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Estudo Resumido sobre a Bíblia sagrada.

Introdução - É muito importante estudarmos a Bíblia Sagrada, pois ela nos revela a vontade
de DEUS e nos ensina a viver essa vontade de forma que através dela nos aproximemo-nos
do SENHOR JESUS. Porém é necessário entendermos por que precisamos conhece-la e
antes fazermos algumas considerações.

Vamos saber o que é Bíblia?

A Bíblia é DEUS se revelando ao homem. É através da Bíblia que o homem criatura conhece e
se aproxima do seu Criador.

A sua autoria é DIVINA, pois mesmo que seja certa a afirmação que homens a tenha escrito,
todavia o fizeram mediante a inspiração de DEUS.
Seu interprete é o Espírito Santo e ninguém conseguirá captar o teor real do texto sagrado sem
a ação dEste. Seu tema central gira em torno da pessoa de JESUS CRISTO, encontrando
alusão a Ele em todo o texto sagrado seja de forma explicita ou através de símbolos.

Agora visto que a Bíblia é toda essa plenitude , vamos saber por que devemos estuda-la.
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Sendo ela a revelação de DEUS, ela é a ferramenta que nos mostra como devemos fazer para
chegarmos até Ele. Também, ela é o alimento do Espírito humano. E ainda , ela é o
instrumento da operação do Espírito Santo em sua atuação entre os homens.

Como devemos estudar a Bíblia?

Antes de mais nada é necessário conhecermos o seu autor. Toda interpretação começa com
um prévio conhecimento do autor, para que possamos receber a sua mensagem.

A Bíblia, por ser um alimento, deve ser lida diariamente e em Espírito de oração para que o
espírito Santo nos capacite a entender o que esta diante de nós.

Também a Bíblia deve ser aplicada primeiramente a nós e não ser vista apenas como uma
utopia. E principalmente, a Bíblia deve ser lida toda , pois só assim teremos o entendimento da
sua mensagem. Como podemos entender um livro que nem o lemos todo ainda? Salmos 102

Como podemos entender a Bíblia?

Primeiramente, devemos crer sem duvidarmos, lendo com amor e prazerosamente, com fome
de aprender as coisas de DEUS. Ler de uma maneira forçada ou obrigado não nos trará fruto.
Também faz necessária a aplicação daquilo que estamos lendo.

Um principio básico do aprendizado aqui na igreja evangélica eu sou de JESUS é a mudança
de atitude.olha preste bem atenção , não adiantará lermos a Bíblia sem aplicarmos aquilo que
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ela nos ensina.

“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a
um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha.”

“Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a
um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.” Mt 7.24;26

Por outro lado , procurar entende-la usando apenas conhecimentos humanos, também, não
nos ajudará , antes trará confusão e conceitos falsos. É necessário uma intima comunhão com
o Espírito Santo de DEUS para que nós possamos compreende-lá realmente.

Uma atitude humilde de dependência, sem idéias pré- formadas ou “eu-acho-eu- faço” nos
ajudará de forma importante a entendermos o que temos lido. É necessária um real desejo de
agradar a DEUS , pois só assim conseguiremos nos amortizar e procuraremos fazer o que é
reto aos seus olhos.

Participar de escolas dominicais é muito importante pois é aplicado a palavra de DEUS e se
existir dificuldades na interpretação do texto o qual você leu poderá esclarecer com sua
liderança ou com outros irmãos que tiver o conhecimento.

Observações Úteis e praticas no manuseio da Bíblia.

3/6

Estudo Resumido sobre a Bíblia sagrada. - Parte 1

A) Quanto ao manuseio- procure ter ordem com os seus apontamentos individuais, isto tornará
mais fáceis consultas posteriores. Também procure aprender a ler e escrever referencias
bíblicas. Saiba a diferença entre texto(passagem lida), contexto(é a parte posterior da
passagem lida; Pode ser um versiculo, capitulo ou mesmo um livro inteiro) , referencia ( é a
relação entre dois textos que poderá ser verbal, quando a paralelismo de texto , e real quando
há paralelismo de idéias, sendo a segunda chamada uma referencia autentica) e Inferência (
que é a conclusão ou comentário tirado do texto). O contexto pode ser um versículo anterior,
um capitulo ou até mesmo um livro inteiro.

B) Procure conhecer os manuscritos e versões da Bíblia pois alguns textos são diferentes nas
diversas versões bíblicas.

C) Conheça as diversas siglas das diferentes versões : ARA , ACR, ARR e outras.

D) Conhecer a cronologia de antes e depois de CRISTO.

E) Procure manusear sempre a bíblia para que tenha máxima intimidade com ela.
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F) Procure saber ler e escrever as abreviaturas utilizadas nas referencias.

O método mais utilizado é:

* Utilizarmos duas letras para abreviatura dos livros sem usarmos ponto.

* O capitulo é citado, e em seguida colocamos um ponto para separarmos dos números
correspondentes aos versículos.

* Os versículos são apresentados de dois modos: quando citamos um texto com vários
versículos, de um mesmo capitulo, para indicarmos uma seqüência de versos subseqüentes,
utilizamoso hífen, como no exemplo: 12-15 essa significa que devem ser lidos os versos
12,13,14,15.

Quando citamos um texto com vários versículos, de um mesmo capítulo, para indicarmos
versículos saltados, utilizamos a virgula, como no exemplo: 12,15 neste caso, serão lidos
apenas os versículos 12 e 15. Separamos uma referencia de outra utilizando ponto e virgula.

Como fonte de consulta procure ter a mão:

Dicionário de português, dicionário Bíblico , gramática da língua portuguesa, concordância
Bíblica , comentários Bíblicos, Didática aplicada.
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