimento e informar dos planos futuros de Deus para a nação. 

3. Judá. 

4. Até mesmo em meio do juízo corretivo, Deus planeja a bênção futura para Seu povo. 

5. Joel 2:28-29. 

CAPÍTULO TRINTA E UM: 

1. Amós. 
2. Para voltar a chamar Israel de volta para Deus. 

3. Israel. 

4. O chamado às nações hoje é ainda “Prepare-se para se encontrar com o Seu Deus, ó Israel!”

5. Amós 4:12. 

CAPÍTULO TRINTA E DOIS: 

1. Obadias. 

2. Para advertir do castigo de Deus para o pecado. 

3. Edom. 

4. Deus derruba o que tem sido pecadoramente exaltado. 

5. Obadias 1:4. 

CAPÍTULO TRINTA E TRÊS: 

1. Jonas. 

2. O propósito não era somente evangelizar Nínive, porém documentar para Israel que a salvação não era somente para os judeus. 

3. Nínive. 

4. A salvação não se restringe pela raça, cultura, ou outras barreiras. Veja Romanos 10:13. 

5. Jonas 3:1-2. 

CAPÍTULO TRINTA E QUATRO: 

1. Miquéias. 

2. Um chamado ao arrependimento para evitar o juízo. 

3. Israel e Judá. 

4. Deus julga aos opressores de Seu povo. 

5. Miquéias 6:8. 

CAPÍTULO TRINTA E CINCO: 

1. Naum. 

2. Advertir de juízo em Nínive, a cidade capital do império Assírio que levou o povo de Deus ao cativeiro. 

3. Nínive. 

4. Tenha cuidado, Deus vinga o mal. 

5. Naum 1:2. 

CAPÍTULO TRINTA E SEIS: 

1. Habacuque. 

2. Despertar Judá a sua necessidade espiritual e advertir do juízo iminente de Deus. 

3. Judá. 

4. O justo viverá pela fé. 

5. Habacuque 3:2. 

CAPÍTULO TRINTA E SETE: 

1. Sofonias. 

2. Advertir Israel e todas as nações do juízo de Deus. 

3. Israel. 

4. Deus é poderoso para salvar. 

5. Sofonias 3:17. 

CAPÍTULO TRINTA E OITO: 

1. Ageu. 

2. Inspirar Israel a um novo zelo para com Deus e fazer aos líderes conscientes de sua responsabilidade em reconstruir o templo da adoração. 

3. Israel. 

4. Construir o Reino de Deus deve ser uma prioridade do verdadeiro crente. 

5. Ageu 1:5. 

CAPÍTULO TRINTA E NOVE: 

1. Zacarias. 

2. Inspirar Israel para terminar o templo. 

3. Israel. 

4. Deus controla os assuntos de homens e nações. 

5. Zacarias 13:1. 

CAPÍTULO QUARENTA: 

1. Malaquias. 

2. Chamar a nação de Israel ao arrependimento e voltar à justiça. 

3. Israel. 

4. Arrependimento e retorno é igual a restauração. Atitude e ação são necessárias para o perdão. 

5. Malaquias 2:2. 

