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Prefácio do autor 

 

 
Prefácio a segunda edição 
 
O objetivo deste livro é fornecer aos alunos da Bíblia um esboço que lhes 
permita ganhar certa familiaridade com seu conteúdo. Embora se destine 
especialmente a estudantes de academias, escolas preparatórias e 
faculdades, as necessidades das aulas realizadas pelas Sociedades de 
Mulheres, Organizações de Jovens, Classes Normais da Escola Dominical, 
Associação Cristã de Moços e aulas avançadas das Escolas Dominicais têm 
sido constantemente lembradas. Sua publicação foi incentivada não apenas 
pela esperança de suprir as necessidades mencionadas, mas por expressões 
que se seguiram a palestras públicas sobre certos livros, indicando um 
desejo por parte dos cristãos em geral de um livro que, em breve, lhes daria 
algumas dicas sobre o propósito, ocasião e cenário geral de cada um dos 
livros da Bíblia. 
 
O trabalho foi realizado com a convicção de que os estudantes das escolas 
americanas deveriam familiarizar-se tanto com as fontes de nossa religião 
quanto com as religiões das nações pagãs antigas, e ainda mais, já que a 
maioria de nossas as pessoas o consideram a única e verdadeira religião, e 
mais ainda, uma vez que “é feita a base de nossa civilização e está implícita 
e envolvida em toda a nossa vida nacional”. O autor acredita que o 
conhecimento dos fatos simples da história, geografia e cronologia da 
Bíblia é essencial para uma educação liberal e que estar familiarizado com 
as profecias, poesia e ética das escrituras é essencial para a educação do 
homem educado de hoje como era um “conhecimento da história grega no 
tempo de Péricles ou da história inglesa no reinado de Henrique VIII”. E, 
para que esse conhecimento possa ser adquirido, foi feito um esforço para 
colocar no livro apenas um mínimo de matéria calculada para levar o aluno 
para longe da própria Bíblia a uma discussão sobre ele e colocar nele um 
máximo de tal assunto, como exigirá que ele estude as escrituras em 
primeira mão. 
 
Tendo pretendido, antes de tudo, atender às necessidades daqueles cujas 
vantagens para o estudo das escrituras foram limitadas, as informações 
foram colocadas em forma de tabela, fornecendo apenas os fatos que 
foram cuidadosamente reunidos de fontes confiáveis, com pouca tentativa 
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de mostrar como as conclusões foram alcançadas. Espera-se que os fatos 
apresentados sejam dominados e que seja criado um interesse que levará a 
um estudo mais aprofundado sobre os assuntos tratados. E, para esse fim, 
alguns dos estudos foram suficientemente complicados para o trabalho da 
faculdade e instruções para esse trabalho, dadas em sugestões para 
professores, líderes e turmas. Além dos estudos dos livros, foram 
introduzidos alguns assuntos de interesse geral que foram considerados 
úteis como exercícios para os alunos da academia e que serão considerados 
interessantes e úteis para todas as classes de alunos. 
 
O plano geral é o resultado da experiência de alguns anos de ensino, mas o 
material apresentado requer pouca reivindicação de originalidade. Ele foi 
coletado de muitas fontes e, em alguns casos, pode parecer quase plágio, 
mas aqui é feito o devido reconhecimento por todas as sugestões de 
qualquer fonte, inclusive o Dr. George W. Baines, que leu todo o material, 
exceto no Novo Testamento. 
 
Deixe-se dizer também que, ao preparar esses estudos, o Autor procedeu 
com base na crença na Bíblia como a Palavra de Deus, uma verdadeira 
fonte de conforto para todas as condições do coração e um guia seguro 
para toda fé e conduta, quer de indivíduos ou de nações. Espera-se, 
portanto, que aqueles que estudam os tópicos apresentados abordem as 
escrituras com um coração aberto, que tenha pleno poder para fazê-los 
sentir a necessidade de Deus, que possam tornar suas provisões reais em 
sua experiência e que traga a eles vidas novas e transformadas. 
 
Se os pastores o considerarem valioso como um livro de referência para si 
e para seus membros que desejam estudar Bíblia, ou se for considerado útil 
para qualquer um ou todos os mencionados no parágrafo um deste 
Prefácio, o Autor ser amplamente recompensado pelo esforço realizado. 
 

J. B. TIDWELL. 
Waco, Texas, agosto de 1914. 
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Prefácio a primeira edição 
 
 
Ao enviar esta segunda edição de A Bíblia, livro por livro, pareceu sábio fazer 
algumas mudanças nele. O assunto descritivo foi colocado em parágrafo 
em vez de forma tabular; as análises foram feitas mais curtas e menos 
complexas; as lições baseadas nos livros do Antigo Testamento foram 
omitidas ou incorporadas nos tópicos de estudo que foram aumentados. 
Acredita-se que a composição do livro seja melhor e mais atraente. 
 
O autor sente uma profunda gratidão pelo fato de a primeira edição ter 
sido vendida tão cedo. Ele concede a esperança de que tenha sido útil e 
envia esta edição com uma oração para que seja mais valiosa do que a 
anterior. 
 

J.B. Tidwell 
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Por que acreditamos na Bíblia 

 
 
Existem duas linhas de prova da confiabilidade das escrituras, a externa e a 
interna. Esses diferentes tipos de evidências podem ser apresentados, sem 
separação, da seguinte maneira: 
 
1. A formação e a unidade da Bíblia. Existem sessenta e seis livros escritos 
por quase quarenta homens, que viveram em vários momentos, e ainda 
assim esses livros concordam em criar um todo perfeito. Esses escritores 
eram de diferentes classes e ocupações. Eles possuíam diferentes graus de 
treinamento e viviam em lugares e idades amplamente diferentes do 
mundo. O perfeito acordo de seus escritos não poderia, portanto, ser o 
resultado de qualquer conluio entre eles. A única conclusão que pode 
explicar tal unidade é que uma mente grande e infinita ditou as escrituras. 
 
2. A preservação da Bíblia. O fato de a Bíblia ser um livro divino é 
comprovado por ter sobrevivido aos destroços de impérios e reinos e à 
destruição de bibliotecas caras e cuidadosamente reunidas, e também 
quando não houve nenhum esforço humano especial para salvá-lo. Às 
vezes, todos os poderes constituídos da terra estavam dispostos contra ela, 
mas avançou contra a maré de feroz oposição e perseguição. 
 
3. Sua precisão histórica. Os nomes de cidades, batalhas, reis, impérios e 
grandes eventos, amplamente separados no tempo e no espaço, são dados 
sem erros. As ruínas das cidades da Assíria, Egito e Babilônia foram 
desenterradas e foram encontradas tábuas que comprovam a precisão da 
narrativa bíblica. Essas tábuas corroboram as histórias da criação e queda 
do homem, do dilúvio, da torre de Babel, da escravidão no Egito, do 
cativeiro e de muitas outras coisas. Essa precisão nos dá confiança na 
realidade do livro. 
 
4. Sua precisão científica. No momento da redação da Bíblia, havia todo 
tipo de histórias grosseiras e supersticiosas sobre a Terra e todas as suas 
criaturas e processos. Era humanamente impossível que um livro tivesse 
sido escrito que resistisse ao teto da pesquisa científica e, ainda assim, a 
todo momento ele se provou fiel aos fatos da natureza. Suas áreas de 
ensino para a criação de toda a vida animal são comprovadas na ciência, 
em que nenhuma espécie nova surgiu na história do homem e em sua 
pesquisa ou experimento. Davi disse que o sol viajava em um circuito 
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(Salmos 19: 6), e a ciência provou sua afirmação. Jó disse que o vento tinha 
peso (Jó 28:25) e a ciência finalmente o verificou. Que Jó está suspensa no 
espaço sem apoio visível é declarado por Jó, que disse que “Deus pendura 
a terra sobre nada”, Jó 26: 7. Além desses e de outros ensinamentos 
específicos da ciência que correspondem às declarações da Bíblia, todo o 
ensino geral das escrituras é sustentado por nossas investigações. Muitas 
teorias foram avançadas que contradiziam a Bíblia (uma vez uma 
Instituição Francesa de Ciência alegou que havia oitenta teorias hostis), 
mas nenhuma dessas teorias se manteve. Onde quer que um ensino de 
ciência que contradiz a Bíblia tenha sido avançado, provou-se falso, 
enquanto a Bíblia correspondia aos fatos. 
 
5. Sua precisão profética: Pelo menos dezesseis profetas profetizaram 
sobre eventos futuros. Eles falaram da destruição vindoura de cidades e 
impérios, chamando-os pelo nome. Eles falaram sobre novos reinos. Eles 
falaram sobre a vinda de Cristo, sua natividade, o local de seu nascimento e 
o resultado de sua vida e morte e não se enganaram. 
 
O próprio Cristo mostrou como suas antigas profecias eram cumpridas 
nele. Ele contou a destruição de Jerusalém e a natureza de seu Reino e 
obra, tudo o que se mostrou verdadeiro. Nenhum outro senão um livro 
Divino poderia prever o futuro em detalhes. 
 
6. A riqueza e universalidade de seus ensinamentos. Seu conteúdo é fresco 
e novo para todas as idades e pessoas. Seus ensinamentos fornecem os 
mais altos padrões para o governo humano correto e para a pureza pessoal 
de caráter. Suas virtudes são superiores a todas as outras. Toda geração 
encontra nela tesouros novos e maravilhosos, e embora centenas de 
milhares de livros tenham sido escritos sobre ela, sente-se que ainda é uma 
mina, cujas riquezas cuja excelência literária, beleza moral e pensamento 
sublime quase não foram tocadas. 
 
7. A justiça e sinceridade de seus escritores: Ao retratar seus heróis, a Bíblia 
não tenta qualquer brilho. Suas falhas não são encobertas nem perdoadas, 
mas condenadas. Isso é diferente de todos os outros livros. 
 
8. Sua solução das dificuldades do homem: Qual é a origem do mundo? 
Qual é a origem do homem? Como veio o pecado no mundo? Haverá 
punição do pecado que satisfará a injustiça e as desigualdades da vida? 
Existe redenção para o homem fraco e desamparado? Existe uma vida 
futura? Estas são algumas das perguntas que perturbaram o homem em 
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todas as idades. Somente a Bíblia as responde de maneira simples, mas 
adequada. Só isso nos dá o conhecimento do caminho para garantir a 
felicidade. Somente seus remédios fornecem um certo bálsamo para 
corações humanos machucados. 
 
9. Seus milagres: A Bíblia, que registra como Deus enviou seu filho e 
outros em missões especiais, também conta como Ele atestou o trabalho 
deles por sinais ou milagres. Esses milagres foram realizados na presença 
de testemunhas dignas de crédito e, portanto, devem ser acreditados. Além 
disso, são tão diferentes dos atos sobre-humanos da mitologia antiga que 
os caracterizam como divinos e verdadeiros e, ao mesmo tempo, 
desacreditam todos os falsos. 
 
Os milagres da Bíblia nunca são para mera exploração ou para lucro 
pessoal para quem realiza o milagre. Eles são para o bem dos outros. 
Cegos, surdos e coxos são curados. Os doentes e os mortos ressuscitam. 
Os leprosos são curados e os pecados perdoados. Além disso, aqueles que 
realizam o milagre não reivindicam poder próprio, mas atribuem tudo a 
Deus e somente realizam o milagre para que Deus seja exaltado. 
 
10. Seu caráter espiritual: É evidente que somente o homem não poderia 
ter concebido as idéias sublimes das escrituras. Toda a sua experiência 
prova que ele não pode produzir nada tão além de si mesmo. Essas altas 
verdades, portanto, vieram de um homem maior que o homem. 
 
11. Seus frutos: Nenhum outro livro fará pelo homem o que a Bíblia faz. A 
disseminação de suas verdades torna o homem melhor. Onde quer que a 
Bíblia vá, civilização e iluminação seguem. É assim, não importa qual seja a 
condição anterior do povo. Onde tudo mais falha, a Bíblia consegue tirar 
os homens da ignorância e da vergonha. 
 
12. Suas próprias reivindicações de origem divina: 
 
(1) Afirma claramente ser a palavra de Deus. 
 
(a) Todas as escrituras são dadas por inspiração de Deus, 2 Timóteo 3:16. 
(b) Deus falou aos pais pelos profetas, Hebreus 1: 1. 
(c) Os homens santos de Deus falaram quando foram movidos pelo 
Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. 
(d) Ele falou pela boca de seus santos profetas, Lucas 1:70. 
(e) O que o Espírito Santo falou pela boca de Davi, Atos 1:16. 
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(f) Deus mostrou pela boca de todos os seus profetas, Atos 3:18. 
(g) Pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1:12. 
(h) Não como a palavra dos homens, mas como é na verdade a palavra de 
Deus, 1 Tessalonicenses 2:13. 
 
(2) Alega ser um bom livro e ser dado para o bem do homem. Ambas as 
alegações foram amplamente justificadas. Mas não poderia ser um bom 
livro e reivindicar o que não é verdade. Isso faria se não fosse a Palavra de 
Deus. 
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Os nomes de Deus 
 
 
Vários nomes são usados para Deus, cada um com seu próprio significado, 
e todo leitor da Bíblia deve, de alguma maneira geral, conhecer o 
significado de cada nome. Nem sempre podemos distinguir o significado 
exato, mas o seguinte, embora nem todos, será útil na leitura da tradução 
em inglês. 
 
1. Deus: Deriva de uma palavra e duas de suas composições ou formas e 
significará de acordo: (1) O Forte usado 225 vezes no Antigo Testamento; 
(2) O Forte como um objeto de adoração; (3) O Forte que é fiel e, 
portanto, confiável e obedecido. Este último é um termo plural e é usado 
2300 vezes no Antigo Testamento. É o nome usado quando Deus disse. 
“Façamos o homem” e “Deus criou o homem à sua imagem”, etc., 
Gênesis 1: 26-27. Foi com esse nome que Deus, a Trindade, fez um pacto 
pelo bem do homem antes que o homem fosse criado. 
 
2. SENHOR: Letras maiúsculas na versão antiga e traduzido como Jeová 
na tradução revisada. Significa: (1) O auto-existente que se revela; (2) Deus 
como Redentor. Foi sob esse nome que ele procurou o homem após a 
queda e o vestiu de peles. Gênesis 3: 9-17; (3) Deus que faz e guarda seus 
convênios. É usado mais de 100 vezes em conexão com os convênios, 
como em Jeremias 31: 31-34, onde ele promete uma nova aliança. 
 
3. Senhor: Iniciais minúsculas, exceto S e sempre denotam Deus como 
Mestre em sua relação conosco como servos. Existem dois tipos de 
empregados contratados e comprados, sendo estes últimos sempre 
superiores e mais amados. Espera-se que o servo obedeça e tenha proteção 
e suporte garantidos por seu serviço. 
 
4. Deus Todo-Poderoso: Significa um forte enfrentador, o derramador ou 
provedor de bênçãos espirituais e temporais. Refere-se a Deus: (1) Como 
um nutridor, doador de força, mais satisfeito e mais forte que dá; (2) Como 
doador de fecundidade que provém do alimento. Ele deveria tornar 
Abraão frutífero, Genesis 17: 1-8; (3) Como doador de correção. Isso ele 
faz na poda para que possa haver mais fruto. 
 
5. O Deus Altíssimo ou Altíssimo: Significa: (1) O possuidor do céu e da 
terra, que como proprietário distribui a terra entre as nações; (2) Aquele 
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que, como possuidor, tem domínio e autoridade sobre ambos, Daniel 4:18, 
37; Salmo 91: 9-13. 
 
6. Deus eterno: Isso o representa como: (1) o deus do mistério das eras e, 
portanto, (2) o deus dos segredos; (3) O Deus da existência eterna, cujo 
entendimento é passado, é descobrir. 40:28. 
 
7. SENHOR (Jeová) Deus: Este nome é usado: (1) Da relação da Deidade 
com o homem, (a) como Criador, criando e controlando seu destino, 
especialmente de suas relações terrenas, (b) como tendo autoridade moral 
sobre ele, (c) como redentor; (2) De sua relação com Israel, cujo destino 
ele fez e controlou. 
 
8. Senhor (Jeová) dos exércitos: Refere-se: Geralmente ao exército do céu, 
especialmente dos anjos; (2) Para todo o poder divino ou celestial 
disponível para o povo de Deus; (3) O nome especial de divindade usado 
para confortar Israel em tempos de divisão e derrota ou fracasso, Isaías 1: 
9, 8: 11-14. 
 
Nota: Analise o uso desses nomes e encontre algumas passagens das 
escrituras que ilustrem o uso de cada um. 
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Sobre os Ofícios e Ocasiões Sagradas 
 
 
Os Ofícios Sagrados 
 
Os seguintes fatos sobre os ofícios da Bíblia devem ser familiares a todos 
os estudantes da Bíblia. 
 
1. Os sacerdotes: Eles representam o povo para Deus. O chefe da família foi 
o primeiro sacerdote. Gênesis 8:20. Mais tarde, o primeiro filho nascido ou 
o mais velho tornou-se sacerdote do povo escolhido, Êxodo 28: 1. Eles 
serviram no tabernáculo e, mais tarde, no templo, onde realizavam cultos 
religiosos, ofereciam sacrifícios por pecados públicos e privados e eram 
professores e magistrados da lei. 
 
2. Os profetas: Estes falam por Deus ao povo. Eles receberam revelações de 
Deus e as tornaram conhecidas pelos homens. Eles foram selecionados de 
acordo com a vontade de Deus de transmitir seus dons espirituais (1 
Coríntios 12:11) e estendidos por aqueles que escreveram livros proféticos 
a Malaquias. Eles eram filósofos, professores, pregadores e guias da 
piedade e adoração do povo. Abraão foi o primeiro a ser chamado de 
profeta (Gênesis 20: 7) e Arão a seguir (Êxodo 7: 1). 
 
3. Os escribas: A palavra significa escritor e Seraías é o primeiro 
mencionado, 2 Samuel 8; 17. Como escritores, logo se tornaram 
transcritores, depois intérpretes e professores ou expositores. Eles se 
tornaram conhecidos como advogados e receberam alta reputação e 
dignidade. Na época dos reis, eles eram apoiados pelo Estado como um 
corpo de homens instruídos, organizados e altamente influentes. No 
tempo de Cristo, eles estavam entre os membros mais influentes do 
Sinédrio. 
 
4. Os apóstolos: Estes formaram o começo da igreja de Cristo. Eles eram 
separados da ordem antiga e, portanto, não tinham nenhuma obrigação 
com nenhuma casta. Nem estavam ligados à antiga administração das 
coisas divinas. A palavra significa um mensageiro ou um enviado. Eles 
deveriam, portanto, estar com ele e serem enviados para pregar. Doze 
foram escolhidos, e quando Judas, um deles, o traiu, Matias foi escolhido 
em seu lugar (Atos 1: 15-26). Paulo foi designado de uma maneira especial 
(Atos 9: 1-43) e talvez outros. Barnabé foi chamado apóstolo (Atos 14:14). 
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Esses homens lideraram os novos movimentos (Atos 5: 12-13) e se 
dedicaram especialmente aos dons ministeriais (Atos 8: 14-18). Eles tinham 
a primeira autoridade na igreja (Atos 9:27; 15: 2; 1 Coríntios 9: 1; 12:28; 2 
Coríntios 10: 8; 12:12; Gálatas 1:17; 2: 8-9). 
 
5. Ministros ou Pregadores: Eles são: 
 
(1) Aqueles que ministram ou ajudam outros no serviço, mas como 
atendentes livres, não como escravos; 
(2) Eles se tornaram professores e, portanto, nosso mandato de ministros 
(Atos 13: 2; Romanos 15:16); 
(3) Hoje eles são pregadores e mestres da palavra e ministram às 
necessidades espirituais do povo de Deus e de outros. 
 
Nota: Leia todas os trechos das escrituras aqui mencionados e convide outras pessoas a 
serem dadas pela classe. Em seguida, analise esses fatos até que eles sejam familiares. 
 
 
As ocasiões sagradas 
 
1. O sábado: Para o significado e uso do termo, veja Levítico 25: 4; Mateus 
28: 1; Lucas 24: 1; Atos 25: 7. A primeira menção é Gênesis 2: 2-3 e a 
primeira menção do sábado semanal é Êxodo 16: 22-30. É sugerido na 
divisão de semanas. Gênesis 8: 10-12; 29: 27-28, e Israel foi instruído a 
mantê-lo, Êxodo 20: 8-11. 
 
2. As novas luas: Eram festas especiais no primeiro dia do mês (Números 
10:10) e eram celebradas por sacrifícios (Números 28: 11-15). Entre as dez 
tribos, era considerado um tempo adequado para ir aos profetas para 
receber instruções, 2 Reis 4:23. 3. As festas anuais. Havia vários deles. 
 
(1) A Páscoa, 14 de abril (Êxodo 12: 1-51), comemorando o êxodo do 
Egito e a salvação dos primogênitos. 
(2) Pentecostes, 6 de junho (Êxodo 34:22; Levítico 23: 15-16; 
Deuteronômio 16: 9-10; Números 28: 26-31), comemorando o 
cumprimento da Lei. 
(3) Festa das Trombetas, 1º de outubro (Levítico 23: 23-25; Números 29: 
1-6), o início do ano civil. (4) O Dia da Expiação, 10 de outubro (Levítico 
16: 1-34; 23: 27-32), expiação feita pelos pecados do povo. 
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(5) A Festa dos Tabernáculos, 15 de outubro, com duração de uma semana 
(Levítico 23: 34-43; Êxodo 23: 16; 34: 22; Deuteronômio 16: 13-15), 
comemorando a vida no deserto. 
(6) Festa da Dedicação, 25 de dezembro (1 Reis 8: 2; 1 Crônicas 5: 3), 
comemorando a dedicação do templo. 
(7) Festa de Purim, 14 e 15 de março (Ester 9: 20-32), comemorando a 
libertação por Ester. 
 
4. O ano sabático: A terra de Israel deve descansar a cada sete anos, como 
o povo descansa a cada sete dias. Nenhuma semente deve ser semeada ou 
as vinhas podadas. Tudo o que cresceu foi propriedade pública e os pobres 
podiam levá-la à vontade. Todas as dívidas devem então ser perdoadas, 
exceto aos estrangeiros (Êxodo 23: 10-11; Levítico 25: 2-7; Deuteronômio 
15: 1-11). 
 
5. O ano do jubileu: Todo quinquagésimo ano era conhecido como 
Jubileu, Levítico 25: 8-55. Começou no décimo dia do sétimo mês e, 
durante o mesmo, o solo foi preenchido como no ano sabático. Toda a 
terra alienada voltou ao proprietário original e os escravos hebreus ficaram 
livres, se quisessem. 
 
6. O dia do Senhor: É o primeiro dia da semana e comemora a ressurreição 
de Jesus e a obra final da redenção, enquanto o sábado comemorava a obra 
final da criação. 
 
Nota. Encontre outras referências das escrituras para cada uma dessas ocasiões e 
familiarize-se com o nome, a data e a importância de cada uma. 
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Instituições de Adoração e Sete Grandes 
Convênios 
 
 
As Instituições Sagradas de Adoração 
 
1. O Altar: Faça um estudo cuidadoso, constatando: (1) A primeira menção 
a ele. (2) As diferentes pessoas que são registradas como construtores de 
altares, Gênesis 1-Ex. 20. (3) Os materiais de construção, Êxodo 20: 24-25. 
(4) O propósito para o qual foram erguidos, incluindo o de Josué, Josué 
22:10, 22-29. 
 
2. O Tabernáculo: Êxodo, capítulos 25-29. Estudo: (1) As instruções para 
construí-lo, incluindo as ofertas e artigos a serem dados. (2) Sua mobília. 
(3) Sua construção. (4) Seu objetivo, Êxodo 29; 42-45; Hebreus. capítulos 
9-10. (5) Sua história, quando configurada pela primeira vez, por quanto 
tempo é usada, etc. 
 
3. O Templo: (1) Templo de Salomão. Estude o desejo de Davi de 
construir e sua preparação para isso. 2 Samuel 7: 1-2; 2 Crônicas 28, 29; 
seu material, edificação e dedicação, 1 Reis 5-8; 2 Crônicas 2: 6; sua 
destruição pelo general de Nabucodonosor, 587 a.C. C. (2) Templo de 
Zorobabel. Estude o decreto de Ciro, o retorno dos judeus, a reconstrução 
e a dedicação, Esdras, capítulos 1-6; sua destruição por Pompeu 63 d. C.. e 
por Herodes, o Grande 37 B. C. (3) Templo de Herodes. Foi iniciado 20 
ou 21 a.C.. João 2: 20; Mateus 24: 1-2; Mateus 13: 1-2; Lucas 21:56, e 
destruído sob Tito, 70 d. C.. 
 
4. A Sinagoga: obra grega que significa assembléia. Havia sinagogas onde 
quer que houvesse judeus fiéis, cerca de 1500 na Palestina e talvez 480 em 
Jerusalém. Os oficiais eram (1) Governante. Lucas 8:49; 13:14; Marcos 5: 
15, etc.; (2) Anciãos, Lucas 7: 3; Marcos 5:22, etc.; (3) Ministro, Lucas 4:20. 
O culto foi de oração, leitura e exposição das escrituras. Foi através do 
culto na sinagoga que os apóstolos em todos os lugares tiveram a 
oportunidade de ensinar o cristianismo. 
 
5. A Igreja: A palavra significa assembleia e é mais comumente usada em 
uma congregação local de obreiros cristãos. Às vezes é chamada de igreja 
de Cristo, igreja de Deus, santos, etc. As igrejas foram estabelecidas nas 



A Bíblia, livro por livro 
 

 
23 

cidades e nos lares. Não é apropriado chamar todos os cristãos de uma 
denominação específica de igreja. Nem podemos chamar todas as 
denominações de um determinado território de igreja. Seria errado dizer a 
igreja Batista do sul. No Novo Testamento, podemos ter uma ideia 
bastante clara disso como instituição, estudando algumas igrejas principais 
e líderes do movimento cristão após a ascensão de Cristo. 
 
 
As Sete Grandes Alianças 
 
Existem dois tipos de convênios. (1) Exemplo declarativo ou 
incondicional, Gênesis 9-11, “Eu irei”. (2) Mútuo ou condicional, exemplo: 
“Se você quiser”. Toda escritura é um desenvolvimento ou é resumida em 
sete convênios. 
 
1. A Aliança Adâmica: Gênesis 3: 14-19. Descreve os elementos do 
convênio, mostrando as pessoas afetadas e os resultados ou condições 
envolvidos. 
 
2. A Aliança Noéica: Gênesis 8: 20-9: 27. Descreve os elementos da aliança 
e os resultados afetados. 
 
3. O Convênio Abraâmico: Gênesis 12: 1-3; Atos 7: 3. outros detalhes, 
Gênesis 13: 14-17; 15: 1-18; 17: 1-8. Descreva, dando os elementos, 
bênçãos propostas, temporal e espiritual ou eterna. Às vezes, isso é 
chamado de vários convênios, mas parece melhor considerá-lo um que é 
ampliado de tempos em tempos. 
 
4. A Aliança Mosaica, Êxodo 19-30. Dado em duas partes: (1) Lei do 
Dever (10 mandamentos), (2) Lei da Misericórdia, Sacerdócio e Sacrifícios 
Levítico 4:27:31; Hebreus 9: 1-7. (3) A quem foi dado, Êxodo 19: 3 e a 
todos, Romanos 2,12; 3:19, etc. (4) Seu objetivo: (a) Negativo, Romanos 3: 
19-20, Gálatas 2: 16-21. Etc.; (b) Positivo, Romanos 3:19, 7: 7-13. (5) A 
relação de Cristo com a Aliança Mosaica: (a) estava sob ela, Gálatas 4; 4; 
Mateus 3:13, etc.; (b) Manteve, João 8:46; 15:10; (c) Amaldiçoou os 
pecadores, Gálatas 3: 10-13; 4:45; 2 Coríntios 5:21, etc.; (d) Assumiu o 
lugar e terminou o Sacerdócio e os sacrifícios, Hebreus 9: 11-15; 10: 1-12, 
etc.; (e) Nova aliança prevista para os crentes em Cristo, Romanos 8: 1; 
Gálatas 3: 13-17. 
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5. O Convênio Deuteronômico: Deuteronômio 30: 1-9. Descreva seus 
elementos, dando as coisas prometidas e profetizadas. 
 
6. A aliança davídica: 2 Samuel 7: 5-19. (1) Elementos da aliança e resumo 
no Antigo Testamento. (2) No Novo Testamento. 
 
7. A Nova Aliança: (1) Formado, Hebreus 8: 6-13. (2) Em profecia, 
Jeremias 31: 31-34. (3) Baseia-se no sacrifício de Cristo, Mateus 26: 27-28; 
1 Coríntios 11:25; Hebreus 9: 11-12. (4) É principalmente para Israel, mas 
os cristãos são participantes, Hebreus 10: 11-22; Efésios 2: 11-20. (5) Os 
judeus ainda precisam ser trazidos para ele, Ezequiel 20: 34-37; Jeremias 
23: 5-6; Romanos 11: 25-27. 
 
Nota. Tente ver como todos esses convênios se cumpriram em Cristo. 
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As divisões das Escrituras 
 
 
Em linguagem e conteúdo, a Bíblia é dividida em duas divisões principais. 
 
1. O Antigo Testamento, 39 Livros. 2. O Novo Testamento, 27 Livros. 
Total: 66 livros. 
 
Os judeus estavam acostumados a dividir o Antigo Testamento em três 
partes principais, como segue: 
 
1. A Lei: os cinco primeiros livros, Gênesis a Deuteronômio, também 
chamados de Pentateuco e livros de Moisés. 
 
2. Os Profetas: Estes são divididos nos “antigos profetas” ou livros 
históricos e nos “profetas posteriores”, ou livros, que comumente 
chamamos de livros proféticos. 
 
3. Os Escritos: que foram feitos para incluir; (1) Livros poéticos - Salmos, 
Provérbios e Jó; (2) Cânticos de Salomão, Rute, Ester, Lamentações e 
Eclesiastes; (3) Outros livros: Daniel, Esdras, Neemias e I e II Crônicas. 
 
A própria Bíblia divide o Antigo Testamento nas três seguintes divisões: 
 
1. A Lei, que inclui os cinco primeiros livros da Bíblia, também chamou os 
livros de Moisés. 
 
2. Os Profetas, que incluem os próximos doze livros, comumente 
chamados de livros históricos e os dezessete livros que conhecemos como 
livros proféticos. 
 
3. Os Salmos, incluindo os cinco livros poéticos. 
 
 
Os Livros da Bíblia 
 
Os livros do Antigo e do Novo Testamentos podem ser divididos em três 
ou cinco grupos, da seguinte maneira: 
 
Primeiro, em três grupos. 
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1. História 
 
(1) Antigo Testamento - Gênesis-Ester (17 livros). 
(2) Atos do Novo Testamento - Mateus (5 livros). 
 
2. Doutrina 
 
(1) Antigo Testamento - Jó-Cânticos de Salomão (5 livros). 
(2) Novo Testamento - Romanos-Judas (21 livros). 
 
3. Profecia 
 
(1) Antigo Testamento - Isaías-Malaquias (17 livros). 
(2) Revelação do Novo Testamento - Apocalipse (1 livro). 
 
 
Segundo, em cinco grupos: 
 
1. Antigo Testamento. 
 
(1) Pentateuco - Gênesis-Deuteronômio (5 livros). 
(2) Livros Históricos - Josué-Ester (12 livros). 
(3) Livros poéticos - Jó - Cânticos de Salomão (5 livros). 
(4) Profetas Maiores - Isaías-Daniel (5 livros). 
(5) Profetas Menores - Oseias-Malaquias (12 livros). 
 
2. Novo Testamento. 
 
(1) Evangelhos - Mateus-João (4 livros). 
(2) Atos - Atos (1 livro). 
(3) Epístolas Paulinas - Romanos-Hebreus (14 livros). 
(4) Epístolas Gerais - Tiago-Judas (7 livros). 
(5) Revelação - Apocalipse (1 livro). 
 
 
Direção para estudo: 
 
(1) Analise as divisões das Escrituras, divisões judaicas e os três e cinco grupos de cada 
Testamento.  
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(2) Analise o número de capítulos em cada livro e a abreviação de cada um.  
 
(3) Faça uma análise dos livros com o mesmo número de capítulos, como todos aqueles 
que têm um capítulo, dois capítulos, etc. 
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As Dispensações 
 
 
Uma dispensação é um período de tempo durante o qual Deus lida de 
maneira particular com o homem na questão do pecado e da 
responsabilidade. A Bíblia inteira pode ser dividida em três ou sete 
dispensações. 
 
 
Três dispensações 
 
1.A Dispensação Patriarcal. Da criação à doação da Lei, Gênesis 1 - Êxodo 
19 e Jó. 
 
2. A dispensação mosaica: Da entrega da Lei ao nascimento de Cristo, 
Êxodo 20 - Malaquias 4. 
 
3. A dispensação cristã: Desde o nascimento de Cristo até sua segunda 
vinda, Mateus - Apocalipse. 
 
 
Sete dispensações 
 
Em cada uma delas, o homem é colocado em um determinado estado ou 
condição, tem uma responsabilidade, falha em cumpri-la e sofre o 
consequente julgamento. 
 
1. A dispensação da inocência: da criação à expulsão do jardim, Gênesis 1-
3. Neste período, Adão e Eva tinham a obrigação de manter sua inocência, 
abstendo-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O 
fracasso deles foi o mais destrutivo e o alcance de todos os fracassos do 
homem. 
 
2. A dispensação de consciência: Desde a queda até o dilúvio, Gênesis 4-9. 
O homem tinha uma consciência natural, ou conhecia o bem do mal, e 
tinha a obrigação de fazer o bem e não o mal. O tempo cobriu 4004-2348 
a. C. = 1636 anos, para as dispensações 1 e 2. 
 
3. A dispensação de governos humanos: Do dilúvio ao chamado de 
Abraão, Gênesis 10-12. Deus deu às oito pessoas salvas do poder da 
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inundação para governar a terra renovada. O tempo coberto, 2348-1921 a. 
C. = 427 anos. 
 
4. A Dispensação da Promessa: De Abraão à entrega da lei. Gênesis 12 - 
Êxodo 19. Deus prometeu a Abraão terras, sementes naturais, sementes 
espirituais e outras promessas condicionais. Para fins de estudo, esta 
dispensação é dividida em duas seções. (1) Abraão e o povo escolhido, 
Gênesis 12:50. (2) Moisés e o Êxodo, Êxodo 1-19. O tempo coberto, 
1921-1491 a. C. = 430 anos. 
 
5. A Dispensação da Lei: Do Sinai ao Calvário ou do Êxodo à Cruz, 
Êxodo 20 - João 21. A história de Israel no deserto e seus lapsos na 
idolatria e seus outros pecados enquanto em Canaã, seu cativeiro pela 
Babilônia e dispersão final são evidências de seu fracasso nessa 
dispensação. Todo o Antigo Testamento foi escrito durante esse período. 
O tempo coberto, 1491 a. C. - 34 a. C. = 1525 anos. 
 
6. A Dispensação da Graça: Do Calvário à segunda vinda de Cristo, Ato 8 
- Apocalipse. Graça é Deus dando ao invés de exigir justiça. É um favor 
imerecido. Durante esta dispensação, a salvação perfeita e eterna é 
totalmente oferecida a judeus e gentios, sob a condição de fé. Terminará 
com a destruição dos ímpios. O tempo coberto não é conhecido. 
 
7. A Dispensação do Reino: O Milênio (1000). 
 
Instruções para estudo: 
 
(1) Escreva a classe sobre os nomes das dispensações, a parte das escrituras incluída e o 
período de tempo coberto.  
 
(2) Peça a cada aluno que escolha uma pessoa proeminente ou evento histórico 
encontrado em cada dispensação com a qual ele se familiarizará. 
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Idades e períodos da história bíblica 
 
 
A história da Bíblia é geralmente dividida nas seguintes idades ou períodos, 
de acordo com o propósito a ser servido ou a minúcia do estudo a ser 
realizado. 
 
 
Sete idades 
 
1. A Era Adâmica: Gênesis 1-8 - Da criação ao dilúvio. 
2. A Era de Noé: Gênesis 9-11 - Do dilúvio ao chamado de Abraão. 
3. A Era Abraâmica: Gênesis 12 - Êxodo 19 - Desde o chamado de Abraão 
até o cumprimento da lei. 
4. A Era Mosaica: Êxodo 20-1 Samuel 31 - Da entrega da Lei ao reinado 
de Davi. 
5. A Era Davídica: 2 Samuel 1 - 2 Reis 25 - Da ascensão de Davi ao trono 
e à restauração. 
6. A Era Ezraíta: Esdras - Malaquias - Da restauração ao nascimento de 
Cristo. 
7. A Era Cristã: Mateus - Apocalipse - Desde o nascimento até a segunda 
vinda de Cristo. 
 
 
Quinze Períodos Históricos 
 
1. O período ante-diluviano: Da criação ao dilúvio. Gênesis 1-6. O tempo 
coberto: 4004 a. C. menos 2348 a. C. é igual a 1656 anos. 
2. O período pós-diluviano: Do dilúvio ao chamado de Abraão. Gênesis 7-
11. Tempo coberto: 2348 a. C. menos 1921 a. C. igual a 427 anos. 
3. O período patriarcal. Desde o chamado de Abraão até a descida ao 
Egito. Gênesis 12-50. Tempo coberto: 1921 a. C. menos 1706 a. C. iguais 
215 anos. 
4. O período de servidão: Desde a descida ao Egito até o Êxodo, Êxodo 1-
12. Tempo coberto: 1706 a. C. menos 1491 a. C. igual a 215 anos. 
5. O Período do Deserto Errante: Do êxodo à entrada em Canaã. Êxodo 2 
- Deuteronômio 34. Tempo coberto: 1491 a. C. menos 1451 a. C. igual a 
40 anos. 
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6. O período da conquista de Canaã: Desde a entrada de Canaã até a época 
dos juízes, Jó 1 - Juiz 2. Tempo coberto: 1451 a. C. menos 1400 a. C., igual 
a 51 anos. 
7. O Período dos Juízes: Desde o início dos Juízes até o início do Reino. 
Juiz 3 - Samuel 8. Tempo coberto: 1400 a. C. menos 1095 a. C. igual a 305 
anos. 
8. O Período do Reino de Israel: Desde o início até a divisão do Reino, 1 
Samuel 9; 1 Reis 11; 1 Crônicas 10; 2 Crônicas 9. Tempo coberto: 1095 a. 
C. menos 975 a. C. iguais a 120 anos. 
9. O Período dos Dois Reinos: Da divisão do reino à queda de Israel, 1 
Reis 12; 2 Reis 18; 2 Crônicas 10-29. Tempo coberto: 975 a. C. menos 722 
a. C. igual a 253 anos. 
10. O Período do Reino de Judá: Da queda de Israel à queda de Judá, 2 
Reis 21-25; 2 Crônicas 33-36. Tempo coberto: 722 a. C. menos 587 a. C. 
iguais 135 anos. 
11. O período do cativeiro na Babilônia: Da queda de Judá à restauração de 
Jerusalém. 2 Reis, Isaías., Jeremias, Ezequiel., Daniel. Tempo coberto: 587 
a. C. menos 537 a. C. iguais a 50 anos. 
12. O Período da Restauração: Do retorno a Jerusalém até o final do 
Antigo Testamento, Esdras, Neemias, Ester., Ageu., Zacarias. Tempo 
coberto: 537 a. C. menos 445 a. C. iguais a 92 anos. 
13. O período entre os testamentos: do fim do Antigo Testamento ao 
nascimento de Cristo - nenhuma escritura. Tempo coberto: 445 a. C. 
menos 4 a. C. iguais 441 anos. 
14. O Período da Vida de Cristo: Desde o nascimento de Jesus até a 
ascensão. Mateus - João. Tempo coberto: 4 a. C. menos 30 a. C. é igual a 
34 anos. 
15. O Período da Igreja após a Ascensão: Da ascensão à segunda vinda, 
Atos - Apocalipse. Tempo coberto: 34 a. C. até o fim dos tempos. 
 
 
Vinte e um períodos mais curtos 
 
1. Desde a criação até a queda, Gênesis 1-3. 
2. Da Queda ao Dilúvio, Gênesis 4-8. 
3. Do dilúvio a Abraão, Gênesis 9-11. 
4. De Abraão ao Egito, Gênesis 12-50. 
5. Do Egito ao Sinai, Êxodo 1-19. 
6. Do Sinai a Cades, Êxodo 20 - Números 14. 
7. Do Cades até a morte de Moisés, Números 14 - Deuteronômio 34. 
8. Conquista de Josué, Josué 
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9. Os Juízes, Juízes 1 - 1 Samuel 7. 
10. O reino de Saul, 1 Samuel 8 - final. 
11. Reino de Davi, 2 Samuel. 
12. Reinado de Salomão, 1 Reis 1-11. 
13. O Reino Dividido, 1 Reis 12-2 Reis 17. 
14. Do cativeiro de Israel ao cativeiro de Judá. 2 Reis 18-25. 
15. Do cativeiro de Judá à restauração, Daniel e Ezequiel. 
16. Da restauração a Malaquias, Esdras, Neemias e Ester. 
17. De Malaquias ao Nascimento de Cristo, nenhuma escritura. 
18. Desde o nascimento de Cristo até a ascensão, Mateus - João. 
19. Da ascensão à igreja em Antioquia, Atos 1 - 12. 
20. De Antioquia à Destruição de Jerusalém, Atos 13 - 28. 
21. Desde a destruição de Jerusalém até o fim do Novo Testamento. João 
e Apocalipse. 
 
 
Nota 1. O livro A Bíblia, Período por Período do autor é baseado nesses vinte 
e um períodos e fornecerá material para um estudo de toda a história da 
Bíblia. 
 
Nota 2. À escritura dada para cada período deve ser adicionada a escritura 
correspondente, como as seções de Crônicas correspondente ao dos reis. 
 
 
Instruções para estudo: 
 
(1) Analise separadamente as idades, quinze períodos com as escrituras e o período 
coberto por cada uma delas até que a classe esteja completamente familiarizada com elas. 
Peça aos alunos que selecionem algum evento ou personagem encontrado em cada época e 
período e os detalhem até que saibam algo encontrado em cada um. 
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Algumas questões gerais e alguns 
personagens bíblicos 
 
 
Algumas questões gerais 
 
Qualquer leitura inteligente da Bíblia requer conhecimento de alguns 
assuntos gerais. Este capítulo trata do estudo de alguns dos mais 
importantes. 
 
 
Montanhas e colinas sagradas 
 
(1) Ararate: Gênesis 8: 4. (2) Líbano: 1 Reis 5: 6; Josué, 13: 5-6. (3) Hor: 
Números 34: 7-8. (4) Hérmon: Deuteronômio 4:48; Cânticos 4: 8. (5) 
Gileade: Gênesis 31:25; Deuteronômio 32:49. (7) Tabor: Josué 19:22; 
Juízes 4: 6. (8) Carmelo: Isaías 32: 9; 1 Reis 18-19. (9) Moriá: 2 Crônicas 3: 
1-10. Sião: 2 Samuel 5: 7-9; Salmo 87: 2, 5. (11) Sinai: Êxodo 19: 1, 11 etc. 
(12) Horebe, Êxodo 3: 1; 1 K. 19: 8, etc. (13) Calvário: Mateus 27:45. (14) 
Oliveiras: Zacarias 14: 4: Marcos 13: 3. 
 
 
Os meses judaicos 
 
 
Nomes hebraicos / Nomes romanos. 
 
1. Nisan ou Ahib, março e abril 
2. Iyar ou Ziv, abril e maio. 
3. Sivan, maio e junho. 
4. Tamuz junho e julho. 
5. Ab, julho e agosto. 
6. Elul, agosto e setembro. 
7. Tisri ou Eharium, setembro e outubro. 
8. Marchesvan outubro e novembro. 
9. Casleu ou Chisleu, novembro e dezembro. 
10. Tebeth, dezembro e janeiro. 
11. Shebat, janeiro e fevereiro. 
12. Adar, fevereiro e março. 
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Partidos político-religiosos. 
 
1. Os partidos: (1) Os Galileus. (2) Samaritanos. (3) Prosélitos. (4) 
Helenistas. (5) Herodianos. (6) Publicanos. 
 
2. As classes religiosas: (1) Escribas. (2) Fariseus. (3) Saduceus. (4) Zelotes. 
(5) Essênios. 
 
Nota. Por referência a algum bom dicionário da Bíblia, familiarize-se com a 
história e a importância de todos os tópicos do capítulo. 
 
 
Alguns personagens bíblicos 
 
 
Vinte homens principais 
 
(1) Adão: Gênesis 1-3. (2) Noé: Gênesis 5-9. (3) Abraão: Gênesis 12-25. (4) 
Jacó: Gênesis 25-50. (5) Moisés: Êxodo-Deuteronômio (6) Josué: Josué (7) 
Gideão: Juízes 6-8. (8) Samuel: 1 Samuel 1-25. (9) Davi: 2 Samuel e 1 
Crônicas 11-29. (10) Salomão, 1 Reis 1-11, 2 Reis 2. (11) Ezequias: 2 Reis 
18-20. (12) Josias, 2 K. 22-23. (13) Daniel, Daniel 1-12. (14) Esdras: 
Esdras. 7-10; Neemias 8. (15) João Batista: Mateus, Marcos e João. (16) 
Pedro: Quatro evangelhos e Atos. (17) Paulo: Atos 9-28 e as Epístolas. (18) 
João: os Evangelhos e Apocalipse. 
 
 
Alguns profetas 
 
Primeiro grupo: Diga algo sobre o caráter e o trabalho de cada um dos 
itens a seguir: (1) Enoque: Judas 1:14; (2) Noé: 2 Pedro 2: 5; Gênesis 6: 25-
27; (3) Samuel: 1 Samuel 9: 9; 1 Crônicas 29:29; (4) Natã: 2 Samuel 7: 2-4; 
12: 2-7; (5) Gade: 1 Samuel 22: 5; 2 Samuel 24:11; (6) Aías: 1 Reis 14: 2; (7) 
Elias: 1 Reis 17-19; 1 Samuel 1-2; (8) Eliseu: 2 Reis 3-8; (9) Jonas: O livro; 
(10) Malaquias: o livro; (11) Ágabo: Atos 21:10; (12) Filhas de Filipe: Atos 
21: 9. 
 
Segundo grupo Samuel-Reis: Que profeta profetizou para cada um dos reis 
seguintes e que mensagem ele trouxe: (1) Saul: 1 Samuel 15:17. (2) Davi: 2 
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Samuel 7: 2-3; 12: 2-7. (3) Salomão (4) Roboão: 1 Reis 12:22; (5) Asa (6) 
Acabe: 1 Reis 17: 1 e seguintes. (7) Jeroboão (8) Joás: 2 Reis 13:14. (9) 
Jeroboão II: 1 Reis 11:29 e seguintes. (10) Acaz: Isaías 7: 1-3. (11) 
Ezequias: Isaías 19: 2. (12) Josias e seus filhos: 2 Reis 22:14. 
 
Terceiro grupo: Que profeta profetizou contra as seguintes nações e qual 
era a natureza de sua profecia: (1) Síria: Isaías 17: 3; Jeremias 49:23; Amos. 
1: 3; Zacarias 9: 2; (2) Nínive: Jonas, 1; 1. Naum 2: 8, etc; (3) Babilônia: 
Isaías 13: 1; Jeremias 25:12; (4) Moabe: Isaías 15: 1 Jeremias 25:21; 
Jeremias 47; Ezequiel 25: 8; Amós 2: 1. (5) Amom: Jeremias 49: 6; 
Ezequiel 21:28; Amós 1:13; (6) Filístia: Isaías 14:29. Zacarias 9: 6; 
Jeremias 47: 1-4 Ezequiel 25:15; (7) Egito: Isaías 19: 1; Jeremias 44:28; 
Ezequiel 29; (8) Tiro, Fenícia. 
 
 
Algumas mulheres 
 
Primeiro grupo: Em que conexão e em quais livros da Bíblia as seguintes 
mulheres são consideradas? (1) Eva: Gênesis 2:20; 4: 1. (2) Sara: 
Gênesis 11, 29; 17:15. (3) Hagar: Gênesis 16: 1. (4) Rebeca: Gênesis 24:15. 
(5) Quetura: Gênesis 25: 1. (6) Raquel, Gênesis 29: 16 e seguintes. (7) Leia: 
Gênesis 29: 16 e seguintes. (8) Diná: Gênesis 30:21; 34:11. (9) Ada: 
Gênesis 36: 2. (10) Azenate, Gênesis: 41:45. (11) Sifrá e Puá: Êxodo 1:15. 
(12) Joquebede: Êxodo 6:20. (13) Miriam: Êxodo 2: 4; 15:20; Números 12: 
1, etc. (14) Zípora, Êxodo 2:21; 4:23; 18:20. (15) Raabe: Josué 2: 1-21. 
Hebreus 11:31; Mateus 1: 5. (16) Débora: Juízes 4: 4. (17) Rute: Rute 1: 4. 
(18) Ana: 1 Samuel 1-2. (19) Bate-Seba: 2 Samuel 11: 3. (20) Abisague: 1 
Reis 1: 3. (21) Jezabel, 1 Reis 21: 5. (22) Vasti: Ester 1:19. (23) Ester: 
Ester 2: 7. (24) Maria: Mateus 1:18; Lucas 1:27. (25) Elisabete: Lucas 1: 5. 
(26) Marta: João 12: 2. (27) Safira: Atos 5: 1. (28) Tabita, Dorcas, Atos 
9:36. (29) Lídia: Atos 16:14. 
 
Segundo grupo. Em que conexão são os seguintes mencionados; (1) A 
bruxa de Endor: 1 Samuel 28: 7. (2) As mulheres de Tecoa: 2 Samuel 14. 
(3) A rainha de Sabá: 1 Reis 17: 9. 10 (Elias). (5) A mulher de Suném: 2 
Reis 4: 8 (Eliseu). (6) A mulher samaritana: João 4. (7) A mulher sirofenista 
ou cananeia: Mateus 15: 21-28. (8) Sogra de Pedro: Mateus 8: 14-17. (9) A 
viúva de Naim: Lucas 7:11. (10) A filha de Jairo: Mateus 9: 23-26. 
 
Terceiro grupo: Quem é a mãe de: (I) Sete: Gênesis 5: 3. (2) Isaque: 
Gênesis 21: 1 e seguintes. (3) Ismael: Gênesis. 16:16. (4) Jacó: Gênesis 25: 
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20 e seguintes. (5) Judá: Gênesis 29:35. (6) José, (7) Efraim: Gênesis 41:52. 
(8) Moisés: Êxodo 6:20. (9) Samuel: 1 Samuel 1:20. (10) Joabe: 1 Crônicas 
2:16. (11) Absalão: 2 Samuel 3: 3. (12) Salomão: 2 Samuel 12:24. (13) 
Roboão: 1 Reis 14: 21-22. (14) João Batista: Lucas 1:57. 
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Gênesis 
 
 
O nome significa começo, origem ou criação. O pensamento principal, 
portanto, é a criação, e devemos estudá-lo com o objetivo de descobrir 
tudo, cujo começo está registrado nele. Certamente, temos o registro de: 
(1) O começo do mundo que Deus criou. (2) O princípio do homem como 
criatura de Deus. (3) O começo do pecado, que entrou no mundo pela 
desobediência do homem. (4) O começo da redenção, visto de maneira 
semelhante nas promessas e tipos do livro e na família escolhida. (5) O 
início da condenação, vista na destruição e punição de indivíduos, cidades 
e do mundo. 
 
O principal objetivo do livro é escrever uma história religiosa, mostrando 
como, depois que o homem caiu em pecado, Deus começou a dar-lhe uma 
religião e a desdobrar-lhe um plano de salvação. Ao fazer isso, Deus é 
revelado como Criador, Preservador, Legislador, Juiz e Misericordioso 
Soberano. 
 
Embora o livro não tente explicar muitos assuntos deixados para 
investigação, ele expõe vários fatos que indicam o plano geral do universo 
e fornecem uma base para a pesquisa científica. Entre as coisas mais 
importantes indicadas estão: (1) Houve um começo das coisas. (2) As 
coisas não vieram por acaso. (3) Existe um Criador que continua a se 
interessar e a controlar o universo. (4) Houve um progresso ordenado na 
criação, do menos e mais simples para o maior e mais complexo. (5) Tudo 
o mais foi trazido à existência para o homem, que é a obra principal da 
criação. 
 
O germe de toda a verdade que é revelada nas escrituras é encontrado em 
Gênesis e conhecer bem este livro é conhecer o plano de Deus para a 
bênção do homem. Acima de tudo, aprendemos sobre a natureza e obra de 
Deus. 
 
 
Análise 
 
Nota: Em uma aula comum da academia, eu não tributaria os alunos com a 
memória de mais do que as divisões gerais indicadas pela notação Romana 
I, etc. Mas, neste e em todos os outros esboços, faça a aula até essas 
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divisões, com as escrituras incluídas, são conhecidas perfeitamente. Eu 
também tentaria corrigir algum evento mencionado em cada seção. 
 
I. Criação, cap. 1-2. 
 
1. Criação em geral, cap. 1. 
2. Criação do homem em particular, cap. 2. 
 
II. Queda, cap. 3. 
 
1. Tentação, 1-5. 
2. Queda, 6-8. 
3. Aparição do Senhor, 9-13. 
4. Maldição, 14-21.  
5. Exclusão do jardim, 22-24. 
 
III. Dilúvio, cap. 4-9. 
 
1. Crescimento do pecado por Caim, 4: 1-24. 
2. Genealogia de Noé, 4: 25-5 final. 
3. Construção da Arca, cap. 6. 
4. Ocupando a arca, cap. 7. 
5. Partida da Arca, cap. 8. 
6. Aliança com Noé, cap. 9. 
 
IV. Nações, 10: 1-11: 9. 
 
1. Base das Nações, filhos de Noé, cap. 10. Como? 
2. Ocasião de formar as nações, 11: 1-9. Por quê? 
 
V. Abraão, 11: 10-25: 18. 
 
1. Genealogia de Abrão de Sem, 11:10 final. 
2. Chamada e promessa, cap. 12. 
3. Abraão e Ló, cap. 13-14. 
4. Convênio, 15: 1-18: 15. 
5. Destruição de Sodoma e Gomorra, 18: 16-19 final. 
6. Morando em Gerar, cap. 20. 
7. Nascimento de Isaque, cap. 21 
8. Sacrifício de Isaque, cap. 22. 
9. Morte de Sara, cap. 23 
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10. Casamento de Isaque, cap. 24. 
11. Morte de Abraão e Ismael, 25: 1-18. 
 
VI. Isaque. 26: 19-36 final. 
 
1. Seus dois filhos, 25:19, final. 
2. Aliança divina, cap. 26. 
3. O engano de Jacó, cap. 27 
4. A fuga de Jacó para Harã, cap. 28. 
5. Casamento e prosperidade de Jacó, cap. 20-30. 
6. O retorno de Jacó a Canaã, capítulos, 31-35. 
7. Gerações de Esaú, cap. 36 
 
VII. Jacó, incluindo José, cap. 37-50. 
 
1. Jacó e José, cap. 37-45. 
2. Permanência no Egito, cap. 46-48. 
3. Morte de Jacó e José, cap. 49-50. 
 
Para estudo e discussão: (1) Tudo o que podemos aprender com este livro 
sobre a natureza e a obra de Deus. (2) As diferentes coisas cuja origem este 
livro diz: (a) Coisas inanimadas, (b) Vida vegetal, (c) Vida animal, (d) Vida 
humana, (e) Dispositivos para conforto e segurança, (f) O pecado e seus 
efeitos variados, (g) Vários comércios e modos de vida, (h) Redenção, (i) 
Condenação. (3) Adore como aparece em Gênesis, sua forma e 
desenvolvimento. (4) Os principais homens do livro e os elementos de 
fraqueza e força no caráter de cada um. O professor pode fazer uma lista e 
atribuí-los para estudo a diferentes alunos. (5) Liste as decepções, 
problemas familiares e tristezas de Jacó, e estude-os à luz de seus primeiros 
enganos e fraudes. (6) A providência divina dominante vista na carreira de 
José, com as lições atuais dos incidentes de sua vida. (7) O valor 
fundamental da fé na vida e no destino dos homens. (8) As promessas 
messiânicas, tipos e símbolos de todo o livro. Liste e classifique-os. 
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Êxodo 
 
 
O nome Êxodo significa saída ou partida. 
 
O assunto e a palavra-chave do livro são redenção (3: 7, 8; 12:13, etc.), 
particularmente a metade da redenção indicada pela libertação de uma 
situação ruim. Ele registra a redenção do povo escolhido da escravidão 
egípcia, que se torna um tipo de toda redenção na medida em que foi 
realizada (1) totalmente através do poder de Deus, (2) por meio de um 
libertador (3) sob a proteção de sangue. 
 
Nesse ponto, a história do Antigo Testamento muda da da família, 
apresentada em biografias e registros familiares, para a da nação, escolhida 
para os propósitos divinos. A vontade divina não é mais revelada a alguns 
líderes, mas a todo o povo. Começa com a cruel escravidão de Israel no 
Egito, traça os notáveis eventos de sua entrega e termina com o 
estabelecimento completo da dispensação da Lei. O objetivo parece ser dar 
conta do primeiro estágio do cumprimento das promessas feitas por Deus 
aos Patriarcas, com referência ao local e crescimento dos israelitas. 
 
Duas seções distintas são geralmente dadas pelos alunos: a histórica, 
incluída nos capítulos 1-19 e a legislativa, compreendendo os capítulos 20-
40. A primeira seção registra: a necessidade de libertação; o nascimento, 
treinamento e chamada do entregador; o concurso com o faraó; a 
libertação e marchar através do deserto para o Sinai. O segundo dá a 
consagração da nação e o convênio sobre o qual ela se tornaria uma nação. 
As leis eram para cobrir todas as necessidades de um povo primitivo, 
moral, cerimonial e cívico, com orientações para o estabelecimento do 
Sacerdócio e do Santuário. 
 
A pesquisa científica foi longe no sentido de estabelecer a veracidade do 
registro do Êxodo, mas não trouxe à tona nada que, de alguma forma, o 
desconsidere. Ele mostrou quem era o faraó da opressão e o êxodo 
(Ramsés. II, o faraó da opressão e Merneptá II, o faraó do êxodo.) e 
descobriu Sucote. Ele mostrou que a escrita foi usada muito antes do 
Êxodo e descobriu documentos escritos antes desse período. Assim, 
confirmou a condição das coisas narradas na Bíblia. 
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Análise 
 
I. Israel no Egito, 1: 1-12: 36. 
 
1. A escravidão, cap. 1 
2. O libertador, cap. 2-4. 
3. A disputa com o Faraó, 5: 1-12: 38. 
 
II. Israel Jornada ao Sinai, 12: 37-18, final. 
 
1. O êxodo e a páscoa, 12: 37-13: 16. 
2. Viagem por Sucote ao Mar Vermelho, 13: 17-15: 21. 
3. Do Mar Vermelho ao Sinai, 15: 22-18, final. 
 
III. Israel no Sinai, capítulos 10-40. 
 
1. As pessoas preparadas, cap. 19 
2. A lei moral, cap. 20 
3. A lei civil, 21: 1-23: 18. 
4. Convênio entre Jeová e Israel, 23: 20-24 final. 
5. Instruções para a construção do Tabernáculo, cap. 25-31. 
6. O pacto quebrado e renovado, cap. 32-34. 
7. A construção e dedicação do Tabernáculo, 35-40. 
 
Para estudo e discussão: (1) A preparação de Israel e Moisés para a 
libertação. (2) A concepção de Deus encontrada em Êxodo: (a) Quanto à 
sua relação com a natureza, (b) Quanto à sua relação com seus inimigos, 
(c) Quanto à sua relação com seu povo, (d) Quanto à sua natureza e 
propósitos. (3) A concepção do homem encontrada em Êxodo. (a) A 
necessidade e o valor da adoração a ele; (b) Seu dever de obedecer a Deus. 
(4) As pragas. (5) As divisões do decálogo: (a) Aqueles que tocam nossa 
relação com Deus. (b) Aqueles que tocam nossa relação com os homens. 
(6) As diferentes conferências entre Jeová e Moisés, incluindo a oração de 
Moisés. (7) Os males atuais contra os quais as leis civis foram promulgadas 
e condições similares de hoje. (8) O caráter das diferentes pessoas 
mencionadas no livro: (a) Faraó, (b) Moisés, (c) Arão, (d) Jetro, (e) Magos. 
(8) Amaleque, etc. (9) Os ensinamentos messiânicos do livro aqui estudam 
(a) os sacrifícios, (b) o material, cores, etc., do Tabernáculo, (c) a pedra 
ferida, (d) Moisés e sua família. 
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Levítico 
 
 
Pelos rabinos, era chamado “A Lei do Sacerdote” e “A Lei das Ofertas”, 
mas, desde a época da Vulgata, foi chamada Levítico, pois lida com os 
serviços do santuário administrados pelos levitas. 
 
Em Gênesis, o homem é deixado de fora do Jardim e o remédio para sua 
ruína é visto na semente prometida. Em Êxodo, o homem não está apenas 
fora do Éden, mas está preso a um inimigo maligno e sua fuga dele está 
demonstrada no sangue do cordeiro, o que é suficiente para satisfazer as 
necessidades do homem e a justiça de Deus. Em Levítico, é dado o lugar 
do sacrifício, como expiação pelo pecado, e é mostrado que Deus aceitou 
o sacrifício da vítima, em vez da morte do pecador. É uma continuação de 
Êxodo, contendo a legislação sinaítica desde o momento da conclusão do 
Tabernáculo. 
 
Exceto as breves seções históricas encontradas nos capítulos 8-10 e 24: 10-
14, ele contém um sistema de leis que pode ser dividido em (1) Civil, (2) 
Sanitário, (3) Cerimonial, (4) Moral e (5) Leis religiosas, com ênfase nos 
deveres morais e religiosos. 
 
Objetivo: (1) Mostrar que Deus é santo e o homem é pecador. (2) Mostrar 
como Deus pode manter sua santidade e expor a pecaminosidade do 
homem. (3) Mostrar como um povo pecador pode se aproximar de um 
Deus Santo. (4) Fornecer um manual de direito e adoração a Israel. (5) 
Fazer de Israel uma nação santa. 
 
A palavra-chave então é Santidade, que é encontrada 87 vezes no livro, 
enquanto, ao contrário, as palavras pecado e impureza (de várias formas) 
ocorrem 194 vezes, mostrando a necessidade de limpeza. Por outro lado, o 
sangue, como meio de limpeza, ocorre 89 vezes. O versículo chave é, 
penso eu, 19: 2, embora alguns prefiram 10:10 como o melhor verso. 
 
Os sacrifícios ou ofertas: Eles podem ser divididos de várias maneiras, 
dentre as quais a mais instrutiva é a seguinte: (1) Sacrifícios Nacionais, que 
incluem (a) Serial, como ofertas diárias, semanais e mensais, (b) Festal, 
como a Páscoa, Ciclo meses, etc., (c) para o serviço do Santo Lugar, como 
óleo santo, incenso precioso, doze pães, etc. (2) Sacrifícios oficiais, que 
incluem (a) aqueles para os sacerdotes, (b) aqueles para príncipes e 
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governantes, e (c) aqueles para as mulheres santas, Êxodo 38: 8; 1 Samuel 
2:22. (3) Sacrifícios pessoais, incluindo (a) a oferta de sangue - oferta 
pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, (b) as ofertas sem sangue - 
a oferta de carne ou refeição. 
 
Além dessa divisão geral, as ofertas são divididas em dois tipos, como 
segue: (1) Ofertas de sabor doce. Estes são expiatórios por natureza e 
mostram que Jesus é aceitável a Deus porque ele não apenas não pratica 
pecados, mas faz todo o bem, sobre o qual o pecador é apresentado a 
Deus em toda a aceitabilidade de Cristo. Essas ofertas são (a) a oferta 
queimada, na qual Cristo voluntariamente se oferece sem mancha a Deus 
pelos nossos pecados, (b) a oferta de refeições, na qual a perfeita 
humanidade de Cristo, testada e provada, se torna o pão do Seu povo, (c) ) 
a oferta de paz que representa Cristo como nossa paz, dando-nos 
comunhão com Deus e agradecimentos. (2) Ofertas de sabor não doce. 
São ofertas perfeitas, revestidas de culpa humana. Eles são (a) a oferta pelo 
pecado, que é expiatória, substitucional e eficaz, referindo-se mais a 
pecados contra Deus, com pouca consideração ao dano ao homem, (b) a 
oferta pela culpa, que se refere particularmente a pecados contra o homem, 
que também são pecados contra Deus. 
 
 
Análise 
 
I. Lei dos Sacrifícios, Cap. 1-7. 
 
1. Oferta queimada, cap. 1. 
2. Oferta de refeições, cap. 2. 
3. Oferta de paz, cap. 3. 
4. Oferta pelo pecado, cap. 4. 
5. Oferta pela transgressão (ou culpa), 5: 1-6: 7. 
6. Instruções aos sacerdotes sobre as ofertas, 6: 8-7, final. 
 
II. Lei da Pureza. Capítulos 11-22. 
 
1. Comida pura, animais a serem consumidos, cap. 11. 
2. Corpo e casa puros, regras para limpeza, cap. 12-13. 
3. Pura nação, oferecendo pelo pecado no dia da expiação, caps. 16-17. 
4. Casamentos, cap. 18 
5. Moral pura, cap. 19-20. 
6. Sacerdotes puros, cap. 21-22. 
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III. Lei das Festas, cap. 23-25. 
 
1. Festas sagradas, cap. 23 
2. Intervalo ou interpolação, lâmpadas do Tabernáculo, pão da proposição, 
blasfemador, cap. 24 
3. Anos sagrados, cap. 25. 
 
IV. Leis Especiais, Cap. 26-27. 
 
1. Bênção e maldição, cap. 26. 
2. Votos e dízimos, cap. 27 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista das várias ofertas e familiarize-
se com o que é oferecido, como é oferecido, o resultado a ser atingido em 
cada caso. (2) As leis (a) para a consagração e pureza dos sacerdotes (cap. 
8-10 e 21-22), (b) que regem os casamentos (cap. 18), (c) sobre animais 
limpos e o que pode ser usado por comida (cap. 11), (d) governar votos e 
dízimos (cap. 37). (3) O sacrifício das duas cabras e dos dois pássaros; (a) 
os detalhes do que é feito com cada cabra e cada pássaro; (b) as lições ou 
verdades tipificadas por cada cabra e pássaro. (4) O nome, ocasião, 
propósito, hora e maneira de observar cada uma das festas. (5) Redenção 
como vista em Levítico, (a) o lugar do sacerdote, (b) de substituição, (c) de 
imputação, (d) de sacrifício e sangue na redenção. (5) A natureza do 
pecado como vista em Levítico, (a) seu efeito sobre a natureza do homem, 
(b) seu efeito sobre sua relação com Deus. 
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Números 
 
 
É nomeado a partir das duas enumerações do povo, em Sinai, cap. 1 e em 
Moabe, cap. 26. 
 
Gênesis fala de Criação, Êxodo de redenção, Levítico de culto e 
comunhão, e Números de serviço e trabalho. No Levítico, Israel recebe 
uma lição e, em Números, ela está obtendo essa lição. Neste livro, como 
em Êxodo e Levítico, Moisés é a figura central. 
 
Serviço que envolve jornada, que por sua vez implica caminhar como um 
pensamento secundário. Todos os tipos de livros têm essa dupla ideia de 
serviço e caminhada. 
 
Frase chave: “Tudo o que é capaz de sair em guerra” ocorre catorze vezes 
no primeiro capítulo. Havia uma luta pela frente e todos os que podiam 
lutar devem se reunir. 
 
A história coberta é um período de pouco mais de trinta e oito anos 
(Números 1: 1; Deuteronômio 1: 3) e é um registro (1) de como Israel 
marchou para a fronteira de Canaã, (2) vagou trinta - oito anos no deserto, 
enquanto a velha nação morreu e uma nova nação foi treinada em 
obediência a Deus, (3) depois retornou à fronteira da terra prometida. 
 
 
Análise 
 
I. A Preparação no Sinai, 1: 1-10: 10. 
 
1. O número e o arranjo das tribos, cap. 1-2. 
2. A escolha e designação dos levitas, cap. 3-4. 
3. Leis para a pureza do campo, cap. 5-6. 
4. Leis relativas às ofertas de adoração, cap. 7-8. 
5. Leis sobre a páscoa e a nuvem, cap. 9: 1-14. 
6. Sinais para marchar e montar cap. 9: 15-10: 10. 
 
II. A Jornada a Moabe, 10: 11-22: 1. 
 
1. Do Sinai a Cades, 10: 11-14, final. 
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2. De Cades a Cades (as andanças pelo deserto), 19: 1-20: 21. 
3. De Cades a Moabe, 20: 22-22: 1. 
 
III. A estada em Moabe, 22: 2-36, final. 
 
1. Balaque e Balaão, 22: 2-25, final. 
2. A soma das pessoas, cap. 26 
3. Josué: O sucessor de Moisés, cap. 27. 
4. Festas e ofertas, cap. 28-30. 
5. Triunfo sobre Midiã, cap. 31 
6. Duas tribos e meia dadas terras a leste da Jordânia, cap. 32 
7. Viagens pelo deserto enumeradas, cap. 33 
8. Divisões de Canaã e as cidades de Refúgio, cap. 34-36. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista dos diferentes momentos em 
que Deus veio em socorro de Israel, fornecendo orientação, proteção, 
comida etc. e, a partir deles, estude os maravilhosos recursos de Deus para 
cuidar de seu povo. (2) Faça uma lista dos diferentes momentos e ocasiões 
em que Israel ou qualquer pessoa pecou ou se rebelou contra Deus ou 
Seus líderes, e estude o resultado em cada caso. (3) Faça uma lista dos 
milagres do livro e forneça os fatos sobre cada um. Mostre quais foram os 
milagres do julgamento e quais foram os milagres da misericórdia. (4) A 
história dos espiões e os resultados do erro cometido como visto em toda 
a história futura de Israel. (5) A história de Balaque e Balaão. (6) punição 
de Deus às nações desobedientes e pecadoras. (7) Dúvida como fonte de 
reclamação e descontentamento. (8) Os tipos de Cristo e a experiência 
cristã: (a) os nazireus; (b) A vara de Aaron, 17: 8; Hebreus 9: 4; (c) A 
flâmula azul, 15:38; (d) A novilha vermelha, 19: 2; (e) A serpente de 
bronze, 21: 9; (f) As cidades de refúgio, 35:13. 
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Deuteronômio 
 
 
O nome vem da palavra grega, que significa uma segunda lei ou lei 
repetida. Ele contém as últimas palavras de Moisés que provavelmente 
foram entregues durante os últimos sete dias de sua vida. Não é uma mera 
repetição da lei, mas uma aplicação da lei em vista das novas condições que 
Israel encontraria em Canaã, e por causa de sua desobediência anterior. 
 
Objetivo: Levar Israel à obediência e adverti-los contra a desobediência. O 
espírito e o objetivo da lei são explicados de maneira a apresentar 
encorajamento e advertência. 
 
Consiste em três endereços de Moisés, dados nas planícies de Moabe no 
final das peregrinações no deserto de Israel, nos quais ele fornece grandes 
seções da lei anteriormente concedida, juntamente com as adições 
necessárias para atender às novas condições. Há também a nomeação de 
Josué como sucessor de Moisés e a canção de despedida de bênção de 
Moisés e o registro de sua morte. 
 
O estilo é mais caloroso e mais oratório do que o dos livros anteriores. Seu 
tom é mais espiritual e ético e seu apelo é “conhecer a Deus”, “amar a 
Deus” e “obedecer a Deus”. 
 
Ocasião e necessidade do livro: (1) Uma crise ocorreu na vida de Israel. A 
vida do povo deveria ser mudada da de perambular no deserto para a de 
residir nas cidades e aldeias, e da dependência do maná celestial ao cultivo 
dos campos. A paz e a retidão dependeriam de uma estrita observância das 
leis. (2) Uma nova religião de Canaã contra a qual eles devem ser postos 
em guarda. As formas mais sedutoras de idolatria seriam encontradas em 
todos os lugares e haveria grande perigo de ceder a ela. 
 
A palavra-chave. “Tu”, tantas vezes repetido como “tu” e “não”. Os 
versículos-chave são 11: 26-28. 
 
 
Análise 
 
I. Revisão das jornadas, cap. 1-4. 
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1. Local do acampamento, 1: 1-5. 
2. Sua história desde que deixou o Egito, 1: 6-3, final. 
3. Exortação à obediência, 4: 1-40. 
4. Três cidades de refúgio deste lado da Jordânia. 4: 41-49. 
 
II. Revisão da lei, cap. 3-26. 
 
1. Seção histórica e exortatória, cap. 5-11. 
2. Leis da religião. 12: 1-16: 17. 
3. Leis da vida política. 16: 18-20, final. 
4. Leis da sociedade e relações domésticas, cap. 21-26. 
 
III. O futuro de Israel predito, cap. 27-30. 
 
1. Tábuas memoráveis de pedra, cap. 27. 
2. Bênção e maldição, cap. 28. 
3. Aliança renovada e o futuro de Israel predito, capítulos 29-30. 
 
IV. Os Últimos Dias de Moisés, Cap. 31-34. 
 
1. Comando para Josué, cap. 31. 
2. Cântico de Moisés, cap. 32. 
3. Bênção de Moisés, cap. 33. 
4. Morte de Moisés, cap. 34. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista do principal da história passada 
de que Moisés lembra Israel nos Capítulos 1-4 e encontre onde, nos livros 
anteriores, cada incidente é registrado. (2) No capítulo 11, faça uma lista 
das razões da obediência, das recompensas da obediência e da importância 
do estudo da lei de Deus. (3) As leis de bênção e maldição (Cap. 28) fazem 
uma lista das maldições, do pecado e da penalidade, das bênçãos, 
indicando a bênção e o que é prometido. (4) Faça uma lista dos diferentes 
países ou povos sobre os quais Israel recebeu mandamento ou aviso. (5) a 
bênção de despedida de Moisés às várias tribos (cap. 33). Faça uma lista do 
que virá para cada tribo. (6) Os nomes, localização e propósito das cidades 
de refúgio e as lições de hoje a serem tiradas delas e seu uso. (7) A 
inflexibilidade da lei de Deus. 
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Josué 
 
 
Livros históricos do Antigo Testamento 
 
Os doze livros, incluindo os de Josué a Ester, são chamados históricos. 
Eles narram a história de Israel desde a entrada de Canaã até o retorno do 
cativeiro, que é dividido em três períodos ou épocas: (1) As tribos 
independentes. Isso consiste no trabalho da conquista de Canaã e nas 
experiências dos juízes e é registrado em Josué, juízes e Rute. (2) O reino 
de Israel. (a) Sua ascensão, 1 Samuel (b) Sua glória, 2 Samuel, 1 Reis 1-11, 1 
Crônicas 11-29, 2 Crônicas 1-9. (c) Sua divisão e queda, 1 Reis 12-22, 2 
Reis 1-25; 2 Crônicas 10-36. (3) O Retorno do Cativeiro, Esdras, Neemias 
e Ester. 
 
Retirado de Josué, o personagem principal, que pode ser descrito como um 
homem de fé, coragem, entusiasmo, fidelidade ao dever e liderança. 
 
Josué completa a história da libertação iniciada em Êxodo. Se Israel não 
tivesse pecado em crer nos espiões malignos e voltar ao deserto, não 
teríamos os últimos vinte e um capítulos de Números e o livro de 
Deuteronômio. Josué teria seguido o décimo quinto capítulo de Números, 
completando assim a história de Deus levando Israel do Egito para Canaã. 
 
A Palavra-chave é redenção, com ênfase na posse, enquanto a redenção no 
Êxodo enfatiza a libertação. Os dois fazem redenção completa, que exige 
ser “trazido para fora” e “trazido para dentro”. 
 
Objetivo do livro: (1) Mostrar como Israel se estabeleceu em Canaã, de 
acordo com a promessa de Deus. (2) Mostrar como, pela destruição dos 
cananeus, Deus castiga um povo por seus pecados. (3) Mostrar que o povo 
de Deus é finalmente herdeiro da terra e que os iníquos serão finalmente 
despossuídos. 
 
Alguns assuntos típicos e espirituais: (1) O conflito com Canaã. No 
deserto, o conflito era com Amaleque, que era uma ilustração do conflito 
interminável da carne ou do “novo homem” e do “velho homem”. Em 
Canaã, o conflito é típico de nossa luta contra principados, potências e 
hostes espirituais nos lugares celestiais, Efésios 6: 10-18. (2) Atravessar o 
Jordão é uma ilustração de nossa morte para o pecado e ressurreição com 
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Cristo. (3) A linha escarlate ilustra nossa segurança sob Cristo e seu 
sacrifício. (4) A queda de Jericó: Isso ilustra as vitórias espirituais que 
conquistamos em segredo e de maneira que parecem tolas para os homens. 
(5) Josué: Josué é um tipo de Cristo, pois leva seus seguidores à vitória 
sobre seus inimigos; na medida em que ele é o advogado deles em tempos 
de derrota e na maneira como os leva a um lar permanente. 
 
Análise 
 
I. Conquista de Canaã, cap. 1-12. 
 
1. A preparação, cap. 1-2. 
2. Atravessando o Jordão, cap. 3-4. 
3. Conquista de Jericó, cap. 5-6. 
4. Conquista do Sul, cap. 7-10. 
5. Conquista do Norte, cap. 11. 
6. Resumo, cap. 12. 
 
II. Divisão de Terras, cap. 13-22. 
 
1. Território das diferentes tribos, cap. 13-19. 
2. Cidades de Refúgio, cap. 20. 
3. Cidades dos levitas, cap. 21. 
4. Retorno das tribos orientais, cap. 22. 
 
III. O último conselho de Josué e a morte, capítulos 23-24. 
 
1. Exortação à fidelidade, cap. 23. 
2. Endereço de despedida e morte, cap. 24. 
 
Para estudo e discussão: (1) A cooperação das duas tribos e meia na 
conquista de Canaã. (2) Faça uma lista das diferentes batalhas e indique as 
em que Israel foi derrotado. (3) A parte do país destinada a cada uma das 
tribos de Israel. (4) A história dos pecados de Acã. Seus resultados e sua 
descoberta e punição. (5) A história dos gibeonitas, seu estratagema e 
consequente constrangimento de Josué. (6) Faça uma lista de incidentes ou 
ocorrências que mostram um elemento milagroso que percorre a narrativa. 
(7) A história de Raabe, a prostituta. (8) Os nomes das várias tribos de 
Canaã e a história de cada uma. (9) O lugar da oração e adoração na 
narrativa. Dê instâncias. (10) Evidências encontradas no livro de que Deus 
odeia o pecado. 
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Juízes e Rute 
 
 
Juízes 
 
O nome é retirado dos juízes cujas ações ele registra. 
 
O livro é fragmentário e não sincronológico em seu arranjo. Os eventos 
registrados são em grande parte locais e tribais, em vez de nacionais, mas 
são de grande valor, pois mostram a condição e o caráter das pessoas. 
 
Israel estava desorganizado e um pouco instável. Eles careciam de energia 
moral e espírito de obediência a Jeová e estavam constantemente caindo 
em idolatria e depois sofrendo nas mãos de nações pagãs. Essa condição é 
resumida nas muitas vezes repetidas palavras: “Os filhos de Israel 
novamente fizeram o mal aos olhos do Senhor” e “o Senhor os vendeu nas 
mãos do opressor”. 
 
Os juízes registram o conflito da nação com o povo cananeu e consigo 
mesmo; a condição do país, as pessoas e os tempos e a fidelidade, retidão e 
misericórdia de Deus. Ele fornece um relato de “Sete apostasias, sete 
servidões para as sete nações pagãs e sete libertações”. Fornece uma 
explicação para esses “altos e baixos” e não é apenas um registro de 
eventos históricos, mas uma interpretação desses eventos. 
 
Os juízes foram levantados conforme a ocasião exigida e eram homens da 
tribo sobre os quais Deus colocou o fardo do apóstata e oprimiu Israel. 
Eles exerceram funções judiciais e lideraram os exércitos de Israel contra 
seus inimigos. Eles, portanto, afirmaram os princípios da nação e 
defenderam a causa de Jeová. Como libertadores, eles eram todos os tipos 
de Cristo. 
 
A palavra-chave é confusão e o versículo-chave é “todo homem fez o que 
era certo aos seus próprios olhos”, 17: 6, o que certamente traria um 
estado de confusão. 
 
 
Análise 
 
I. Da conquista aos juízes, 1: 1-3: 6. 
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II. Os juízes e seu trabalho. 3: 7-16 - final. 
 
1. Contra a Mesopotâmia, 3: 7-12. 
2. Contra Moabe, 3: 13-30. 
3. Contra a Filístia, 3:31. 
4. Contra os cananeus, cap. 4-5. 
5. Contra os midianitas, cap. 6-10. 
6. Contra os amorreus, cap. 11-12. 
7. Contra os filisteus, cap. 13-16. 
 
III. A idolatria de Mica, cap. 17-18. 
 
IV. O Crime de Gibeá, cap. 19-21. 
 
Para estudo e discussão: (1) Aprenda os nomes dos juízes em ordem com 
o tempo que cada um serviu, ou o período de descanso após a realização 
de seu trabalho. (2) O inimigo que cada juiz teve que combater e que 
trabalho foi realizado por cada juiz. (3) Quais elementos de força e 
fraqueza podem ser encontrados no caráter de cada juiz. (4) Na história de 
Gideão e Sansão, aponte as verdades do Novo Testamento. (5) A partir da 
história de Jefté e Débora, colete lições para a vida prática hoje. (6) 
Apostasia religiosa como causa da decadência nacional. (7) Loucura 
política e imoralidade social como sinal de decadência nacional. (8) O 
método da libertação divina. 
 
 
Rute 
 
Este livro, juntamente com os juízes, trata a vida de Israel desde o estado 
de morte de Josué até o governo de Eli. 
 
O nome vem da personagem principal. 
 
É propriamente uma continuação dos juízes, mostrando a vida dos tempos 
em sua maior simplicidade. Também é especialmente importante porque 
mostra a linhagem de Davi por toda a história de Israel e, portanto, é um 
elo na genealogia de Cristo. 
 
Assuntos típicos. (1) Rute é um tipo de noiva gentia de Cristo e sua 
experiência é semelhante à de qualquer cristão devoto. (2) Boaz, o 
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belememita rico, aceitando essa mulher estranha em uma ilustração da obra 
redentora de Jesus. 
 
As palavras-chave são amor e fé. 
 
 
Análise 
 
I. A permanência em Moabe, 1: 1-5. 
 
II. O Retorno a Jerusalém, 1: 6-22. 
 
III. Rute e Boaz, cap. 2-4. 
 
1. Colheita dos campos de Boaz, cap. 2. 
2. Rute casada com Boaz, capítulos 3-4. 
 
A. Um ato ousado, cap. 3. 
B. Redenção da herança de Noemi, 4: 1-12. 
C. Torna-se esposa de Boaz, 4: 13-17. 
D. Genealogia de Davi, 4: 18-22. 
 
Alguém disse que o capítulo 1 é Rute decidindo, capítulo 2 está servindo 
Rute, capítulo 3 é Rute descansando, capítulo 4 é Rute recompensada. 
 
Para estudo e discussão: (1) Cada um dos personagens do livro. (2) Toda a 
história de Rute, em comparação com a história dos juízes (cap. 17-21), 
para obter uma visão do melhor e do pior em suas condições sociais. (3) O 
valor de uma alma confiante (Rute). 
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1 e 2 Samuel 
 
 
O nome é retirado da história da vida de Samuel, registrada na parte inicial 
do livro. Significa “pedido a Deus”. Os dois eram anteriormente um livro e 
chamavam de “Primeiro Livro dos Reis”, sendo os dois livros de Reis um 
livro e chamados de Segundo Reis. Samuel e Reis formam uma história 
contínua e nos dão um registro da ascensão, glória e queda da Monarquia 
Judaica. 
 
 
1 Samuel 
 
Este livro começa com a história de Eli, o sacerdote idoso, juiz e líder do 
povo. Ele registra o nascimento e a infância de Samuel, que mais tarde se 
torna sacerdote e profeta do povo. Ele fala da elevação de Saul ao trono e 
de sua queda final. Junto com isso, também é dado o crescente poder de 
Davi, que deve suceder a Saul como rei. 
 
Samuel não era apenas juiz, sacerdote e profeta, mas como profeta, ele 
prestou serviços conspícuos em várias direções. Provavelmente, o mais 
notável de todo o seu trabalho foi o estabelecimento de escolas de 
profetas, que dignificaram grandemente o trabalho dos profetas. Após esse 
período, o profeta, e não o sacerdote, foi o meio de comunicação entre 
Deus e seu povo. 
 
Como rei, Saul começou bem e em circunstâncias favoráveis. Ele se 
entregou a façanhas militares e negligenciou os assuntos espirituais mais 
refinados e logo rompeu completamente com Samuel, que representava a 
classe religiosa nacional - e, assim, perdeu o apoio dos melhores elementos 
da nação. Ele então se tornou moroso, melancólico e com inveja na 
conduta e, portanto, não conseguiu entender as experiências religiosas mais 
elevadas necessárias como representante de Jeová no trono de Israel. 
 
 
Análise 
 
I. Carreira de Samuel, cap. 1-7. 
 
1. Seu nascimento e chamado, cap. 1-3. 
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2. Seu conflito com os filisteus, cap. 4-7. 
 
II. Carreira de Saul à sua rejeição, cap. 8-15. 
 
1. Escolhido como rei, cap. 8-10. 
2. Guerras com filisteus, cap. 11-14. 
3. Ele é rejeitado, cap. 15 
 
III. Carreira de Saul após sua rejeição, cap. 16-31. 
 
1. Enquanto Davi está em sua corte, cap. 16-20. 
2. Enquanto Davi é refugiado em Judá, cap. 21-26. 
3. Enquanto Davi é refugiado na Filístia, cap. 27-31. 
 
Para estudo e discussão: (1) A história de Eli e seus filhos. (2) O 
nascimento e o chamado de Samuel. (3) A unção de Saul. (4) A unção de 
Davi. (5) Os males do ciúme, como vistos em Saul. (6) A importância do 
respeito pelas formas existentes de governo - veja a atitude de Davi em 
relação a Saul. (7) Como a atitude de um homem em relação a Deus e aos 
seus servos pode fazer ou estragar seu destino. (8) Exemplos de como 
Deus usa o bem e o mal para levar adiante seus propósitos. 
 
 
Segundo Samuel 
 
Neste livro, é apresentada a história da carreira de Davi enquanto rei de 
Israel. Ele foi o rei mais forte que Israel já teve e foi caracterizado como 
um excelente executivo, um soldado habilidoso e com uma disposição 
profundamente religiosa. Ele não ficou isento de seus defeitos, mas apesar 
deles desenvolveram um grande império. 
 
 
Análise 
 
I. Seu reinado sobre Judá a Hebron, cap. 1-4. 
 
II. Seu reinado sobre todo o Israel, cap. 5-10. 
 
III. Seu Grande Pecado e Seus Resultados, Cap. 11-20. 
 
IV. Um apêndice, cap. 21-34. 
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Para estudo e discussão: (1) Como Davi se tornou rei. (2) Suas vitórias na 
guerra. (3) Seu grande pecado e algumas de suas conseqüências. (4) Sua 
bondade para com seus inimigos (veja também sua atitude em relação a 
Saul registrada em Primeiro Samuel). (5) A bondade de Deus, como 
ilustrado na história da bondade de Davi para com Mefibosete, cap. 9. (6) 
Salmo de louvor de Davi, cap. 22-23. (7) As diferentes ocasiões em que 
Davi mostrou um espírito penitente. (8) A grande peste, cap. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A Bíblia, livro por livro 
 

 
59 

1 e 2 Reis 
 
 
O nome é retirado dos reis cujas ações eles narram. 
 
Ele retoma a história de Israel, de onde o Segundo Samuel parou, e conta a 
morte de Davi, o reinado de Salomão, o Reino Dividido e o cativeiro. 
 
As mudanças políticas de Israel são dadas para mostrar a condição 
religiosa. Em todo lugar há um conflito entre fé e descrença, entre a 
adoração a Jeová e a adoração a Baal. Vemos reis maus que introduzem 
adoração falsa e reis justos que trazem reformas e tentam derrubar a 
adoração falsa. Israel cede ao mal e é finalmente cortado, mas Judá se 
arrepende e é restaurado para perpetuar o reino e ser o meio pelo qual 
Jesus veio. 
 
Salomão começou na glória, floresceu um pouco e depois terminou em 
desgraça. Ele sacrificou os princípios mais sagrados da nação, a fim de 
formar alianças com outras nações. Ele tentou concentrar todo o culto no 
monte Moriá, provavelmente esperando que dessa maneira ele pudesse 
controlar todas as nações. Ele finalmente se tornou um tirano e roubou o 
povo de sua liberdade. 
 
Esta é uma triste história de dissensão, guerra e derrota. Israel ou o reino 
do norte sempre teve ciúmes de Judá. Era de longe o mais forte e possuía 
uma terra muito maior e mais fértil. Havia dezenove reis, de Jeroboão a 
Oséias, cujos nomes e o número de anos em que reinaram deveriam ser 
aprendidos juntamente com a quantidade de escrituras incluídas na história 
de cada um. Judá ou o reino do sul sempre foi um pouco mais fiel à 
verdadeira adoração. Havia vinte reis, de Roboão a Zedequias, cujas vidas 
com o número de anos em que reinaram e as passagens das escrituras que 
descrevem cada uma delas devem ser tabuladas e aprendidas. 
 
Fica claro que o cativeiro é por causa do pecado. Deus os poupou por um 
longo tempo. (1) Israel foi capturado pelo Império Assírio, cuja capital era 
Nínive. Isso marca o fim das tribos do norte. (2) Judá foi capturado pelo 
Império Babilônico, mas após um período de setenta anos, o povo foi 
restaurado em sua própria terra. 
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Análise de 1 Reis 
 
I. O Reino de Salomão, cap. 1-11. 
 
1. Sua adesão, cap. 1-4. 
2. Construindo o templo, cap. 5-8. 
3. Sua grandeza e pecado, cap. 9-11. 
 
II. A revolta e o pecado das dez tribos, cap. 12-16. 
 
III. O reino de Acabe e a carreira de Elias, cap. 17-22. 
 
Análise de 2 Reis 
 
I. Os últimos dias de Elias, cap. 1-2. 
 
II. A carreira de Eliseu, cap. 3-8. 
 
III. A dinastia de Jeú, cap. 9-14. 
 
IV. A queda de Israel, cap. 15-17. 
 
V. O Reino de Judá, cap. 18-25. 
 
Para Estudo e Discussão: (1) Compare o caráter de Davi com o de 
Salomão. Dê os elementos ideais e os defeitos de cada um. Compare-os 
também como reis. (2) Compare o caráter de Elias com o de Eliseu. 
Aponte os elementos de força e fraqueza de cada um. Compare a grande 
verdade moral e religiosa ensinada por cada um, bem como os grandes 
feitos realizados por eles. (3) Estude isso como o berço da liberdade. 
Observe a resistência de Elias aos tiranos e Acabe na vinha de Nabote. 
Procure outras instâncias. (4) Considere o lugar dos profetas. Observe sua 
atividade nos assuntos do governo. Dê uma olhada nesses livros e faça 
uma lista de todos os profetas que são nomeados e anote o caráter de sua 
mensagem e o rei ou nação com quem cada um falou. (5) Faça uma lista 
dos reis de Israel e aprenda a história de Jeroboão I, Onri, Acabe, Jeú, 
Jeroboão II e Oséias. (6) Faça uma lista dos reis de Judá e aprenda os 
principais eventos e o caráter geral do reinado de Roboão, Josafá, Joás, 
Uzias, Acaz, Ezequias, Manassés, Josias e Zedequias. (7) A queda de Judá. 
(8) O fracasso dos governos humanos, (a) a causa, (b) a manifestação e o 
resultado. 
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1 e 2 Crônicas 
 
 
O nome “Crônicas” foi dado por São Jerônimo. Eles eram as “palavras 
dos dias” e os tradutores da Septuaginta os chamavam de “coisas 
omitidas”. Eles eram originalmente um livro. 
 
Começando com Adão, a história de Israel é reescrita até o retorno de Judá 
do cativeiro. 
 
Abrange o mesmo campo que todos os outros. Até esse momento, os 
livros se encaixaram e formaram uma história contínua. Aqui, 
retrocedemos e revisamos toda a história, começando com Adão e 
descendo ao edito de Ciro, que permitiu que os judeus exilados 
retornassem a Jerusalém. 
 
Várias coisas mostram que esses livros têm um propósito religioso. (1) O 
cuidado de Deus com seu povo e seu propósito de salvá-lo recebe uma 
ênfase especial. (2) A construção do templo recebe muito destaque. (3) Os 
reis que serviram a Deus e destruíram os ídolos receberam o lugar mais 
conspícuo. (4) Ele segue a linha de Judá. apenas mencionando Israel onde 
parecia necessário. Dessa maneira, ele estava seguindo a linha messiânica 
através de David. (5) O espírito sacerdotal permeia esses livros em vez dos 
elementos proféticos, como nos livros históricos anteriores. O objetivo, 
portanto, parece ser ensinar e não narrar. Ele parece ensinar que a virtude 
e o vício, em assuntos particulares ou nacionais, certamente receberão suas 
dívidas - que Deus deve ser levado em consideração na vida de indivíduos 
e nações. 
 
 
Análise de 1 Crônicas 
 
I. As genealogias, cap. 1-9. 
 
II O Reino de Davi, cap. 10-29. 
 
1. Adesão e grandes homens, cap. 10-12. 
2. Zelo pela casa de Jeová, cap. 13-17. 
3. Suas vitórias, cap. 18-20. 
4. A numeração das pessoas, cap. 21 
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5. Provisão para o templo, cap. 22-29. 
 
 
Análise de 2 Crônicas 
 
I. O Reino de Salomão, cap. 1-9. 
 
1. Construção do templo, cap. 1-4. 
2. Dedicação do templo, cap. 5-7. 
3. Grandeza e riqueza de Salomão, cap. 8-9. 
 
II. Judá Após a revolta das dez tribos, cap. 10-36. 
 
1. Reino de Roboão, cap. 10-12. 
2. Vitória de Abias, cap. 13. 
3. Reinado de Asa, cap. 14-16. 
4. Reino de Josafá, cap. 21-28. 
5. Reino de Ezequias, cap. 29-32. 
6. Reino de Manassés e Amon, cap. 33 
7. Reino de Josias, cap. 34-35. 
8. O cativeiro, cap. 36. 
 
Para estudo e discussão: (1) Os grandes homens de Davi. (2) As diferentes 
vitórias conquistadas por Davi. (3) A dedicação do templo, especialmente a 
oração. (4) A riqueza e as loucuras de Salomão. (5) As escrituras e a casa de 
Deus como meio e fonte de todas as informações, veja: (a) restauração de 
Asa do altar e de seus vasos; (b) Josafá está ensinando ao povo a lei de 
Deus; (c) Joás e a casa restaurada de Deus; (d) As reformas de Josias. (6) O 
reinado de Manassés. (7) A natureza do culto a Judá. (8) O cativeiro. (9) O 
valor da verdadeira religião para uma nação. (10) Os maus resultados da 
idolatria. 
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Esdras, Neemias e Ester 
 
 
Esdras e Neemias 
 
Esdras e Neemias eram anteriormente contados como um livro e contêm 
o relato da restauração dos exilados em Jerusalém e o restabelecimento de 
sua adoração. Eles logo foram chamados Primeiro e Segundo Esdras. São 
Jerônimo chamou o segundo livro de Neemias. Wycliffe os chamou de 
primeiro e segundo Esdras e mais tarde foram chamados de livros de 
Esdras, de outro modo, Neemias. Os nomes atuais foram dados pela 
primeira vez na Bíblia de Genebra (1560). Esdras é assim chamado do 
autor e personagem principal, o nome que significa “ajuda”. Neemias é 
assim chamado pelo personagem principal, cujo nome significa “Jeová 
conforta”. 
 
Três outros livros devem ser lidos em conexão com este estudo. (1) O 
livro de Ester, que se refere a esse tempo e deve ser lido entre os capítulos 
6 e 7 do livro de Esdras. (2) Os livros de Ageu e Zacarias. Esses dois 
profetas foram associados ao primeiro retorno de Zorobabel e suas 
palavras incitaram os judeus a completar o templo, apesar da oposição. 
 
O retorno do cativeiro consistiu em três expedições lideradas 
respectivamente por Zorobabel, Esdras e Neemias. O tempo coberto não 
pode ser calculado com precisão. Provavelmente não são menos de 
noventa anos. Alguns acham que pode ter sido de cento e dez anos. 
 
 
Análise de Esdras 
 
I. A reconstrução do templo, cap. 1-6. 
 
1. A proclamação de Ciro, 1. 
2. Aqueles que retornaram, 2. 
3. A fundação lançada, 3. 
4. O trabalho impedido, 4. 
5. O trabalho terminado, 5-6. 
 
II. As reformas de Esdras, cap. 7-10. 
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1. A jornada de Esdras, 7-8. 
2. A confissão do pecado, 9. 
3. O pacto de guardar a lei. 10. 
 
Para estudo e discussão: (1) Os traços de caráter exibidos por Esdras. (2) 
As reformas de Esdras. (a) O que eles eram? (b) Condições paralelas com 
hoje. (3) Os adversários de Judá. (a) Quem eram eles? (b) A natureza de 
sua oposição. (4) O decreto de Ciro. (5) A expedição de Zorobabel e 
Esdras. (6) A comissão de Esdras e as ordens do rei, 7: 1-26. (7) O uso de 
Deus de amigos e inimigos no encaminhamento de seus propósitos. 
 
 
Análise de Neemias 
 
I. A reconstrução do muro, cap. 1-7. 
 
1. Neemias permitido para ir a Jerusalém, 1-2. 
2. O trabalho nas paredes e seu obstáculo, 3-7. 
 
II. O Convênio de Manter a Lei, cap. 8-10. 
 
1. A lei lida, 8. 
2. Confissão feita, 9. 
3. A aliança feita, 10. 
 
III. Os Muros Dedicados e a Reforma de Neemias, cap. 11-13. 
 
1. Aqueles que moravam na cidade, 11: 1-12: 26. 
2. As paredes dedicadas, 12: 27-47 - final. 
3. Males corrigidos, cap. 13. 
 
Para estudo e discussão: (1) Saliente elementos de força no caráter e na 
obra de Neemias. (2) A grandeza e dificuldade da tarefa de Neemias, (a) os 
escombros, (b) o tamanho e o comprimento do muro, (c) a força de seus 
inimigos. (3) As reformas de Neemias, (a) religiosa, (b) moral, (c) política. 
(4) A reunião pública e o novo festival, 8: 1-18. (5) A aliança 9: 1-10: 39. (6) 
O repovoamento de Jerusalém, cap. 11-12.  
 
 
 
 



A Bíblia, livro por livro 
 

 
65 

Ester 
 
O nome é tirado de seu personagem principal: uma donzela judia se tornou 
rainha de um rei persa. 
 
Objetivo: Explicar a origem da festa da obra de providência de Purim para 
o povo de Deus. 
 
Pensa-se que os eventos narrados ocorreram cerca de 56 anos após o 
primeiro retorno de Zorobabel em 536 a.C.. O rei seria Xerxes, o Grande, 
e o banquete de embriaguês pode ter sido preparatório para a invasão da 
Grécia no terceiro ano de seu reinado. Não há conexão entre Ester e os 
outros livros da Bíblia. Embora seja uma história da época em que os 
judeus estavam retornando a Jerusalém, e muito provavelmente deveria 
ocorrer entre o primeiro e o segundo retorno, e, portanto, entre o sexto e 
o sétimo capítulos de Esdras, o incidente permanece sozinho. Sem ele, 
perderíamos muito do nosso conhecimento desse período. 
 
Enquanto Esther se destaca como o personagem principal, toda a história 
recusa a Mardoqueu de se curvar a Hamã, que teria sido lhe mostrar honra 
divina. Ele não odiava Hamã, mas, como judeu, não podia adorar outro 
senão a Deus. Ele se atreveu a defender princípios sob o risco de sua vida. 
 
Uma das peculiaridades do livro é que em nenhum lugar menciona o nome 
de Deus, ou faz qualquer referência a ele. Isso pode ser porque seu nome 
foi mantido em segredo e sagrado naquele tempo. No entanto, o poder de 
Deus e o cuidado de Seu povo estão implícitos em todo lugar no livro. 
 
 
Análise 
 
I. Ester feita rainha, cap. 1-2. 
 
1. Rainha Vasti destronada. Cap. 1 
2. Ester tornou-se rainha.  Cap. 2. 
 
II. A trama de Hamã e sua derrota, capítulos 3-8. 
 
1. Hamã planeja a destruição dos judeus. cap. 3. 
2. O luto dos judeus e o pedido de Mardoqueu/Mordecai a Ester. Cap. 4. 
3. Banquetes de Ester, Hamã e o rei, cap. 5. 
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4. Mardoqueu altamente homenageado pelo serviço anterior. cap. 6. 
5. O fundamento de Ester é concedido e Hamã é enforcado, cap. 7 
6. Os judeus permitiram a defesa e Mardoqueu avançou, cap. 8. 
 
III. A libertação dos judeus, cap. 9-10. 
 
1. Seus inimigos foram mortos, 9: 1-16. 
2. Um banquete memorial é estabelecido. 9: 17-32 - final. 
3. Mardoqueu tornado importante, cap. 10. 
 
Para estudo e discussão: (1) O caráter do rei, Vasti, Mardoqueu, Ester e 
Hamã. (2) O pedido de Mardoqueu a Esther. (3) A honra de Mardoqueu e 
a humilhação de Hamã, cap. 6. (4) A destruição de seus inimigos. (5) A 
festa de Purim, 9: 17-32. (6) Verdade sobre Deus vista neste livro. (7) Por 
que não nomear o livro Mardoqueu ou Vashti - eles não são tão heróicos 
quanto Ester? (8) A devoção racial dos judeus, naquele tempo e agora. (9) 
Vida persa como visto no livro. 
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Jó 
 
 
Jó, de seu personagem principal, ou herói, e significa “Perseguido”. 
 
Nem a data nem o autor podem ser determinados com certeza. Inclino-me 
à teoria da autoria de Jó. 
 
O livro está sozinho, sendo um dos chamados livros de sabedoria da 
Bíblia. Em nenhum lugar alude à lei mosaica ou à história de Israel. 
 
Os capítulos um e dois e partes do capítulo quarenta e dois são em prosa. 
Todo o resto é poesia. Os diferentes falantes podem ter sido falantes reais 
ou personagens criados por um escritor para fazer a história. Há, no 
entanto, pouca dúvida de que a história seja baseada em fatos históricos. 
 
Este livro levanta várias grandes questões, comuns à raça, e as discute 
direta ou indiretamente. Entre essas perguntas, as seguintes são as mais 
importantes. (1) Existe alguma bondade sem recompensa? “Jó serve a 
Deus ou nada”? (2) Por que os justos sofrem e por que o pecado fica 
impune? (3) Deus realmente cuida e protege seu povo que o teme? (4) A 
adversidade e a aflição são um sinal de que o sofredor é mau? (5) Deus é 
um Deus de piedade e misericórdia! 
 
O argumento procede da seguinte forma: (1) Há uma conferência entre 
Deus e Satanás e a consequente aflição de Jó. (2) O primeiro ciclo de 
discussão com seus três amigos, nos quais eles acusam Jó pelo pecado, e 
ele nega a acusação. (3) O segundo ciclo de discussão: Os amigos de Jó 
argumentam que sua alegação de inocência é mais uma evidência de sua 
culpa e perigo iminente. (4) O terceiro ciclo: Nesse ciclo, os amigos de Jó 
argumentam que suas aflições são do tipo que chegaria a alguém que cedia 
a tentações como aquelas a que ele está sujeito. Em cada um dos três ciclos 
de discussão com seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, cada um discute 
com Jó, exceto que Zofar permanece calado no terceiro ciclo. Eles falam 
na mesma ordem de cada vez. (5) Eliú mostra como Jó acusa a Deus de 
maneira errada, enquanto se reivindica e afirma que o sofrimento nos 
instrui na justiça e nos impede de pecar. (6) Deus intervém e em dois 
endereçamentos instrui Jó. No primeiro discurso, Jó mostra o poder 
criativo do Todo-Poderoso e sua própria loucura em responder a Deus a 
quem os animais, por instinto, temem. No segundo discurso, mostra-se Jó 
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que se deve saber como governar o mundo e corrigir seus males antes de 
se queixar ou acusar Deus. (7) Jó ora e é restaurado. 
 
O objetivo do livro, então, é justificar a sabedoria e a bondade de Deus em 
questões de sofrimento humano e, especialmente, mostrar que todo 
sofrimento não é punitivo. 
 
A tentação de Jó chegou por estágios e consistiu em grande parte em uma 
série de perdas, como segue: (1) Sua propriedade, (2) Seus filhos, (3) Sua 
saúde, (4) A confiança de sua esposa - ela o faria amaldiçoar a Deus e 
morrer. (5) Seus amigos que agora o consideram pecador, (6) A alegria da 
vida - ele amaldiçoou o dia de seu nascimento, (7) Sua confiança na 
bondade de Deus - ele disse a Deus: “Por que você me pôs como uma 
marca para ti?”. Em sua resposta a Eliú, ele duvida da justiça, se não da 
própria existência de Deus. 
 
 
Análise 
 
I. A riqueza e aflição de Jó, capítulos 1-2. 
 
II. A discussão de Jó e seus três amigos, cap. 3-31. 
 
1. O primeiro ciclo, 3-14. 
2. O segundo ciclo, cap. 15-21. 
3. O terceiro ciclo, cap. 22-31. 
 
III. O Discurso de Eliú, cap. 32-37. 
 
IV. Os Endereçamentos de Deus, cap. 38-41. 
 
1. O primeiro endereçamento, 38-39. 
2. O segundo endereçamento, 40-41. 
 
V. Restauração de Jó, cap. 42 
 
Para estudo e discussão: (1) A personalidade e a malícia de Satanás. Saliente 
suas falsas acusações contra Jó e Deus, também os sinais de seu poder. (2) 
Em relação ao homem, procure evidências de: (a) A loucura da justiça 
própria, (b) A vileza do homem mais perfeito aos olhos de Deus, (c) A 
impossibilidade do homem, pela sabedoria, sem a graça, encontrar Deus. 
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(3) Em relação a Deus, colete evidências de sua sabedoria, perfeição e 
bondade. (4) decepção de Jó em seus amigos. (5) Elementos de verdade e 
falsidade na teoria dos amigos de Jó. (6) O desespero de Jó pelo presente, 
sua visão do Sheol e sua visão do futuro. Ele acredita em uma vida futura 
ou acha que tudo termina com o túmulo? (7) O livro realmente explica por 
que os justos podem sofrer? (8) Faça uma lista das passagens 
impressionantes, especialmente dignas de lembrança. 
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Salmos e Provérbios 
 
 
Salmos 
 
A palavra hebraica significa louvores ou hinos, enquanto a palavra grega 
significa salmos. Pode muito bem ser chamado de “Livro de Oração” e 
Louvor Hebraico”. A nota predominante é um elogio, embora alguns 
sejam tristes e queixosos, enquanto outros são filosóficos. 
 
Dos 150 Salmos, não há meios de determinar a autoria de 50. Os autores 
nomeados para outros são Davi, Asafe, os filhos de Corá, Hermã, Etã, 
Moisés e Salomão. Dos 100 cuja autoria é indicada, Davi é creditado com 
73, e no Novo Testamento, ele sozinho é referido como o autor deles. 
Lucas 20:42. 
 
Foi chamado o coração de toda a Bíblia, mas sua relação com o Antigo 
Testamento é especialmente íntima. Todas as manifestações divinas são 
vistas em relação à sua influência na experiência interior. A história é 
interpretada à luz de uma paixão pela verdade e pela retidão e como 
demonstrando a proximidade de nossa relação com Deus. 
 
É muito difícil fazer qualquer tipo de classificação dos Salmos e qualquer 
classificação está aberta a críticas. Por esse motivo, muitos agrupamentos 
foram sugeridos. O seguinte, retirado de diferentes fontes, pode ser útil. (1) 
Hinos de louvor, 8, 18, 19, 104, 145, 147, etc. (2) Hinos nacionais, 105, 
106, 114, etc. (3) Hinos do templo ou hinos para culto público, 15, 24, 87, 
etc. (4) Hinos relacionados à provação e calamidade, 9, 22, 55, 56, 109, etc. 
(5) Salmos Messiânicos, 2,16, 40, 72, 110, etc. (6) Hinos gerais caráter 
religioso, 89, 90, 91, 121, 127, etc. 
 
A seguinte classificação foi dada na esperança de sugerir as características 
religiosas mais importantes dos Salmos. (1) Aqueles que reconhecem o 
Deus infinito, onisciente e onipotente. (2) Aqueles que reconhecem a 
universalidade de seu amor, providência e bondade. (3) Aqueles que 
mostram aversão a todos os ídolos e rejeição a todas as divindades 
subordinadas. (4) Aqueles que dão vislumbres proféticos do Filho Divino e 
de sua obra redentora na Terra. (5) Aqueles que mostram a natureza 
terrível do pecado, o ódio divino a ele e o julgamento de Deus sobre os 
pecadores. (6) Os que ensinam as doutrinas do perdão, da misericórdia 
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divina e do dever do arrependimento. (7) Os que enfatizam a beleza da 
santidade, a importância da fé e o privilégio da alma de comunhão com 
Deus. 
 
 
Análise 
 
1. Salmos davídicos: 1-41. Estes não são apenas atribuídos a ele, mas 
refletem grande parte de sua vida e fé. 
 
2. Salmos históricos: 42-72. Estes são atribuídos a vários autores, sendo 
destacados os dos filhos de Corá e estão especialmente cheios de fatos 
históricos. 
 
3. Salmos litúrgicos ou ritualísticos: 73-89. A maioria deles é atribuída a 
Asafe e, além de serem especialmente prescritos para adoração, são 
fortemente históricos. 
 
4. Outros salmos pré-cativeiro. 90-106: Dez são anônimos, um é de Moisés 
(Salmo 90) e o restante de Davi. Eles refletem grande parte do sentimento 
e da história pré-cativeiro. 
 
5. Salmos do cativeiro e retorno: 107-150. Assuntos relativos ao cativeiro e 
retorno a Jerusalém. 
 
Para estudo e discussão: (1) Em que ocasião as seguintes salmos 
provavelmente foram compostas: (a) Salmo 3 (2 Samuel 15). (b) Salmo 24 
(2 Samuel 6: 12-17). (c) Salmo 56 (1 Samuel 21: 10-15). (d) Salmos 75 e 76 
(2 Reis 19: 32-37). (e) Salmo 109 (1 Samuel 22: 9-23). (f) Salmo 74 (2 Reis 
25: 2-18). (g) Salmo 60 (1 Crônicas 18: 11-13). (2) Qual é o assunto dos 
Salmos 23, 84, 103,133 e 137? (3) Que doutrina do caráter divino é 
ensinada em cada um dos seguintes Salmos; 8, 19, 33, 46, 93, 115 e 139? 
 
 
Provérbios 
 
Os provérbios enfatizam a vida religiosa externa. Eles ensinam como 
praticar a religião e vencer as tentações diárias. Eles expressam uma crença 
em Deus e seu domínio sobre o universo e, portanto, procuram fazer de 
sua religião o motivo controlador da vida e da conduta. Eles respiram um 
profundo espírito religioso e uma nobre concepção religiosa, mas 
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enfatizam mais a prática da religião em todas as relações da vida. Davison 
diz: “Para os escritores de Provérbios, religião significa bom senso, religião 
significa domínio dos assuntos, religião significa força, masculinidade e 
sucesso, religião significa um intelecto bem mobilizado que emprega os 
melhores meios para alcançar os fins mais altos”. Esta afirmação está 
correta no que diz respeito ao lado do dever enfatizado. 
 
Natureza dos Provérbios: (1) Existe uma voz de sabedoria que fala 
palavras de sabedoria, entendimento, conhecimento, prudência, sutileza, 
instrução, discrição e o temor de Jeová, e nos fornece bons conselhos para 
todas as condições de vida. (2) Há uma voz de loucura, que fala palavras de 
loucura, simplicidade, estupidez, ignorância, brutalidade e vilania, e eleva 
sua voz onde quer que a sabedoria fale. (3) A sabedoria é contrastada com 
a loucura, que muitas vezes resulta em simplicidade e desprezo. (4) A 
sabedoria é personificada, como se Deus falasse sobre os deveres práticos, 
morais, intelectuais e religiosos dos homens. (5) Cristo se encontra no 
livro, Lucas 24:27, e se Cristo for substituído pela sabedoria, onde for 
encontrada, um poder novo e maravilhoso será visto no livro. 
 
Esquema das considerações encontradas em Provérbios: A primeira esfera 
- o lar, pai e filhos, 1: 8-9 e capítulos 2-7. A palavra-chave aqui é “meu 
filho”. A segunda esfera-amizade; companheiros é a palavra importante. 1: 
10-19. A terceira esfera - o mundo além. 
 
 
Análise 
 
I. Louvor à Sabedoria, capítulos 1-9. Isso é mostrado em contraste com a 
loucura. 
 
1. O plano e algumas máximas fundamentais, 1: 1-19. 
2. Advertências da sabedoria, 1: 20 - final. 
3. A sabedoria revelará Deus e justiça e salvará alguém de homens maus e 
mulheres estranhas, cap. 2. 
4. Descrição da vida de sabedoria, cap. 3. 
5. Sabedoria da melhor maneira, cap. 4. 
6. A mulher estranha, cap. 5. 
7. Contra vários males, cap. 6. 
8. As advertências da sabedoria contra as seduções de um adúltero, cap. 7. 
9. A sabedoria faz um apelo, cap. 8. 
10. A sabedoria faz seus convites, cap. 9. 
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II. Provérbios práticos de Salomão. 10: 1-22: 16. Estes são separados e não 
podem ser classificados. 
 
III. Palavras dos Sábios. 22: 17-24 - final. Às vezes chamado elogios da 
justiça. Existem vários autores, mas nenhum tópico comum. 
 
IV. Provérbios de Salomão, copiados pelos escribas de Ezequias, cap. 25-
29. 
 
V. Palavras de Agur, capítulo 30. De alguém que tentou “encontrar Deus 
até a perfeição e encontrou a tarefa acima dele”. 
 
VI. Palavras de Lemuel, cap. 31 
 
1. O dever dos reis, 1-9. 
2. O louvor de uma mulher virtuosa ou boa esposa, 10-31. 
 
Para estudo e discussão: (1) Colete passagens que falem das recompensas 
da virtude e piedade. (2) Cite passagens que mostram os males de: preguiça 
ou indolência, de beber vinho e embriaguez, de contar histórias, de 
contendas familiares. (3) Faça uma lista dos principais pensamentos do 
livro sobre Deus, o homem e outros grandes ensinamentos religiosos de 
nossos dias. (4) O que é dito de um homem que governa seu próprio 
espírito, de um bom nome, de obediência aos pais, de palavras 
adequadamente ditas, de uma mulher bonita que carece de discrição, de 
uma alma liberal, de um equilíbrio falso, de uma resposta suave, de um 
filho sábio. Descubra onde as respostas são encontradas (5) O perigo de 
seguir um amor impiedoso (mulher), capítulo 5. (6) Loucura de ceder às 
artimanhas de uma prostituta, capítulo 7. (7) A descrição de uma mulher 
digna, 31: 10 - final. 
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Eclesiastes e Cânticos de Salomão 
 
 
Eclesiastes 
 
A palavra hebraica significa pregador e se refere ou significa alguém que 
convoca e se dirige a assembléias. 
 
Expressões como “eu percebi”, “eu disse em meu coração”, “eu vi” etc., 
indicam que não é a vontade de Deus que é desenvolvida, mas um homem 
está falando de seus próprios empreendimentos e fracasso total. 
 
A visão geral ou frase-chave é “sob o sol”, com o triste refrão, “vaidade de 
vaidades, tudo é vaidade” e mostra como um homem, nas melhores 
condições possíveis, buscava alegria e paz, tentando o seu melhor a cada 
recurso humano. Ele teve o melhor que pôde ser obtido, da sabedoria 
humana, da riqueza, do prazer mundano, da honra mundana, apenas para 
descobrir que tudo era “vaidade e irritação de espírito”. É o que um 
homem, com o conhecimento de um Deus santo, e que Ele levará tudo a 
julgamento, aprendeu do vazio das coisas “sob o sol” e de todo o dever do 
homem de “temer a Deus e guardar seus mandamentos”. 
 
O objetivo, então, não é expressar as dúvidas ou ceticismo do escritor, não 
registrar a queixa de um espírito amargo. Não é a história de um pessimista 
ou de um homem mau que se tornou moralista. Mas pretende mostrar que, 
se alguém realizar todos os objetivos, esperanças e aspirações da vida, eles 
não trarão satisfação ao coração. Sua experiência é usada para mostrar o 
resultado de mundanismo e satisfação própria em contraste com o 
resultado da sabedoria superior da vida divina. É-nos mostrado que o 
homem não foi feito apenas para este mundo e não para realização ou 
gratificação egoísta, mas para cumprir algum grande plano de Deus para 
ele, que ele realizará através da obediência e do serviço Divino. 
 
O verso de abertura e algumas outras passagens, como algumas das 
condições, bem como os caracteres das pessoas representadas no livro, dão 
a impressão de que Salomão o escreveu, mas existem outras evidências que 
apontam para algum outro autor. Nem o autor nem a data da redação 
foram definitivamente determinados. 
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Análise 
 
I. As vaidades da vida, capítulos 1-4, visto na experiência e na observação. 
 
1. A vaidade que ele experimentou, 1-2. 
2. A vaidade que ele observou, 3-4. 
 
II. Sabedoria prática, cap. 5-7. 
 
1. Algumas máximas prudenciais, cap. 5. 
2. Algumas vaidades, cap. 6 
3. A melhor maneira de se dar bem na vida, cap. 7. 
 
III. Regras para uma vida feliz, cap. 8-11. 
 
IV. Conclusão de toda a matéria, cap. 13. 
 
Para estudo e discussão. (1) Faça uma lista de todas as coisas diferentes 
enumeradas como falha ou vaidade. (2) Faça uma lista das diferentes coisas 
que vêm a nós como um presente da providência de Deus. (3) Faça uma 
lista de máximas ou regras prudenciais que ensinam a viver corretamente e 
a nos elevar acima das tribulações e derrotas da vida. (4) O autor acha que 
buscar prazer é o verdadeiro negócio da vida? (5) Ele nega o valor do 
serviço altruísta? (6) Ele acredita na vida futura e em recompensas futuras? 
 
 
Cânticos de Salomão 
 
Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Também é chamado de Cânticos, 
que significa Canção das Canções, e é chamado assim, talvez, por causa de 
sua grande beleza. 
 
O assunto é amor fiel, visto em uma mulher que, embora sujeita às 
tentações de uma corte oriental, permanece fiel ao seu antigo amante. Ela, 
uma garota do campo do norte, atrai a atenção do rei que a leva a 
Jerusalém e lhe oferece todos os incentivos para se tornar esposa do rei. 
Mas, após a recusa final, ela pode voltar para casa, para seu amante, um 
pastor de campo. 
 
Significado da História: (1) Para os judeus da época, era um chamado à 
pureza da vida, para um retorno às relações que Deus havia ordenado entre 
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homem e mulher. Foi um protesto contra a poligamia que se tornou quase 
universal. De fato, eles consideraram isso como apresentando toda a 
história de Israel. (2) Para o cristão, é declarada alegoriamente, Cristo e sua 
igreja como Noivo e Noiva e a plenitude do amor que une o crente e seu 
Salvador. (3) Para todo o mundo, é mostrada a pureza e a constância do 
amor e da devoção de uma mulher aos seus ideais. Fornece ideal que, se 
sustentado adequadamente, expulsaria da sociedade humana todas aquelas 
práticas monstruosas que provêm de ideais indignos. 
 
É parte de diálogo e parte de monólogo. Seu amor de ambos os lados é 
expresso dessa maneira sensual comum entre os povos orientais. Muitas 
das alusões dão origem à crença de que foi escrito para celebrar as núpcias 
de Salomão e a filha do Faraó. 
 
 
Análise do Cântico de Salomão 
 
I. A primeira tentativa do rei de conquistar o amor da Virgem, 1: 1-2: 7. 
 
1. Ela conversa com as damas da corte, 1: 1-8. 
2. A primeira tentativa do rei falha em conquistá-la, 1: 9-2: 7. 
 
II. O segundo esforço do rei para conquistar seu amor, 2: 8-5: 8. 
 
1. A virgem recorda sua antiga felicidade quando está com seu amante em 
casa, 2: 8-17. 
2. Em um sonho, ela o procura, 3: 1-5. 
3. O rei mostra a ela sua glória e grandeza, 3: 6-11. 
4. Ela novamente rejeita o amor dele, apesar dos elogios à sua beleza, 4: 1-
7. 
5. Ela anseia por seu amante ausente, 4: 8-5: 1. 
6. Ela sonha em procurar em vão por ele, 5: 2-8. 
 
III. A terceira tentativa do rei de conquistá-la, 5: 9-8: 4. 
 
1. As damas da corte não conseguem entender sua fidelidade ao antigo 
amante, 5: 9-6: 3. 
2. O terceiro esforço do rei para conquistá-la é recebido com a declaração 
de seu propósito de permanecer fiel ao seu amante ausente, 6: 4-8: 4. 
 
IV. O triunfo da donzela, 8: 5-14. 
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Ela volta para sua casa entre as colinas do norte e se reúne com seu amante 
pastor. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista das passagens pelas quais a 
beleza da mulher é descrita. (2) Passagens que sugerem a relação da alma 
salva com Cristo. (3) Passagens que sugerem a glória da igreja. (4) Algumas 
das passagens pelas quais o amor da mulher e do rei é expresso. (5) A base 
do amor humano. 2: 2-3. (6) A força do amante humano, 8: 6-7. (7) A 
interpretação do amor humano em termos do amor divino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. B. Tidwell 
 

 
78 

Isaías 
 
 
No estudo das mensagens dos profetas, devemos entender que o 
significado do termo profeta pode ser: (1) Uma pessoa empregada na 
expressão pública do discurso religioso, tanto quanto o pregador de hoje. 
Essa era a função mais comum do profeta. Alguns eram reformadores, 
enquanto outros eram evangelistas ou revivalistas; (2) Aquele que 
desempenhou a função dos escribas e escreveu a história, a biografia e os 
anais de suas nações. Nessa capacidade, eles compilaram ou escreveram 
grandes porções dos livros do Antigo Testamento. (3) Alguém capaz de 
discernir o futuro e predizer eventos que aconteceriam depois. 
 
Os Livros Proféticos. Todos recebem o nome dos Profetas, cujas mensagens 
eles carregam. Eles são escritos em grande parte no estilo poético e 
geralmente são separados em duas divisões: (1) Os principais profetas que 
incluem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. (2) Os profetas 
menores, incluindo os outros doze. Essa divisão é baseada na maior parte 
do material contido nos livros e não é científica e enganosa, pois sugere 
que algumas são mais importantes que outras. Eles são mais 
apropriadamente divididos de acordo com seu lugar na ordem profética ou 
no período da história de Israel quando profetizaram, da seguinte forma: 
  
1. Os profetas pré-exílicos, ou aqueles que profetizaram antes do exílio. 
Estes são: (1) Jonas, Amós e Oséias, profetas de Israel. (2) Obadias, Joel, 
Isaías, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias e Jeremias, profetas de Judá.  
2. Os profetas exílicos, Ezequiel e Daniel.  
3. Os profetas pós-exílicos, profetas que profetizaram após o cativeiro. 
Todos são de Judá: Ageu, Zacarias e Malaquias. 
 
O ministério de Jeremias talvez tenha se estendido até o período do 
cativeiro. Há uma grande incerteza sobre a cronologia de Obadias, Joel e 
Jonas. Há diferenças de opinião sobre se certos profetas pertencem a Judá 
ou a Israel. Miquéias é um exemplo. O professor poderá dar razões para 
essa diferença. 
 
O Estudo dos Profetas: O aluno deve ter em mente que o profeta lida 
principalmente com as condições morais e religiosas de seu próprio povo 
na época de seu ministério. Suas denúncias, advertências e exortações não 
são, portanto, princípios abstratos, mas são locais e para Israel. O profeta 
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era então, antes de tudo, um patriota judeu e revivalista cheio do Espírito 
Santo e com zelo por Israel. 
 
Os elementos preditivos dos livros proféticos devem ser interpretados à 
luz, (1) de uma realização local ou nas proximidades, como dispersão e 
restauração, e (2) de uma realização distante e maior, da qual o primeiro é 
apenas um precursor, como o advento do Messias e seu glorioso reinado 
sobre toda a terra. A interpretação da profecia geralmente deve estar no 
significado literal, natural e não forçado das palavras. As seguintes 
passagens mostrarão como a profecia, que já havia sido cumprida, foi 
cumprida literal e não alegoricamente: Gênesis 15: 13-16; 16: 11-12; 
Deuteronônimo 28: 62-67; Salmo 22: 1, 7, 8, 15-18; Isaías 7:14; 53: 2-9; 
Oseias 3: 4; Joel 2: 28-29; Miqueias 5: 2; Atos 2: 16-18; Mateus 21: 4-5; 
Lucas 1:20, 31; Atos 1: 5; Mateus 2: 4-6; Lucas 21: 16,17, 24; Atos 21: 10-
11. 
 
Em um determinado livro de profecia, este livro deve ser lido com atenção 
e todos os diferentes assuntos tratados, anotados. Isso deve ser seguido 
por um estudo cuidadoso para descobrir o que é dito sobre os vários 
tópicos já encontrados. Para ilustrar, o profeta pode mencionar a si 
mesmo: Jerusalém, Israel, Judá, Babilônia ou Egito, etc. Deve-se aprender 
o que é dito de cada um. Isso tornará necessário que o aluno aprenda tudo 
o que puder da história dos diferentes assuntos mencionados, para que ele 
possa entender a profecia sobre o assunto. 
 
Várias coisas são conhecidas do profeta Isaías: (1) Ele foi chamado para o 
seu trabalho no último ano do reinado de Uzias. (2) Ele viveu em 
Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, e a maior 
parte de sua vida parece ter sido gasta como uma espécie de pregador da 
corte ou capelão do rei. (3) Ele é o mais renomado de todos os profetas do 
Antigo Testamento, suas visões não sendo restritas ao seu próprio país e 
época. Ele falou por todas as nações e por todos os tempos, sendo restrito 
ao seu próprio país e época. “Ele era um homem de intelecto poderoso, 
grande integridade e notável força de caráter”. (4) Ele é mais citado no 
Novo Testamento do que qualquer outro profeta e, devido à relação de 
seus ensinamentos com os tempos e ensinamentos do Novo Testamento, 
suas profecias foram chamadas de “Ponte entre o antigo e o novo 
convênio”. (5) Ele se casou e teve dois filhos. 
 
Em sua visão inaugural registrada no sexto capítulo, Isaías imprimiu nele 
algumas verdades que moldaram toda a sua carreira. Ele viu: (1) a santidade 
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e majestade de Deus; (2) a corrupção daqueles a seu redor; (3) A certeza de 
terrível julgamento sobre os iníquos; (4) A bênção daqueles cujas vidas são 
aprovadas por Deus; e (5) a salvação de um remanescente que seria a 
semente de um novo Israel. Com essas verdades ardendo em sua alma, ele 
pressionou a batalha da justiça em todas as esferas da vida. Ele se esforçou 
para regenerar toda a vida nacional. Ele tentou fazer não apenas culto 
religioso, mas comércio e política tão puros que tudo poderia se tornar um 
serviço aceitável a Deus. Ele, portanto, tornou-se professor religioso, 
pregador, reformador social, estadista e vidente. 
 
Condições de Israel (Reino do Norte): Isaías começou a profetizar quando 
Israel era exteriormente rico e próspero sob o governo de Jereboão I. Por 
dentro, era muito corrupto. No entanto, logo se desfez em pedaços (621 
a.C.), sendo conquistado e levado em cativeiro pelos assírios. 
 
Condições de Judá (O Reino do Sul): Durante os reinados de Acaz, Jotão e 
Uzias, opressão, maldade e idolatria existiram em toda parte. Acaz fez uma 
aliança com a Assíria, que finalmente trouxe destruição a Israel, mas 
Ezequias ouviu Isaías e fez reformas, e Deus destruiu o exército assírio 
antes que Jerusalém fosse destruída. 
 
Dizem que o conteúdo do livro inclui: (1) Advertências e ameaças contra 
seu próprio povo por causa de seus pecados. (2) Esboços da história de 
seus tempos. (3) Profecias do retorno de Israel do cativeiro. (4) Profecias a 
respeito da vinda do Messias. (S) Previsões do julgamento de Deus sobre 
outras nações. (6) Discursos que exortam a Israel a reforma moral e 
religiosa. (7) Visões da futura glória e prosperidade da igreja. (8) 
Expressões de ação de graças e louvor. 
 
O centro de interesse: O profeta lida principalmente com a nação e não 
com o indivíduo. Ele fala principalmente do presente e não do futuro. 
Esses dois fatos devem ser mantidos constantemente em mente quando 
lemos e interpretamos o livro. 
 
 
Análise 
 
I. Discursos sobre Judá e Israel, cap. 1-12. 
 
1. Algumas promessas e repreensões, cap. 1-6. 
2. O livro de Emanuel, cap. 7-12. 
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II. Profecias contra nações estrangeiras, cap. 13-23.  
 
III. O Julgamento do Mundo e o Triunfo do Povo de Deus, cap. 24-27. 
 
1. Os julgamentos, cap. 24 
2. O triunfo, capítulos 25-27. 
 
IV. A relação de Judá com o Egito e a Assíria, cap. 38-32. 
 
V. A Grande Libertação de Jerusalém, cap. 33-39. 
 
VI. O Livro da Consolação, cap. 40-66. 
 
1. A preparação de Deus para certa libertação, cap. 40-48. 
2. O servo de Jeová, o Messias, trará essa libertação, capítulos 49-57. 
3. A restauração de Sião e o Reino Messiânico, com promessas e avisos 
para o futuro, capítulos 58-66. 
 
Para estudo e discussão. (1) Os pecados de Israel e Judá que ele repreende. 
(2) Outras nações contra as quais ele faz previsões e o que disse sobre cada 
uma. (3) Chamado de Isaías, cap. 6. (4) A missão de Isaías para Acaz, cap. 
7. (5) A maneira pela qual Isaías repousa a única divindade de Jeová sobre 
sua capacidade de prever um futuro, cap. 41. Dê outras ilustrações. (6) As 
predições expressas do Messias como as encontramos cumpridas em Jesus. 
(7) Saliente as passagens que retratam a glória futura da igreja e a 
prosperidade espiritual da raça. (8) Passagens prevendo a restauração dos 
judeus do cativeiro. (9) Algumas previsões já se cumpriram: (a) os 
julgamentos de Deus sobre os reis de Israel e a nação de Israel, cap. 7. (b) 
A derrubada de Senaqueribe, cap. 13 e 37. (c) Desastres que devem 
ultrapassar Babilônia, Damasco, Egito, Moabe e Edom, cap. 13, 15, 18, 19 
e 34. (d) Descrições vívidas e maravilhosas do destino final de Babilônia e 
Edom, 13: 19-22; 34: 10-17. (10) A teologia de Isaías ou seus pontos de 
vista sobre assuntos como a condição moral do homem, a necessidade de 
um redentor, as consequências da redenção, a Providência Divina, a 
majestade e santidade de Deus, a vida futura, etc. 
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Jeremias e Lamentações 
 
 
O Autor: (1) Seu nome significa “Exaltado por Jeová” e ele é classificado 
em segundo lugar entre os grandes escritores do Antigo Testamento. (2) 
Ele viveu o último do sexto e o primeiro do quinto séculos antes de Cristo. 
Seu ministério começou em 626 a.C., décimo terceiro ano de Josias (1: 2), e 
durou cerca de quarenta anos. Ele provavelmente morreu na Babilônia 
durante os primeiros anos do cativeiro. (3) Ele era de natureza sensível, 
suave, tímido e inclinado à melancolia. Ele era devotamente religioso e 
naturalmente se encolheu de causar dor aos outros. (4) Ele era 
invulgarmente corajoso e corajoso ao declarar a mensagem de Deus; era 
impopular e sujeitava-o ao ódio e até ao sofrimento injusto. Ele era 
imparcial nas denúncias e repreensões administradas à sua nação, nem 
mesmo poupando o príncipe. (5) Ele é chamado de profeta chorão. Ele 
ficou angustiado pela desobediência e apostasia de Israel e pelo mal que ele 
previa. Sendo muito devotamente religioso, sentiu-se magoado pela 
impiedade de seu tempo. 
 
Condição das Nações: (1) Israel, o reino do norte, havia sido levado em 
cativeiro e Judá ficou sozinho contra seus inimigos. (2) Judá estava em mau 
estado, mas Josias, que reinou quando Jeremias começou seu ministério, 
tentou realizar reformas e restaurar a antiga ordem. Após sua morte, no 
entanto, a iniquidade cresceu cada vez mais, até que, na parte posterior da 
vida de Jeremias, Jerusalém e o templo foram destruídos por 
Nabucodonosor e Judá foi levado em cativeiro. (3) As potências mundiais 
da época do nascimento de Jeremias eram Assíria e Egito. Eles estavam 
disputando a supremacia. Mas Jeremias viveu para ver os dois subjugados e 
os amantes da Babilônia no mundo. Ele previu também como a Babilônia 
cairia e como um reino maior que todos surgiria onde haveria justiça e paz. 
 
 
Jeremias 
 
O livro de Jeremias é composto principalmente de esboços de biografia, 
história e profecia, mas os eventos e capítulos não estão em ordem 
cronológica. Fecha o período da monarquia e marca a destruição da cidade 
santa e do santuário e conta a agonia da morte da nação de Israel, o povo 
escolhido de Deus. Mas ele viu muito além dos julgamentos do futuro 
próximo a um dia mais brilhante, quando o objetivo eterno da graça divina 
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seria realizado. O livro, portanto, enfatiza a glória futura do reino de Deus, 
que deve perseverar, embora Israel pereça. Ele fez duas contribuições 
especiais para a verdade, como entendida em seu tempo: (1) A 
espiritualidade da religião. Ele viu a derrocada de sua religião nacional e 
formal e percebeu que, para sobreviver a essa crise, a religião não deve ser 
nacional, mas individual e espiritual. (2) Responsabilidade pessoal (31: 29-
30). Se a religião deveria ser uma condição espiritual do indivíduo, a 
doutrina da responsabilidade pessoal era uma necessidade lógica. Esses 
dois ensinamentos constituem um grande passo adiante. 
 
 
Análise 
 
I. O chamado e a garantia do profeta, cap. 1 
 
II. Judá chamado ao arrependimento, cap. 2-22. 
 
1. Seus pecados expostos, cap. 2-6. 
2. O chamado ao arrependimento, cap. 7-10. 
3. O apelo à aliança, cap. 11-13. 
4. Rejeição e cativeiro preditos, cap. 14-22. 
 
III. O Livro da Consolação, cap. 23-33. 
 
1. A restauração do remanescente, cap. 22-29. 
2. A restauração completa, cap. 30-33. 
 
IV. A Perdição de Jerusalém devido à maldade do povo, cap. 34-36. 
 
V. A História de Jeremias e Seus Tempos, cap. 37-45. 
 
VI. Profecias contra nações estrangeiras, cap. 46-51. 
 
VII. Apêndice Histórico, cap. 52 
 
 
Lamentações 
 
O nome significa elegias ou poemas tristes ou queixosos. Antigamente 
fazia parte de Jeremias e representa as tristezas de Jeremias quando as 
calamidades que ele previra ocorreram no seu povo, que frequentemente o 
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desprezavam e o rejeitavam por suas mensagens. Ele escolheu viver com 
eles no sofrimento deles e, fora do choro, os apontou para uma estrela de 
esperança. Existem cinco poemas independentes em tantos capítulos. Os 
capítulos 1, 2, 4 e 5 têm cada 22 versículos ou apenas o número do 
alfabeto hebraico. O capítulo 3 possui 66 versículos ou apenas três vezes o 
número do alfabeto. Os quatro primeiros capítulos são acrósticos, ou seja, 
cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. No capítulo 
três, cada letra é usada em ordem e é repetida três vezes como a letra inicial 
de três linhas sucessivas. 
 
 
Análise 
 
I. A miséria de Jerusalém, cap. 1 
 
II. A causa do sofrimento do povo, cap. 2. 
 
III. A base da esperança, cap. 3. 
 
IV. O Passado e Presente de Israel, cap. 4. 
 
V. O Apelo Final à Restauração, cap. 5. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista dos males previstos contra o 
povo por causa de seus pecados (Exemplo 19: 7-9). (2) Faça uma lista dos 
diferentes pecados e vícios dos quais Jeremias acusa Israel (Exemplo 2:12;: 
3: 20, etc.) (3) Indique todas as profecias do julgamento divino contra 
outras nações e analise o castigo predito (Exemplo 5: 18-25). (4) Estude o 
caso de fidelidade aos pais, apresentado no cap. 35. (5) Colete todas as 
passagens nos dois livros que falam do Messias e dos tempos messiânicos e 
faça um estudo de cada um (como 23: 5-6). (6) Selecione algumas das 
passagens impressionantes das Lamentações e mostre como elas se aplicam 
aos fatos da história. (6) O sinal e o tipo de destruição da terra, capítulos 
13-14. (8) O oleiro ilustra o poder de Deus sobre as nações, cap. 18-19. (9) 
A ilustração do retorno, vista nas figuras, cap. 24. (10) Carta de Jeremias ao 
cativo, cap. 29. (11) O amor de Jeremias por Judá - viu suas falhas, 
repreendeu-os por seus pecados, mas não os abandonou quando estavam 
sofrendo, porque desprezaram seu conselho. 
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Ezequiel e Daniel 
 
 
Ezequiel 
 
Seu nome significa “Deus se fortalecerá”. Ele era um padre e foi levado em 
cativeiro por Nabucodonosor. 597 a. C.. Ele tinha uma casa no rio Chebar, 
onde os anciãos de Judá estavam acostumados a se encontrar. Sua esposa 
morreu no nono ano de seu cativeiro. Ele era um homem de intelecto 
muito poderoso e, aparentemente, das melhores classes daqueles levados 
em cativeiro. Ele é menos atraente que Isaías e menos constante no fluxo 
de seus pensamentos do que Jeremias. Ele não é tão tímido ou sensível 
como Jeremias, mas tem todo o seu horror pelo pecado e por toda a sua 
dor, ocasionados pela maldade do seu povo e pelo sofrimento que eles 
sofreram. Em sua ousadia de expressão, ele não foi superado por seus 
antecessores. 
 
A natureza da profecia ou os métodos pelos quais ele exerceu ou manifesta 
seu dom profético diferem dos outros profetas. Ele não profetiza tanto 
quanto tem visões deles. Alegorias, parábolas, semelhanças e visões são 
abundantes, algumas simbólicas do futuro e outras de fatos e condições 
existentes. O profeta permanece nas margens de Chebar e em espírito é 
transportado para Jerusalém e para o templo. Grande parte do livro tem 
caráter semelhante ao Apocalipse e, embora os assuntos gerais sejam muito 
claros, muito do significado dos símbolos é obscuro. No entanto, existem 
discursos poderosos e previsões eloquentes de julgamentos divinos sobre 
as nações. Provavelmente foi devido aos serviços de Ezequiel que a religião 
de Israel foi preservada durante o exílio. 
 
Os principais aspectos de seu ensino: (1) Denúncia dos pecados de Judá e 
a queda de Jerusalém, cap. 1-24. (2) Julgamentos sobre nações estrangeiras, 
cap. 25-32. (3) Arrependimento como condição de salvação, 18: 30-32. (4) 
A gloriosa restauração de Israel, 11:16 e seguintes; 16:60 e seguintes; 27: 
22-24; 20:40 e seguintes; capítulos 33-48. (5) A liberdade e 
responsabilidade da alma individual diante de Deus, 18: 20-32. (6) A 
necessidade de um novo coração e um novo espírito, 11:19: 18:31; 36:26. 
 
Condição dos judeus: (1) Condição política e social. Eles são cativos que 
vivem na Babilônia, mas são tratados como colonos e não como escravos. 
Eles aumentaram em número e acumularam grande riqueza e alguns deles 
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chegaram aos mais altos cargos. (2) A condição ou perspectiva religiosa: 
Eles tinham liberdade religiosa e nesse período desistiram para sempre de 
sua idolatria. Eles procuraram os livros da lei, revisaram o cânon, 
escreveram alguns livros novos e talvez tenham inaugurado o culto na 
sinagoga que se tornou tão poderoso depois. 
 
 
Análise 
 
I. O chamado de Ezequiel, cap. 1-3. 
 
1. Visão preliminar, cap. 1 
2. A ligação, cap. 2-3. 
 
II. A destruição de Jerusalém, cap. 4-24. 
 
1. O cerco e certo julgamento da cidade, cap. 4-7. 
2. A condição da cidade e os pecados do povo, cap. 8-19. 
3. Novas provas e previsões da destruição de Judá e Jerusalém, cap. 20-24. 
 
III. Previsões contra nações e cidades estrangeiras, capítulos 25-32. 
 
IV. Profecias a respeito da Restauração, cap. 33-48. 
 
1. A restauração de Judá na terra prometida, cap. 33-39. 
2. Os tempos messiânicos, cap. 40-48. 
 
Para estudo e discussão: (1) A condição, o pecado específico e o 
julgamento prometido a cada uma das nações mencionadas - a previsão foi 
cumprida? (2) Os deveres e responsabilidades de um pregador, conforme 
ilustrado pelo vigia de Ezequiel, cap. 33. (3) A visão dos ossos secos, cap. 
37. (4) Judá e Israel sob a figura de uma mulher má, cap. 23. (5) O rio de 
cura, 47: 1-12. (6) Os ensinamentos sobre a Restauração, nas seguintes 
passagens: 36: 8, 9, 29, 30, 34, 35, 25-27; 37: 1-14; 24: 11-24; 37:22; 26,27; 
43: 11-12. (7) Os símbolos e tipos do livro. 
 
 
Daniel 
 
O nome é tirado de seu personagem principal, Daniel, que significa “Deus 
é meu juiz”. 
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Provavelmente o autor era Daniel, embora alguns achem que pode ter sido 
um de seus companheiros, e outros ainda acham que a história pode ter 
sido reunida e escrita por volta de 166 a.C. 
 
A data então teria sido entre o cativeiro, 605 a.C., e a morte de Daniel, 533 
a. C., talvez no final de sua vida, ou se por alguma outra (que eu não acho 
provável) cerca de 166 a. C. 
 
O profeta: Ele provavelmente nasceu em Jerusalém e foi um dos jovens 
nobres cativos levados ao cativeiro pelo rei Nabucodonosor. Ele foi 
educado por ordem do rei e logo se tornou um grande favorecido e foi 
escolhido para comparecer perante o rei em uma das mais altas posições 
do governo nas dinastias caldeia, mediana e persa. Ele viveu todo o 
período do cativeiro e provavelmente morreu na Babilônia. Dizem que 
nem uma imperfeição de sua vida é registrada. O anjo o chama 
repetidamente de “muito amado”. 
 
Impérios mundiais do livro: (1) O Império Babilônico (625-536 a.C.) com 
Nabucodonosor como o rei líder e quem levou Israel em cativeiro. (2) O 
Império Persa (536-330 a.C), que se tornou uma potência mundial por 
meio de Ciro, sob o qual os judeus retornaram a Jerusalém. (3) O Império 
Grego, que, sob a liderança de Alexandre, o Grande, subjugou todo o 
mundo persa. (4) O Império Romano, que foi antecipado e cresceu a partir 
do Império Sírio. 
 
O objetivo do livro parece ser: (1) Magnificar a Jeová, que livra seus 
servos, que é Deus de todas as nações e que punirá a idolatria, que é puro, 
justo, etc. (2) Incentivar seus compatriotas a resistir às forças que ameaçam 
o fundamento de sua fé. Isso foi feito pelo exemplo de Daniel e seus 
companheiros que Jeová salvou. (3) Dar uma profecia ou visão de todos os 
tempos, desde o dia de Daniel até o período messiânico. (4) Delinear a 
filosofia religiosa da história que seria publicada em um grande estado 
mundial, que o rei messiânico governaria por princípios de justiça e direito 
e que subjugaria todos os reinos e teria domínio eterno. A idéia principal é 
o triunfo final do reino de Deus. Em comparação com os antigos livros 
proféticos, existem dois novos ensinamentos. (1) Em relação aos anjos. (2) 
A respeito da ressurreição dos mortos. 
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Análise 
 
I. História de Daniel, cap. 1-6. 
 
1. Sua juventude e educação, cap. 1. 
2. Interpretação do sonho da imagem de Nabucodonosor, cap. 2. 
3. No forno de fogo, cap. 3. 
4. Interpretação do sonho da árvore de Nabucodonosor, cap. 4. 
5. Interpretação da escrita à mão na parede para Belsazar, cap. 5. 
6. Na cova dos leões, cap. 6 
 
II. A visão do reino de Daniel, cap. 7-12. 
 
1. Os quatro animais, cap. 7. 
2. O carneiro e o bode, cap. 8. 
3. As setenta semanas, cap. 9. 
4. A visão final, cap. 10-12. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista das várias visões de Daniel e 
familiarize-se com o conteúdo de cada uma. (2) Faça uma lista de todas as 
passagens que se referem ao fato das orações de Daniel e aponte algumas 
das orações específicas com suas respostas. (3) Saliente as diferentes 
tentativas de derrubar ou matar Daniel e contar a causa, por quem ele se 
opôs e como ele escapou. (4) Faça uma lista dos diferentes símbolos, como 
o leão, e aprenda a descrição de cada animal simbólico. (5) Saliente os 
vários decretos feitos pelos diferentes reis e saiba o que levou ao decreto, 
como ele afetou Daniel, como ele se deveu à adoração do povo de sua 
nação, como isso afetou a adoração a Jeová, etc. (6) A dificuldade e a 
possibilidade de viver corretamente em um ambiente ruim. (7) A abertura 
da conduta de Daniel. (8) Os elementos de força de caráter exibidos por 
Daniel. (9) O inevitável conflito entre o bem e o mal. 
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Oseias e Joel 
 
 
Oseias 
 
Ele é chamado de “Profeta do Amor Divino”. Seu nome, Oseias, significa 
“Libertação”. Ele era nativo e cidadão de Israel e seguiu Amós, a quem ele 
pode ter ouvido em Betel. Ele era contemporâneo de Isaías e prestou fiel 
testemunho da corrupção de Israel no Norte, enquanto Isaías profetizava 
em Jerusalém e foi para Israel, e Jeremias se voltou para Judá. Ele estava 
preparado para o seu trabalho através das lições que aprendeu dos pecados 
de sua esposa infiel. (1) Por meio do sofrimento que ele sofreu por conta 
dos pecados dela, ele entendeu como Deus se entristeceu com a iniquidade 
de Israel e como os pecados dela eram não apenas contra a lei de Deus, 
mas um insulto ao amor divino. (2) No amor e com grande custo, ele 
restaurou sua esposa rebelde e, naquele ato, viu uma esperança na 
restauração e no perdão de Israel. Seu ministério se estendeu por mais de 
sessenta anos e foi talvez o mais longo de todos os já registrados. O 
período é 786-726 a.C., cobrindo os últimos anos do reinado de Jeroboão 
II, para o qual os cap. 1-3 pertencem e o período de anarquia a seguir. 
 
Seu estilo é “abrupto, desigual, deselegante”, mas também poético, 
figurativo e abundante em metáforas. Seus escritos devem ser 
interpretados com muito cuidado para entender o que se entende por seu 
discurso simbólico. Ele lembra um dos reformadores e revivalistas 
modernos. Por toda a raiva que o livro revela, vemos também a beleza 
inigualável da reconciliação do amor. Vemos em toda parte que o objetivo 
supremo para o qual Oseias se move é o restabelecimento da comunhão de 
vida e amor de Israel com Jeová. 
 
Externamente, havia prosperidade em Israel. Síria e Moabe foram 
conquistados; o comércio havia aumentado bastante; as fronteiras da terra 
haviam sido ampliadas e as ofertas do templo eram amplas. Interiormente 
houve decadência. Imoralidades grosseiras estavam sendo introduzidas; a 
adoração estava sendo poluída e as massas do povo esmagadas, enquanto o 
Império Assírio avançava e estava pronto para esmagar Israel, a quem, por 
causa de seus pecados, Deus havia abandonado seu destino. 
 
Eles apoiaram a opressão, o assassinato, a mentira, o roubo, as palavras 
torpes, etc. Eles haviam esquecido a lei e seu convênio de mantê-la e 
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haviam substituído a adoração de Jeová pela de Baal, tornando-se idólatras. 
Eles não mais olhavam para Deus angustiados, mas procuravam ajuda no 
Egito e na Assíria e, assim, colocavam segurança e prosperidade em uma 
base de força e sabedoria humanas, em vez de apoiá-las na esperança de 
favor divino. 
 
 
Análise 
 
I. O pecado de Israel. ilustrado pela tragédia do infeliz casamento de 
Oséias, cap. 1-3. 
 
1. Sua esposa má e seus filhos, cap. 1 
2. A infidelidade de Israel e o retorno a Deus visto nas mulheres más, cap. 
2. 
3. O amor de Deus restaura Israel, como Oséias faz sua esposa, cap. 3. 
 
II. Os Discursos Proféticos, cap. 4-14. 
 
1. O pecado de Israel, cap. 4-8. 
2. O castigo de Israel, cap. 9-11. 
3. Arrependimento e restauração de Israel, cap. 12-14. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista de todas as exortações à 
penitência e reforma, e estude-as. (2) Saliente as diferentes declarações de 
julgamento sobre o povo. (3) Faça uma lista de todos os diferentes pecados 
condenados. (4) Faça uma lista das expressões de terno amor pelo rebelde 
e retrógrado. (5) Faça uma lista de todas as passagens que indicam tristeza 
e sofrimento por causa do pecado e do perigo de quem a ama. (6) 
Apostolado político e religioso. (7) Pecado como infidelidade ao amor - 
como adultério espiritual. (8) Os convites do livro. 
 
 
Joel 
 
Seu nome do profeta significa “Jeová é Deus”, mas seu local de 
nascimento e condições de vida são desconhecidos. Provavelmente, ele 
profetizou em Judá (2: 15-17) e acredita-se que o tempo de seu ministério 
tenha sido durante o reinado de Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá. 
Parece certo que ele é um dos primeiros (alguns pensam os primeiros) dos 



A Bíblia, livro por livro 
 

 
91 

livros proféticos, e suas referências ao templo e seus serviços fizeram com 
que alguns concluíssem que ele era sacerdote. 
 
A profecia: (1) A ocasião da profecia foram quatro pragas sucessivas de 
insetos, particularmente os gafanhotos (2:25) e uma seca (2:23) que haviam 
sido sem precedentes. Essas calamidades que o profeta declara são o 
resultado de seus pecados e devem chamá-las ao arrependimento, para que 
Deus abençoe em vez de amaldiçoar sua terra. (2) As pessoas se 
arrependem e a calamidade é removida. Isso é usado pelo profeta para 
prever a destruição e a restauração vindouras de Israel, e essa restauração 
também é sem dúvida usada para prefigurar a igreja cristã e seu triunfo na 
terra. (3) O grande assunto são os terríveis julgamentos de Deus que viriam 
sobre o povo por causa de seus pecados. (4) Sua grande profecia distintiva 
é 2; 28-32, que foi cumprida no dia de pentecostes, Atos 2: 16-21. (5) Em 
tudo isso, ele está enfatizando as recompensas dos justos e certo castigo 
dos iníquos e, portanto, apelou tanto às esperanças quanto aos medos dos 
homens. Mas o valor de alívio do livro é seu otimismo. Havia vitória pela 
frente, os justos finalmente triunfariam e seriam salvos, e os inimigos de 
Deus serão destruídos. O conflito do bem e do mal, de Israel e seus 
inimigos, terminará em triunfo completo e glorioso para Israel e os justos. 
 
 
Análise 
 
I. O chamado ao arrependimento, cap. 1: 1-2: 17. 
 
1. Pelo flagelo do passado de gafanhotos e secas, cap. 1 
2. Pelo flagelo que está por vir, 2: 1-17. 
 
II. O Arrependimento de Israel e a Bênção Prometida de Jeová, 2: 18-3: 
21. 
 
1. Bênção material, 2: 18-27. 
2. No mundo Julgamento, cap. 3. 
 
Para estudo e discussão: (1) Saliente as diferentes declarações sobre 
gafanhotos e locustas que indicam sua gravidade e efeitos ruinosos. (2) 
Colete as passagens referentes à era messiânica e tente ver como ou o que 
cada uma prediz daquela era. (3) Saliente todas as referências aos pecados 
de Israel. (4) Colete evidências do controle divino do universo, como visto 
no livro. 
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Amós e Obadias 
 
 
Amós 
 
Seu nome significa “fardo”, e ele é chamado o profeta da justiça. Sua casa 
ficava em Tekoa, uma pequena cidade da Judéia a cerca de 20 quilômetros 
ao sul de Jerusalém, onde atuava como pastor e como aparador de 
plátanos. Ele era muito humilde, não sendo da linha profética, nem 
educado nas escolas dos profetas para o ofício profético. Deus o chamou 
para sair de Judá, seu país natal, como profeta em Israel, o Reino do Norte. 
Em obediência a esse chamado, foi a Betel, onde ficava o santuário, e 
proferiu sua ousada profecia. Sua ousada pregação contra a terra de Israel, 
enquanto em Betel, despertou Amazias, o principal sacerdote idólatra, que 
se queixou dele ao rei. Ele foi expulso do reino, depois de ter denunciado 
Amazias, que talvez o tivesse acusado de pregar como um negócio, 7: 10-
14, mas não sabemos nada sobre ele, exceto o que está neste livro, que ele 
talvez tenha escrito depois de voltar de Tekoa. 
 
O tempo da profecia: Foi durante o reinado de Uzias, rei de Judá e de 
Jereboão II, rei de Israel, e foi externamente um período muito próspero 
no norte de Israel. Mas males sociais estavam por toda parte manifestos, 
especialmente os pecados que crescem da separação entre ricos e pobres, 
2: 6-8, etc. A religião era de um tipo baixo e formal, muito do culto pagão 
foi adotado. 
 
O significado da profecia: Basta ler o livro de Amós para ver que ele espera 
que a desgraça caia sobre as nações estrangeiras, que ele prediz a maldade 
dos judeus e a desgraça que está por vir, mostrando como a nação deve ser 
dissolvida e vendida em cativeiro e que ele prevê a glória e grandeza do 
reino messiânico. Ele pensa em Jeová como o único Deus verdadeiro, uma 
pessoa sábia, onipotente, onipresente, misericordiosa e justa, cujo favor só 
pode ser garantido por uma vida de justiça. Ele vê que a justiça entre os 
homens é a base da sociedade, que os homens são responsáveis por seus 
atos, que o castigo seguirá o fracasso em corresponder à nossa 
responsabilidade, que a adoração é um insulto a Deus, a menos que o 
adorador tente se conformar às exigências divinas. 
 
I. A condenação das nações, capítulos 1-2. 
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1. Introdução, 1: 1-2. 
2. Os vizinhos de Israel serão punidos por seus pecados. 1: 3-2: 5. 
3. Os pecados de Israel serão punidos, 2: 6-16. 
 
II. A condenação de Israel, cap. 3-6. 
 
1. Para iniqüidades civis, cap. 3. 
2. Pela opressão dos pobres e pela idolatria, cap. 4. 
3. Anúncios repetidos de julgamento com recursos para retornar e fazer o 
bem, cap. 5-6. 
 
III. Cinco visões sobre Israel, cap. 7: 1-9: 10. 
 
1. Os gafanhotos, 7: 1-3. 
2. O fogo, 7: 4-6. 
3. A linha de prumo (um teste), 7: 7-9, um interlúdio histórico (o conflito 
com Amazias), 7: 10-17. 
4. Uma cesta de frutas de verão (iniquidade madura para punição), cap. 8. 
5. A destruição do altar (não há mais serviços), 9: 1-10. 
 
IV. Restauração Prometida e Reino Messiânico, 9; 11-15. 
 
Para o Estudo em Meio à Discussão, (1) Reúna no livro uma lista de 
ilustrações, provérbios, etc., retirados do uso rústico ou agrícola. (2) Faça 
uma lista das diferentes nações contra as quais ele profetiza e aponte o 
pecado de cada uma e a natureza da punição ameaçada. (3) Faça uma lista 
das diferentes ilustrações usadas para mostrar a grandeza e o poder de 
Deus. (4) O pecado da inter-relação incorreta das nações. (5) A 
responsabilidade da iluminação nacional. (6) Arrependimento como visto 
neste livro. (7) A evidência do livro sobre o luxo da época. 
 
 
Obadias 
 
Seu nome significa “servo do Senhor”, mas nada sabemos dele, exceto o 
que podemos colher de sua profecia. 
 
Foi sem dúvida escrito após a queda de Jerusalém sob Nabucodonosor, 
587 a.C. e antes da destruição de Edom, cinco anos depois, que se daria na 
data de 585 a.C. Isso o tornaria um contemporâneo de Jeremias. 
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A ocasião da profecia é a crueldade dos edomitas em regozijar-se com a 
queda de Judá. 
 
Diz-se que é um livro favorito dos judeus por causa da vingança que 
pronuncia sobre Edom, seu irmão. Sua principal importância reside em 
suas previsões de destruição sobre Edom, os descendentes de Esaú, o 
irmão gêmeo de Jacó e o tipo de hostilidade imutável da carne àquele que 
nasce do espírito. 
 
Os Ensinamentos: (1) Jeová está especialmente interessado em Israel. (2) 
Ele estabelecerá um novo reino, com a Judeia e Jerusalém como centro e a 
santidade como principal característica. 
 
 
Análise 
 
I. O castigo de Edom, 1-9. 
 
1. Ela deve cair, 1-4. 
2. Seus aliados a abandonarão, 5-7. 
3. Sua sabedoria falhará com ela, 8-9. 
 
II. O pecado de Edom, 10-14 
 
III. Culpa das nações, 15-16. 
 
IV. Judá será restaurado. 
 
Para estudo e discussão: (1) O pecado do orgulho. (2) O pecado de 
regozijar-se no infortúnio alheio. (3) Castigo de acordo com nosso pecado 
e do mesmo tipo que foi nosso pecado. 
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Jonas e Miqueias 
 
 
Jonas 
 
Seu nome significa “pronto”, e ele é filho de Amitai. Sua casa era Gate-
Hefer, uma vila de Zebulom, e ele, portanto, pertencia às dez tribos e não a 
Judá. Ele é mencionado pela primeira vez em 2 Reis 14:28, onde 
profetizou o sucesso de Jeroboão II, em sua guerra com a Síria, pela qual 
restauraria o território que outras nações haviam arrancado de Israel. Ele 
provavelmente profetizou cedo, embora todas as tentativas de determinar 
o tempo de sua profecia ou a hora e o local de sua morte tenham falhado. 
 
Difere de todas as outras profecias por ser uma narrativa e mais “a história 
de uma profecia do que a própria profecia”. Todos os outros são tratados 
principalmente com declarações proféticas, enquanto este livro registra as 
experiências e o trabalho de Jonas, mas nos diz pouco sobre suas 
declarações. A história de Jonas foi comparada à de Elias e Eliseu (1 Reis 
17-19 e 2 Reis 4-6). 
 
Embora cheio do elemento milagroso, o objetivo evidente é ensinar 
grandes lições morais e espirituais, e é lamentável que seu elemento 
sobrenatural tenha feito deste livro objeto de ataque infiel. Mas os fatos, 
embora extraordinários, não são de forma alguma contraditórios ou 
inconsistentes. De fato, Driver1 disse bem que “sem dúvida os contornos 
da narrativa são históricos”. Cristo falou de Jonas e credenciou-o 
comparando sua própria morte por três dias aos três dias de Jonas na 
barriga do peixe. 
 
É o mais “cristão” de todos os livros do Antigo Testamento, sendo a 
verdade central a universalidade do plano divino da redenção. Em nenhum 
outro lugar do Antigo Testamento existe tanta ênfase no amor de Deus 
que abraça em seu escopo toda a raça humana. 
 
 
Análise 
 
I. A primeira chamada e fuga de Jonas do dever, cap. 1-2. 
                                                
1Samuel Rolles Driver (1846-1914). 



J. B. Tidwell 
 

 
96 

 
1. A chamada, fuga e punição, 1: 1-16. 
2. O arrependimento e resgate, 1: 17-2: 10, final. 
 
II. Segunda chamada e pregação de Jonas em Nínive, cap. 3. 
 
1. Sua segunda ligação. 1-2. 
2. Sua pregação contra Nínive. 2-4. 
3. Nínive se arrepende, 5-9. 
4. Nínive é poupada, 10. 
 
III. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, cap. 4. 
 
1. A raiva de Jonas, 1-4. 
2. As lições da cabaça. 5-11. 
 
Para estudo e discussão: (1) Os diferentes elementos de caráter perceptíveis 
em Jonas. (2) Os perigos da desobediência, para si e para os outros. (3) As 
possibilidades de influência para o homem comissionado por Deus. A 
influência de Jonas nos marinheiros e em Nínive. (4) O cuidado de Deus 
pelas nações pagãs (4-11) e sua influência sobre o empreendimento da 
Missão Estrangeira. (5) A natureza do verdadeiro arrependimento e o 
perdão de Deus. (6) O profeta, ou pregador - seu chamado, sua mensagem 
e local de serviço. 
 
 
Miqueias 
 
O profeta. Seu nome significa “quem é o Senhor?” e ele era Morasti, uma 
pequena cidade de Gate. Ele era um jovem contemporâneo de Isaías e 
profetizou a Israel e Judá durante o tempo de Jotão, Acaz e Ezequias, reis 
de Judá; e de Peca e Oseias, os dois últimos reis de Israel. Ele simpatizava 
profundamente com as pessoas comuns, sendo movido pelos erros sociais 
de seu tempo (cap. 2-3), e tornou-se o advogado e defensor do povo, bem 
como o acusador. Ele expõe claramente a iniquidade de Judá e Israel, seu 
castigo, sua restauração e a vinda de Cristo. Em comparação com Isaías, 
ele era um simples compatriota, nascido de pais obscuros e reconhecido 
como uma das classes camponesas, enquanto Isaías era um profeta da 
cidade de alto status social e um conselheiro dos reis. 
 



A Bíblia, livro por livro 
 

 
97 

As grandes verdades da profecia são: (1) a destruição de Israel (1: 6-7). (2) 
A desolação de Jerusalém e do templo (3:12 e 7:13). (3) A transferência dos 
judeus para a Babilônia (4:10). (4) O retorno do cativeiro com paz, 
prosperidade e bênção espiritual (4: 1-8 e 7: 11-17). (5) O governante em 
Sião (Messias) (4: 8). (6) Onde e quando ele deveria nascer (5: 2). Esta é sua 
grande profecia e é aceita como final no anúncio a Herodes. 
 
 
Análise 
 
I. A calamidade iminente, cap. 1 
 
II. Os pecados que trouxeram essa calamidade, capítulos 2-3. 
 
1. Em sua iniquidade, eles se recusam a ouvir os profetas e são levados ao 
cativeiro, 2: 1-11. 
2. A restauração prometida, 2: 12-13. 
3. Os pecados dos ricos e dos que têm autoridade, cap. 3. 
 
III. A Restauração Prometida e Glória, cap. 4-5. 
 
1. A prometida restauração da cidade de Sião, 4: 1-5. 
2. A restauração e a glória de Israel, 4: 6-13, final. 
3. O poderoso rei messiânico a ser dado, cap. 5. 
 
IV. A controvérsia de Deus com Israel, capítulos 6-7. 
 
1. Acusação e ameaça de Deus contra eles, cap. 6. 
2. Em lamentação e paciência, os justos devem esperar por um tempo 
melhor, 7: 1-13. 
3. Deus terá misericórdia e restauração, 7: 14-20. 
 
Para estudo e discussão: (1) As várias acusações e ameaças contra Israel e 
Judá. (2) As diferentes coisas mencionadas para descrever a prosperidade 
vindoura de Israel e do período messiânico. (3) A falsa autoridade dos 
governantes civis, dos líderes morais, dos mestres espirituais. 
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Naum e Habacuque 
 
 
Naum 
 
Seu nome significa “consolação”, e ele era natural de Elkosh, uma pequena 
cidade da Galileia. Não sabemos onde ele proferiu sua profecia, seja da 
Filístia ou de Nínive. Pensa-se que ele escapou para Judá quando o 
cativeiro das dez tribos começou e que ele estava em Jerusalém na época 
da invasão assíria. 
 
A data, para que se possa confiar nas conclusões acima, estaria no reinado 
de Ezequias, rei de Judá, que estaria entre 720 e 698 a.C. Outros a 
colocaram entre a destruição de Tebas, 664 a.C. e a queda de Nínive, 607 
a.C., afirmando que poderia ser durante o reinado de Josias, 640-625 a.C. 
ou no reinado de Manassés, 660 a.C. O tema do livro é a queda iminente 
de Nínive, capital da Assíria, que dominou por séculos e séculos, foi 
considerada a mais brutal das nações pagãs antigas. O objetivo, de acordo 
com o nome do autor, era confortar seu povo, há tanto tempo assediado 
pela Assíria, que logo cairia e não os perturbaria mais. O estilo é arrojado, 
fervoroso e eloquente, e difere de todos os livros proféticos estudados até 
agora, pelo fato de não falar dos pecados de Judá. É uma espécie de 
explosão de exultação pela angústia de um inimigo cruel, um grito de 
triunfo pela queda de um inimigo que impediu a exaltação do povo de 
Jeová. 
 
 
Análise 
 
I. A condenação de Nínive pronunciada, cap. 1 
 
II. O cerco e queda de Nínive, cap. 2. 
 
III. Os pecados que causarão a ruína de Nínive, cap. 3. 
 
Para estudo e discussão: (1) As características marcantes do caráter divino 
vistas no livro. Quantos em 1: 2-3? (2) A descrição de Nínive - não apenas 
sua maldade, mas sua energia e empreendimento. (3) A desgraça prevista 
para Nínive - analisa as previsões para as diferentes coisas pelas quais ela 
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está condenada. (4) Orgulho como pecado da guarda de Deus e seu 
castigo. (5) Crueldade, o pecado humano e seu castigo. 
 
 
Habacuque 
 
Seu nome significa “abraçar”, e ele provavelmente era contemporâneo de 
Jeremias e profetizou entre 608 a.C. e 638 a.C. em um momento de crise 
política e moral. Ele pode ter sido um levita conectado com a música do 
templo. 
 
Quando Naum profetizou a queda da Assíria por sua opressão a Israel, 
Habacuque fala dos julgamentos de Deus sobre os caldeus por causa de 
sua opressão. O estilo é poético e exibe uma imagem muito fina. (1) Há 
um diálogo entre o profeta e o governante divino. (2) Há uma oração ou 
salmo que se diz não se destacar em nenhuma língua na grandeza de suas 
concepções poéticas e na sublimidade da expressão. 
 
Seu objetivo surgiu do fato de que eles não estavam em melhor situação 
sob o domínio da Babilônia (caldeus) que haviam derrubado a Assíria do 
que eram anteriormente enquanto a Assíria governava sobre eles. Ele 
pretendia responder às perguntas: (1) Como Deus poderia usar um 
instrumento tão iníquo como os caldeus (bárbaros) para executar seus 
propósitos? (2) O propósito divino poderia ser justificado em tais eventos? 
A justiça de Deus precisava de justificação para o povo. (3) Por que a 
iniquidade parece triunfar enquanto os justos sofrem? Esta é a questão de 
Jó, aplicada à nação. 
 
 
Análise 
 
I. O problema do aparente triunfo do pecado, cap. 1 
 
1. Por que o pecado fica impune? 1-4. 
2. Deus diz que usou os caldeus para punir o pecado, 5-11. 
3. Eles estão confinados ao mal para sempre, 12-17. 
 
II. O castigo iminente dos caldeus, oh. 2. 
 
1. Esperando pela visão, 1-3. 
2. Visão de cinco desgraças destrutivas, 4-20. 
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III. Uma Era de Confiança em Deus, Cap.3. 
 
1. Oração do profeta inquieto, 1-2. 
 
2. A história passada mostrou que Deus finalmente destruirá os inimigos 
de Israel, 3-15. 
3. O profeta deve confiar alegremente em Deus e esperar quando estiver 
perplexo, 16-19. 
 
Para estudo e discussão: (1) A moral do povo. (2) O caráter e as ações dos 
caldeus. (3) A supremacia universal de Jeová. (4) A atitude apropriada em 
meio a um problema desconcertante. (5) Fé e fidelidade como garantia de 
supremacia e vida. 
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Sofonias e Ageu 
 
 
Sofonias 
 
Ele é filho de Cusi, descendente de Ezequias, e profetizou cerca de 630 
a.C. durante o reinado de Josias. Suas profecias podem ter ajudado na 
inauguração e no êxito das reformas de Josias. Seu nome significa 
“escondido do Senhor”, pois ele deveria ter sido contemporâneo de 
Habacuque. 
 
A profecia parece basear-se nos estragos dos Citas, a quem as nações 
haviam chegado a temer e a quem o Egito havia subornado, e olha para o 
julgamento do Senhor que não pode ser escapado. Seu tema, portanto, é 
“O grande dia do Senhor”, no qual o sofrimento cairá sobre todas as 
nações com as quais o profeta está familiarizado, incluindo Jerusalém e 
toda a Judeia. Ganhariam conversos de todas as partes do mundo e eles 
poderiam adorar a Jeová, “todos do seu lugar”. 
 
 
Análise 
 
I. O próximo dia da ira, cap. 1 
 
1. A destruição de todas as coisas, 1-6. 
2. O castigo severo de Judá, 7-18. 
 
II. Julgamento sobre as nações más, 2: 1-3: 7. 
 
1. Um pedido de arrependimento, 2: 1-3. 
2. A destruição que engolirá as nações, 2: 4-final. 
3. A obstinação de Judá no pecado, 3: 1-7. 
 
III. Bênção Prometida para o Remanescente Fiel, 3: 8-20 
 
1. Por causa do pecado de Israel, a nação será purificada pelo castigo e 
convertida a Deus, 3: 3-10. 
2. Israel purificado será honrado em toda a terra, 3: 11-20. 
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Para estudo e discussão: (1) Reúna uma lista de tudo o que se diz induzir 
ao arrependimento ou ao afastamento do mal. (2) Que pecados são 
condenados em Judá e em outras nações. Faça uma lista deles. (3) Nomeie 
as classes especiais que são condenadas, como príncipes. (4) Faça uma lista 
das bênçãos prometidas para os próximos dias messiânicos. (5) O 
propósito dos julgamentos do Senhor. 
 
 
Ageu 
 
Ageu nasceu na Babilônia e foi um dos que retornaram do cativeiro, sob 
Zorobabel, de acordo com o decreto de Ciro. Ele profetizou durante o 
período da reconstrução do templo, conforme registrado em Esdras, e ele 
foi o primeiro profeta chamado a profetizar depois que os judeus voltaram 
do cativeiro na Babilônia. Ele começou a ensinar dezesseis anos após o 
retorno da primeira leva para Jerusalém. 
 
As condições das quais gerou a profecia: Sob o decreto de Ciro, rei da 
Pérsia, Zorobabel, descendente do rei Davi, havia levado uma companhia 
de cativos de volta a Jerusalém. Eles montaram o altar e o trabalho no 
templo foi iniciado, mas o trabalho havia sido interrompido pelos 
samaritanos hostis e outros e, por cerca de catorze anos, quase nada foi 
feito. Esses anos de inatividade haviam entorpecido seu zelo e eles estavam 
rapidamente se reconciliando com a situação e, por causa de sua fraqueza, 
comparados com a grande tarefa que tinham diante deles, estavam 
começando a se desesperar ao ver seu povo, sua amada cidade e templo 
restaurados para aquela glória retratada por ex-profetas. 
 
Seu objetivo era restaurar a esperança do povo e dar-lhes zelo pela causa 
de Deus. Isso foi realizado por meio de quatro visões distintas, cada uma 
das quais mostrando sua loucura por não concluir a obra, no meio promete 
bênção divina. Eles ouvem Deus dizer: “Estou com você e o abençoarei”. 
O resultado é visto pelo fato de que, apesar da oposição, são capazes de 
finalizá-lo e dedicar em cerca de quatro anos. 
 
 
Análise 
 
I. O apelo à reconstrução do templo, cap. 1 
 
1. O recurso, 1:11. 
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2. Os preparativos para construir, 12-15. 
 
II. O Novo Templo, 2: 1-19. 
 
1. As glórias superiores disso, 2: 1-9. 
2. A bênção de seu santo serviço, 2: 10-19. 
 
III. O Reino Messiânico, 2: 10-23. 
 
Para Estudo e Discussão: (1) As repreensões proferidas pelo profeta. (2) 
Os incentivos que ele oferece. (3) A confirmação histórica dos fatos deste 
livro encontrados em Esdras. (4) Conteúdo falso e descontentamento. (5) 
Basear conclusões na força comparativa dos amigos e inimigos de uma 
proposição, deixando Deus fora da conta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. B. Tidwell 
 

 
104 

Zacarias e Malaquias 
 
 
Zacarias 
 
Seu nome significa “Lembrado do Senhor” e, como Ageu, ele parece estar 
entre os cativos que voltaram da Babilônia com Zorobabel. Ele era colega 
de trabalho de Ageu, começando seu trabalho dois meses depois e 
continuando no segundo ano a seguir. As condições da época eram as 
mesmas que as descritas em Ageu. 
 
O objetivo é o mesmo que o de Ageu. O tempo dos oito primeiros 
capítulos é o da reconstrução do templo, enquanto se pensa que os 
capítulos restantes, 9-14, foram escritos trinta anos depois. Distingue-se 
por: (1) O caráter simbólico de suas visões. (2) A riqueza de suas previsões 
messiânicas encontradas na segunda parte. (3) O grande lugar dado à 
mediação angelical na relação com Jeová. 
 
Dizem que o conteúdo contém: (1) incentivos para levar o povo a se 
arrepender e reformar; (2) discussões sobre como manter os dias de jejum 
e humilhação observados durante o cativeiro; (3) reflexões de natureza 
moral e espiritual; (4) denúncias contra algumas nações contemporâneas; 
(5) Promessas da prosperidade do povo de Deus; (6) Várias previsões 
sobre Cristo e seu reino. 
 
 
Análise 
 
I. Oito visões que incentivam a reconstrução do templo, cap. 1-6. 
Introdução, 1: 1-6. 
 
1. O cavaleiro entre as murtas, 1: 7-17. 
2. Os quatro chifres e quatro carpinteiros, 1: 18-21. 
3. O homem com a linha de medição, cap. 2. 
4. Josué, o Sumo Sacerdote, e Satanás, cap. 3. 
5. O castiçal de ouro, cap. 4. 
6. O rolo volante 5: 1-4. 
7. A mulher e efa, 5: 5-11, final. 
8. Os quatro carros de guerra, 6: 1-8. 
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Apêndice: Josué coroado como um tipo de Cristo, 6: 9-15. 
 
II. Exigência da Lei e Restauração e Ampliação de Israel, cap. 7-8. 
 
1. Obediência melhor que o jejum. 7: 1-7. 
2. Desobediência, a fonte de toda a miséria passada, 7: 8-14. 
3. A restauração e ampliação que prefiguram Cristo “O Judeu”, Cap.8. 
 
III. Visões do Reino Messiânico, capítulos 9-14. 
 
1. O rei messiânico, cap. 9-10. 
2. O pastor rejeitado, cap. 11. 
3. O povo restaurado e penitente, cap. 12-13. 
4. A soberania divina, cap. 14. 
 
Para estudo e discussão: (1) Os símbolos e figuras usados nas diversas 
visões. (2) As diferentes maneiras de expressar ou planejar o sucesso do 
povo de Deus e a derrubada de seus inimigos. (3) A discussão sobre o 
jejum, eles devem continuar? O que é superior a isso? etc. (4) As 
promessas dessas profecias. (5) As denúncias e julgamentos encontrados 
no livro. 
 
 
Malaquias 
 
Seu nome significa “Mensageiro do Senhor” ou “Meu Mensageiro”. Ele 
estava conectado com o movimento de reforma de Neemias e Esdras e 
condenou os mesmos pecados que eles condenaram. Ele deve, portanto, 
ter vivido cerca de 100 anos após Ageu e Zacarias, ou cerca de 430-420 
a.C. Ele foi o último dos profetas inspirados no Antigo Testamento. 
 
O povo havia sido restaurado em Jerusalém e o templo e os muros 
reconstruídos. Tornaram-se sensuais e egoístas e tornaram-se descuidados 
e negligentes com seus deveres. Sua interpretação das profecias brilhantes 
dos profetas exílicos e pré-exílicos os levou a esperar realizar o reino 
messiânico imediatamente após seu retorno. Eles foram, portanto, 
desencorajados e ficaram céticos (2:17) por causa das desigualdades da vida 
vistas em todos os lugares. Essa dúvida da justiça divina os levara a 
negligenciar a religião vital, e a verdadeira piedade dera lugar à mera 
formalidade. Eles não haviam recaído na idolatria, mas um espírito de 
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mundanismo havia penetrado e eles eram culpados de muitos vícios, como 
o que vemos hoje em comunidades professamente cristãs. 
 
O objetivo desta profecia era repreender o povo por se afastar da adoração 
da lei de Deus, chamar o povo de volta a Jeová e reviver seu espírito 
nacional. Há nele: (1) denúncias inigualáveis de males sociais e do povo de 
Israel. (2) Repreensões severas pela indiferença e hipocrisia dos 
pregadores. (3) Profecias da vinda do Messias e as características e maneira 
de sua vinda. (4) Profecias a respeito do precursor do Messias. 
 
 
Análise 
 
Introdução: o amor de Jeová por Israel. 1: 1-5. Isso é visto no contraste 
entre israelenses e egípcios. 
 
I. A falta de amor de Deus por Israel, 1: 6-2: 16. Isto é provado. 
 
1. Por suas ofertas poluídas, 1: 6, final. 
2. Pelos pecados dos sacerdotes. 2: 1-9. 
3. Por seus casamentos pagãos e por seus divórcios, 2: 10-16. 
 
II. Deus Virá e Julgará Seu Povo, 2: 17-4: 6, final. 
 
1. Seu mensageiro separará os justos dos ímpios, 2: 17-4: 6. 
2. Isso é visto no efeito de reter ou pagar o dízimo, 3: 7-12. 
3. Serviços fiéis serão recompensados, 3: 13-4: 6, final. 
 
Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista dos pecados específicos 
repreendidos. (2) Faça uma lista de todas as coisas diferentes ditas sobre o 
Messias e sua missão e também a do precursor. (3) Analise e estude cada 
uma das sete controvérsias. 1: 2, 7; 2:13, 14, 17; 3: 7, 8, 14. (4) Compare os 
destinos futuros dos justos e iníquos, conforme revelado neste livro, 
fazendo uma lista de tudo o que é dito de cada um. (5) Faça uma lista de 
todas as promessas do livro. 
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Mateus 
 
 
Cada Evangelho foi escrito com o objetivo de criar um resultado definido 
e escrito para um povo em particular, e eles diferem de acordo. Neste livro, 
portanto, cada Evangelho é discutido com a esperança de delinear seu 
propósito e consequentes peculiaridades, a fim de estimular um estudo 
aprofundado das questões levantadas. 
 
O livro foi escrito por volta de 60 d.C., mas depois de Marcos. 
 
O autor sempre fala de si mesmo como “o publicano”, o que pode indicar 
seu senso de humildade, sentido por ter sido exaltado de um estado tão 
baixo ao de um apóstolo. Ele era filho de Alfeu (Marcos 2:14; Lucas 5:27) 
e foi chamado Levi até que Jesus o chamou e lhe deu o nome de Mateus, 
que significa “Dom de Deus”. Não sabemos nada de seu trabalho, exceto 
seu chamado e festa de despedida (9: 9-10), e que ele estava com os 
apóstolos no dia de Pentecostes. Assim, silencioso, observador e 
qualificado pela ocupação anterior, ele poderia muito bem empreender a 
redação deste livro. Pode ser que ele tenha sido escolhido pelos outros 
para esta grande tarefa. Não sabemos nada de sua morte. 
 
 
Características e Finalidade 
 
1. Não é um evangelho cronológico, mas sistemático e tópico. Há ordem no arranjo 
dos materiais para que um resultado definitivo possa ser produzido. Os 
materiais são tratados em grupos, como os milagres nos capítulos oito e 
nove e as parábolas do capítulo treze. Há ordem e propósito também no 
arranjo desses grupos de milagres e parábolas. O primeiro milagre é a cura 
da lepra e é um tipo de pecado; enquanto o último é o murchar da figueira, 
que é um símbolo de julgamento. A primeira parábola é a da semente do 
reino, que é um símbolo do começo ou do plantio do reino; o último é o 
dos talentos e profetiza a concessão final no último dia. Esse mesmo 
arranjo ordenado também é observado nas duas grandes seções do livro. A 
primeira grande seção 4: 17-16: 20, expõe especialmente a pessoa e a 
natureza de Jesus, enquanto a segunda seção, 16:20 até o final, narra sua 
grande obra para os outros, como visto em sua morte e ressurreição. 
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2. É um evangelho didático ou de ensino. Ao dar conta de vários milagres, o livro 
é marcado por vários discursos de considerável duração, como O sermão da 
montanha, capítulos 3-7, a denúncia dos fariseus, capítulo 23, a profecia da 
destruição de Jerusalém e o fim do mundo, capítulos 24-25, o endereço 
dos apóstolos, capítulo 10; e as doutrinas do reino, 17: 24-20: 16. Essas 
partes e as parábolas mencionadas acima indicarão o tamanho de uma 
porção do livro que é ocupada nos discursos. O aluno pode fazer listas de 
outras seções mais curtas do ensino. 
 
3. É um evangelho de melancolia e desânimo. Não há canções de alegria como as 
de Zacarias, Elizabete, Maria, Simeão, Ana e os Anjos, registradas em 
Lucas. Nem o vemos popular e sábio aos doze anos de idade. Em vez 
disso, temos sua mãe quase repudiada e deixada em desgraça por José e 
salva apenas pela intervenção divina. Jerusalém está com problemas, os 
filhos homens são mortos e as mães choram por eles. O menino Jesus é 
salvo apenas pela fuga para o Egito, toda a sua vida após o retorno do 
Egito é coberta pelo esquecimento e ele é um nazireu desprezado. A cruz é 
de desolação, sem ladrão penitente nem simpatia de ninguém, com seus 
inimigos repugnantes, ferindo o peito e passando. Também não há muito 
otimismo ou expectativa de sucesso. Os discípulos devem ser rejeitados e 
perseguidos como seu Senhor; muitos devem ser chamados e poucos são 
escolhidos; apenas alguns devem encontrar o caminho estreito; muitos 
reinvindicam entrada no Reino por profetizaram em Seu nome, e são 
negados. Até o próprio Mateus é um publicano desprezado e rejeitado. 
 
4. É um evangelho real. A genealogia mostra a descendência real de Jesus. Os 
Magos vieram procurar aquele que “nasceu rei dos judeus” e João Batista 
prega que o “Reino dos céus está próximo”. Aqui temos as parábolas do 
reino, começando com “o Reino dos céus”, etc. Em Lucas, certo homem 
fez uma grande ceia e teve dois filhos, enquanto em Mateus foi certo rei. 
Nos outros evangelistas, sempre temos o termo evangelho, enquanto, com 
uma exceção, Mateus sempre o coloca “o evangelho do Reino”. As 
“chaves do reino” são dadas a Pedro. Todas as nações se reunirão diante 
dele quando ele se sentar no trono e “o rei lhes disser”, e o “rei 
responderá”, etc. (Mateus 25:34, 40). 
 
5. É um evangelho oficial e orgânico. Isso é sugerido pelo fato de Mateus 
representar Satanás como sendo chefe de um reino; também, naqueles que 
estão relacionados com o nascimento de Jesus são pessoas oficiais e a 
maioria dos atos é de natureza oficial. Pilatos, o juiz, lavou as mãos do 
sangue de Jesus, a guarda romana declara-lhe o Cristo, e os guardas dizem 
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que ele não pode ser mantido no túmulo, Jesus denuncia os oficiais e 
chama seus próprios discípulos por nomes oficiais. É Pedro, não Simão, e 
Mateus, o nome apostólico, e não Levi, como em Lucas. Jesus indica sua 
capacidade oficial em rejeitar os judeus, dizendo-lhes que o reino lhes foi 
tirado (21:43). Ele se prepara para o estabelecimento de seu próprio reino e 
diz a eles quem deve portar as chaves do reino, que não devem ser 
vinculadas pelo tempo ou pelas relações nacionais, como era o antigo 
reino. Somente em Mateus, encontramos instruções completas sobre os 
membros, a disciplina e as ordenanças da igreja. Aqui sozinhos nos é dado 
nos evangelhos a ordem de batizar para administrar a comunhão e a bela 
fórmula do batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui temos 
o seu comando oficial de “Ir” apoiado por toda a autoridade do céu e da 
terra. 
 
Na continuação desta obra oficial, encontramos Jesus dando um 
reconhecimento especial aos crentes gentios, dando-lhes lugar pleno em 
seu reino. A genealogia através da graça e fé inclui gentios; o segundo 
capítulo mostra como os magos gentios o honram; o centurião romano 
exibe uma fé superior a qualquer israelita; a grande fé da mulher cananeia o 
levou a curar sua filha, e a esposa gentia de Pilatos, por causa de seus 
sonhos, envia um aviso de que ele “não tem nada a ver” com ele. Tudo 
isso tendia a mostrar a maneira oficial e orgânica em que Jesus trabalhava. 
 
6. É um evangelho de antagonismo e rejeição judaicos. Por um lado, os 
judeus antagonizam e rejeitam Jesus. Por outro, os judeus, especialmente 
os escribas e fariseus, são expostos e rejeitados por Jesus. Os fariseus 
conspiraram contra Jesus e se ressentiram de sua violação de seus 
regulamentos e costumes relativos ao sábado e suas cerimônias sobre 
comer e lavar, e também suas associações com publicanos e pecadores. A 
oposição deles culminou em matá-lo. Por outro lado, Jesus também rejeita 
os judeus. João os chama de uma geração de víboras e Jesus os designou 
com termos como hipócritas, guias cegos e sepulcros brancos, atingindo o 
clímax no capítulo 23. É aqui que em sua maldade eles são incapazes de 
discernir entre a obra de Deus e de Belzebu. Eles são informados da 
aplicação da profecia de Isaías, que eles têm ouvidos e não ouvem e que, 
devido à sua indignidade, o reino lhes é tirado. O murchar da figueira com 
a qual os milagres de Mateus terminam mostra qual deve ser o destino da 
nação judaica. 
 
7. É um evangelho judaico. Isso é visto em seu uso de símbolos, termos e 
números judaicos sem explicação. Ele nunca explicou o significado de uma 
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palavra judaica, como “corbã”, nem de um costume, como dizer que os 
judeus não comem, a menos que se lavem. Os outros evangelistas fazem. 
Ele chama Jerusalém pelos termos judaicos, “Cidade do grande rei” e 
“Cidade Santa”, e Cristo o “Filho de Davi” e o “Filho de Abraão”. Ele fala 
do templo judaico como o templo de Deus, a morada de Deus e o lugar 
santo. A genealogia é atribuída a Abraão por três grandes eventos judaicos 
da história. Tudo isso seria calculado para ganhar os judeus, mas, muito 
mais, as sessenta e cinco citações do Antigo Testamento e a tentativa 
repetida de mostrar que atos e ditos registrados eram de que a “Escritura 
(ou ditos) poderia ser cumprida”. E, embora não veja tanto em números 
como Plummer2 e outros, dificilmente se pode acreditar que todos os 
números, tão característicos dos judeus, sejam acidentais aqui. A genealogia 
tem três quatorze, sendo múltiplos de sete. Há quatorze parábolas, sete em 
um lugar e sete em outro. Existem sete problemas no capítulo 23. Existem 
vinte milagres separados em duas dezenas. O número sete geralmente, se 
não sempre, se divide em quatro e três, o humano e o divino. Das sete 
parábolas do capítulo 13, quatro tocam o humano ou o natural, enquanto 
três se referem ao lado divino ou espiritual do seu reino. Existem sete 
petições na oração do Senhor, as três primeiras relacionadas a Deus e as 
quatro últimas ao homem. Uma divisão semelhante talvez seja verdadeira 
nas bem-aventuranças. 
 
Assunto: O reino de Deus ou do céu. 
 
 
Análise 
 
I. O Início do Reino, 1: 1-4: 16. 
 
1. Jesus, o rei, é o Messias do Velho Testamento, cap. 1-2. 
2. Jesus, o rei, está preparado para sua obra, 3: 1-4: 16. 
 
II. A Proclamação do Reino, 4: 17-16: 20. 
 
1. O início da proclamação, 4:17, final. 
2. Pelo Sermão da Montanha, cap. 5-7. 
3. Pelos milagres e ensinamentos conectados, cap. 8-9. 
4. Pelo envio dos Doze e subsequentes ensinamentos e milagres, cap. 10-
12. 
                                                
2Alfred Plummer (1841-1926). 
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5. Pelas sete parábolas e milagres subsequentes, cap. 13-14. 
6. Pela denúncia dos fariseus com milagres e ensinamentos presentes, 15: 
1-16: 12. 
7. Pela Grande Confissão, 16: 12-20. 
 
III. A Paixão do Reino, 6: 21-27, final. 
 
1. Quatro previsões da paixão com discursos e milagres intermediários, 16: 
21-26: 2. 
 
(A) Em Cesareia de Filipe, 16: 21-17: 21. 
(B) Na Galileia, perto de Cafarnaum, 17: 22-20: 16. 
(C) Perto de Jerusalém, 20: 17-22 final. 
(D) Em Jerusalém, 23: 1-26: 2. 
 
2. Os eventos da Paixão, 26: 3-27, terminam. 
 
 IV. O triunfo do reino, cap. 28. 
 
1. A ressurreição do Rei, 1-15. 
2. Provisão para a propagação do Reino, 16-20. 
 
 
Para estudo e discussão: (1) Alguns eventos da infância de Cristo, (a) A 
história dos Magos. (b) O massacre dos bebês, (c) A fuga para o Egito, (d) 
O retorno a Nazaré. (2) Dois milagres, (a) Cura do cego, 9: 27-31. (b) Peixe 
com dinheiro na boca, 17: 24-27. (3) Dez parábolas, (a) O joio, 13: 24-30. 
(b) A rede, 13: 47-50. (c) O servo impiedoso. 18: 23-25. (d) Os 
trabalhadores da vinha, 20: 1-16. (e) Os dois filhos, 21: 28-32. (f) O 
casamento do filho do rei, 22: 1-14. (g) O tesouro escondido, 24:44. (h) A 
pérola, 24: 45-46. (i) As dez virgens, 25: 1-13. (j) Os talentos, 25: 14-30. (4) 
Dez passagens nos discursos de Cristo: (a) Partes do Sermão da Montanha, 
cap. 5-7. (b) Revelação aos pequeninos, 11: 25-27. (c) Convites para os 
cansados, 11: 28-30. (d) Sobre palavras ociosas, 12: 36-37. (e) Profecia a 
Pedro, 16: 17-19. (f) Humildade e perdão, 18: 14-35. (g) Rejeição dos 
judeus, 21:43. (h) A grande denúncia, cap. 23. (i) A cena do julgamento, 23: 
31-46. (j) A grande comissão e promessa, 28: 16-20. (5) Alguns termos 
pelos quais Jesus é designado em Mateus devem ser estudados. Deixe o 
aluno fazer uma lista dos diferentes lugares onde cada um dos termos a 
seguir é usado e, a partir de um estudo das passagens em comparação com 
outros, forme opiniões sobre a importância do termo: (a) Filho de Abraão, 
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(b) Filho de Davi, (c) Filho do homem, (d) Filho de Deus, (e) Cristo, o 
Cristo, (f) Jesus, (g) Senhor, (h) Reino dos céus ou Reino de Deus. (6) Faça 
uma lista de todos os lugares onde a expressão “Para que o ditado (ou 
escritura) possa ser cumprido” e tabule todas as coisas cumpridas. (7) 
Mostre quantas vezes e onde a frase “O Reino dos Céus” (ou de Deus) 
ocorre e, a partir de um estudo dessas passagens, tabule em lista a natureza, 
as características e o propósito do Reino. (8) Faça uma lista de todos os 
locais mencionados e familiarize-se com a história e a geografia de cada um 
e memorize os principais eventos relacionados a cada um. 
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Marcos 
 
 
Provavelmente escrito por volta de 60 d. C., e antes de Mateus. 
 
Ele não era apóstolo e foi designado de várias maneiras da seguinte forma; 
(1) João, cujo sobrenome era Marcos, Atos 12:12, 25; 15:37; (2) Somente 
João, Atos 13: 5. 13; (3) Somente Marcos, Atos 15:39; (4) sempre Marcos 
depois disso, Colossenses 4:10, Filemon 1:24, 2 Timóteo 4:11, 1 Pedro 
5:13. Ele era filho de Maria, mulher de Jerusalém (Atos 12:12). Sua casa era 
o local de reunião dos discípulos, para onde Pedro foi depois que ele foi 
libertado da prisão. Nesta ou em outra visita, Marcos pode ter sido 
convertido através da pregação de Pedro, e isso pode ter sido a causa de 
Pedro chamá-lo de “seu filho” (1 Pedro 5:13), o que sem dúvida significa 
filho no ministério. Ele volta com Paulo e Barnabé de Jerusalém para 
Antioquia (Atos 12:25) e os acompanha como ministro (Atos 13: 5) na 
primeira grande jornada missionária até Perga (Atos 13:13). Lá, ele os 
deixou e voltou para casa. Na segunda turnê missionária, Paulo se recusou 
a levá-lo e se separou de Barnabé, primo de Marcos (Colossenses 4:10), 
que escolheu Marcos como companheiro (Atos 15: 37-39). Dez anos 
depois, ele parece estar com Paulo em sua prisão em Roma e certamente 
foi considerado um colega de trabalho por Paulo (Colossenses 4:10, 
Filemon 1:24). Paulo o achou útil e pediu a Timóteo que o trouxesse em 
sua última prisão (2 Timóteo 4:11). Ele estava com Pedro quando escreveu 
sua primeira epístola (1 Pedro 5:13). 
 
O que ele sabia diretamente da obra de Jesus não sabemos, provavelmente 
não muito. Os primeiros escritores cristãos dizem universalmente que ele 
era o intérprete de Pedro e que ele baseou seu evangelho nas informações 
obtidas dele. 
 
 
Características e Finalidade 
 
1. É um Evangelho de Vivacidade e Detalhes. Ele mostra o efeito de reverência 
e admiração produzido sobre os presentes pelas obras e ensinamentos de 
Jesus. Ele conta os detalhes das ações de Jesus e seus discípulos e as 
multidões. Jesus “olha em volta”, “sentou-se”, “foi antes”. Ele está 
entristecido, faminto, zangado, indignado, maravilha-se, dorme, descansa e 
é movido com piedade. O galo canta duas vezes: “é a hora”, “muito antes 
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do dia”, ou “ao entardecer”, “existem dois mil porcos”, os discípulos e 
Jesus estão no mar, no Monte das Oliveiras ou no pátio, ou na varanda. 
Tudo é retratado em detalhes. 
 
2. É um Evangelho de Atividade e Energia. Não há história de sua infância, mas 
ele começa com “O começo do evangelho de Jesus Cristo”. Ele retrata a 
carreira ativa de Jesus na terra. Ele, no entanto, enfatiza mais as obras do 
que as palavras de Jesus. Poucos discursos de qualquer duração e apenas 
quatro das quinze parábolas de Mateus são dadas e as da forma mais breve, 
enquanto dezoito dos milagres são dados em rápida revisão. A sucessão 
rápida é indicada por uma palavra grega, traduzida pelas sete palavras 
“rapidamente”, “já”, “sem demora”, “aos poucos”, “assim que”, “em 
breve” e “imediatamente”, que ocorrem quarenta e uma vezes neste 
evangelho. O último significado, imediatamente, é mais verdadeiro na ideia 
grega e pode ser chamado de palavra característica de Marcos. Indica 
como, com a velocidade de um corredor, ele avançou e, assim, nos 
forneceu uma narrativa ofegante que Farrar3 diz que nos faz “sentir como 
os apóstolos que, entre a imprensa das pessoas que iam e vinham, foram 
duas vezes obrigados a dizer que ‘não tinham lazer tanto quanto para 
comer’.” Ele se move como mostram as cenas de uma imagem em 
movimento. 
 
3. É um Evangelho de Poder Sobre Demônios. Aqui, como em nenhum outro 
evangelho, os demônios estão sujeitos a Jesus. Eles o reconhecem como o 
“Filho de Deus” e reconhecem sua subordinação a Ele, suplicando-o o que 
deve ser feito com eles (5: 7, 12). 
 
4. É um Evangelho da Maravilha. Em todos os lugares, Jesus é um homem 
admirado, que causa temor e assombro, e causa admiração aos que o veem 
e o ouvem. Alguns deles podem ser estudados, especialmente no grego, em 
1:27; 2:13; 4:41; 5:28 6:50; 51; 7:37. Como o arcebispo Thompson4 coloca: 
“O maravilhoso Filho de Deus varre seu Reino rapidamente e como um 
meteoro” e, portanto, impressiona os corações dos espectadores. Ele é 
“um homem heroico e misterioso, que inspira não apenas uma devoção 
apaixonada, mas também espanto e adoração”. 
 
5. É um Evangelho para os Romanos. Os romanos eram homens de grande 
poder, trabalhadores poderosos que deixaram para trás grandes realizações 
                                                
3Frederic William Farrar (1831-1903). 
4William Thomson (1819-1890). 
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para a bênção da humanidade. Para que Marcos os apelasse especialmente, 
registrando Jesus seus poderosos feitos, ele permite que eles vejam alguém 
que tem poder para acalmar a tempestade, controlar doenças e morte, e até 
poder para controlar o mundo invisível dos espíritos. O romano, que 
encontrava a divindade em César como chefe de um poderoso reino, se 
curvaria a alguém que se mostrara Rei em todos os domínios e cujo reino 
fosse onipotente e eterno, visível e invisível, temporal e espiritual. 
 
Então, também, o romano não se importava com a Escritura ou profecia 
judaica e, portanto, omite toda referência à lei judaica, a palavra lei não 
sendo encontrada em todo o livro. Ele apenas uma ou duas vezes se refere 
de alguma maneira às escrituras judaicas. Ele omite a genealogia de Jesus 
que não poderia ter valor para um romano. Além disso, ele explica todas as 
palavras judaicas duvidosas, como “Boanerges” (3:17), “Talita cumi” 
(5:41), “corbã” (7:11), “alba” (15:36). Ele reduziu o dinheiro judaico para a 
moeda romana (12:42). Ele explica os costumes judaicos como não sendo 
entendidos por eles. (Ver 7: 3; 13: 3; 14:12; 15:42). 
 
E mais uma vez pelo uso de termos familiares a ele, como centurião, 
disputa, etc. “Marcos mostrou ao romano um homem que era realmente 
um homem”. Ele mostrou a eles a masculinidade coroada com glória e 
poder; Jesus de Nazaré, o Filho de Deus; um homem, mas um homem 
divino e sem pecado, entre homens pecadores e sofredores. Ele, o Deus-
homem, nenhuma humilhação poderia se degradar, nenhuma derrota da 
morte. Nem mesmo na cruz ele poderia parecer menos que o Rei, o Herói, 
o único Filho. E, ao contemplar essa imagem, como qualquer romano 
poderia se abster de exclamar com o centurião impressionado: 
“Verdadeiramente este era o Filho de Deus”. 
 
Objetivo: Jesus, o Todo-Poderoso rei. 
 
 
Análise 
 
I. O Rei Todo-Poderoso é exibido como o Filho de Deus, 1: 1-13. 
 
1. No batismo e ensino de João, 1-8. 
2. No batismo de Jesus, 9-11. 
3. Na tentação, 12-13. 
 
II. O Rei Todo-Poderoso em ação na Galileia, 1: 14-9, final. 
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1. Começa seu trabalho, 1:14, final. 
2. Revela seu reino, cap. 2-5. 
3. Encontra oposição, 6: 1-8: 26. 
4. Prepara seus discípulos para o fim, 8: 27-9. 
 
III. O Rei Todo-Poderoso se prepara para a morte 10: 1-14: 31. 
 
1. Ele vai a Jerusalém, 10: 1-11: 11. 
2. Em Jerusalém e arredores, 11: 12-14: 31. 
 
IV. O Todo-Poderoso Rei Sofre nas Mãos de Seus Inimigos. 14: 32- 15:46. 
 
1. Agonia do Getsêmani, 14: 32-42. 
2. Prisão, 14: 43-52. 
3. Julgamento e negação judaica de Pedro, 14:53, final. 
4. Julgamento antes de Pilatos. 15: 1-15. 
5. A crucificação. 15: 16-41. 
6. O enterro, 15:42, final. 
 
V. O Todo-Poderoso Rei Triunfa Sobre Seus Inimigos, cap.16. 
 
1. A ressurreição, 1-8. 
2. As aparências, 9-18. 
3. A ascensão, 19-20. 
 
 
Para estudo e discussão: (1) Seções peculiares a Marcos, (a) Crescimento da 
semente, 4: 26-29. (b) a compaixão de Jesus pelas multidões, 7: 32-37. (c) 
Os cegos curaram gradualmente, 8; 22-26. (d) Detalhes sobre o asno, etc. 
11: 1-14. (e) A respeito da observação, 13: 33-37. (f) Detalhes sobre as 
aparências de Cristo. 16: 6-11. (2) A condição espiritual das pessoas 
afetadas pelos milagres de Jesus. Tendo em mente sua condição antes e 
depois do milagre: (a) Eles foram salvos e também curados? (b) Eles ou 
seus amigos exerceram fé ou Jesus agiu voluntariamente sem nenhuma 
expressão de fé? (3) O que Jesus fez ao realizar o milagre? (a) Ele usou o 
toque? (b) Ele foi tocado? (c) Ele simplesmente deu comando, etc? (4) Das 
escrituras a seguir 2:35; 1:45; 3: 7-12; 6: 6; 6: 21-32; 6:46; 7: 34-25; 8:27; 9: 
2; 11:11; 11:19; 14: 1-12, faça uma lista dos diferentes lugares para os quais 
Jesus se aposentou e em conexão com cada um indica (por escrito): (a) Foi 
antes ou depois de uma vitória ou conflito? (b) Estava em preparação ou 
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descanso após a realização de uma grande obra? (c) Indique em cada caso 
se ele foi sozinho ou foi acompanhado e, se acompanhado, por quem? (e) 
Em cada caso, conte também o que Jesus fez durante o período de 
aposentadoria. Ele orou, ensinou, realizou milagres ou o quê? (5) Liste as 
frases “Filho do homem” e “Reino de Deus” e aponte a adequação e o 
significado de cada uma. (6) Liste todas as referências a demônios e a 
pessoas possuídas por demônios e estude sua natureza, a natureza de seu 
trabalho, seu poder, sabedoria etc. (7) Os fatos relativos à morte de Jesus. 
14: 1-15: 14. Liste-os. 
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Lucas 
 
 
Provavelmente foi escrito sobre 60 ou 63 d.C., certamente antes da queda 
de Jerusalém, 70 d.C., e provavelmente enquanto Lucas estava com Paulo 
em Roma ou durante os dois anos em Cesareia. 
 
O autor é Lucas, que também escreveu Atos, e foi companheiro de Paulo 
em sua segunda jornada missionária (Atos 16: 11-40). Ele se junta a Paulo 
em Filipos (Atos 20: 1-7) no retorno da terceira jornada missionária, 
permanecendo com ele em Cesareia e a caminho de Roma (Atos, Cap. 20-
28). Ele é chamado de “Médico Amado” (Colossenses 4:14) e o 
“companheiro de trabalho” de Paulo (Filemom 1: 24). 
 
No contexto de Colossenses 4: 4, aprendemos que ele “não era da 
circuncisão” e, portanto, um gentio. Com seu prefácio (Lucas 1: 1), 
aprendemos que ele não era uma testemunha ocular do que escreveu. 
Pensa-se que ele é “o irmão” cujo louvor está no evangelho em todas as 
igrejas (2 Coríntios 8:18) e, por tradição, sempre é declarado gentio e 
prosélito. Como é indicado pelo próprio evangelho, ele foi o mais culto de 
todos os escritores do evangelho. 
 
 
Características e Finalidade 
 
1. É um evangelho de canto e louvor. Existem várias músicas, como a canção de 
Maria (1: 46-55), a música de Zacarias (1: 68-79), a música dos anjos (2:14) 
e a música de Simeão (2: 29-33). Há muitas expressões de louvor (2: 2; 
5:29; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43; 23:47). 
 
2. É um evangelho de oração. Jesus ora no batismo (3:21), depois de limpar o 
leproso (5:16), antes de chamar os doze (6:12), na transfiguração (9:28), 
antes de ensinar os discípulos a orar (11: 1), por seus assassinos como ele 
estava na cruz (23:34), com seu último suspiro (23:46). Lucas nos dá a 
ordem de Cristo para orar (21:36) e duas parábolas, o amigo da meia-noite 
(11: 5-13) e o juiz injusto (18: 1-8) para mostrar os resultados certos e 
abençoados da oração contínua. 
 
3. É um evangelho da feminilidade. Nenhum outro evangelho lhes dá tanto 
espaço quanto Lucas. De fato, todos os três primeiros capítulos ou uma 
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parte maior de seu conteúdo podem ter sido dados a ele, como ele “traçou 
com precisão desde o primeiro” (1: 3), por Maria e Isabel. Ele nos dá o 
louvor e profecia de Isabel (1: 42-42), a canção de Maria (1: 46-55). Ana e 
sua adoração (2: 36-38), simpatia pela viúva de Naim (7: 12-15), Maria 
Madalena, a pecadora (7: 36-50), a mulher associada a Jesus (8: 1-3) , 
palavras ternas para a mulher com fluxo de sangue (8:48), Maria e Marta e 
sua disposição (10: 38-42), simpatia e ajuda pela “filha” de Abraão (13:16), 
o consolo das filhas de Jerusalém (23:28). Essas referências foram 
coletadas por outras pessoas e são as mais conspícuas e servem para 
mostrar o tamanho do lugar que a mulher recebe neste evangelho. 
 
4. É um evangelho dos pobres e marginalizados. Mais do que qualquer outro 
evangelista, Lucas relata os ensinamentos e incidentes da vida de nosso 
Salvador, que mostram como seu trabalho é abençoar os pobres, os 
negligenciados e os perversos. Entre as passagens mais impressionantes 
desse personagem estão as referências repetidas aos publicanos (3:12; 5:27, 
29, 30 etc.), Maria Madalena, que era uma pecadora (7: 36-50), a mulher 
com um fluxo de sangue (8: 43-48), as prostitutas (15:30), o filho pródigo 
(13: 11-32), Lázaro, o mendigo (16: 13-31), o  pobre, aleijado, coxo e cego 
convidados para a ceia (14: 7-24), a História de Zaqueu (19: 1-9), a 
ocupação do Salvador declarou ser buscar e salvar os perdidos (8:10), o 
ladrão moribundo salvo (23: 39-43). 
 
5. É um evangelho gentio. Em todo lugar, o livro está cheio de um propósito 
mundial, não tão completamente expresso nos outros evangelistas. Aqui 
temos os anjos, anúncio de grande alegria que será para todas as pessoas 
(2:10) e a canção sobre Jesus como “uma luz para revelação aos gentios” 
(2:32). A genealogia remonta à linhagem de Cristo até Adão (2:38) e, 
portanto, não o conecta a Abraão como representante da humanidade. A 
conta mais completa do envio dos setenta (10: 1-24), o próprio número 
dos quais significava o suposto número das nações pagãs, que deveriam ir, 
não como os doze para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas para 
todas aquelas cidades para onde o próprio Jesus viria, é sugestivo desse 
objetivo mais amplo de Lucas. O bom samaritano (10: 25-37) é a ilustração 
de Cristo de um verdadeiro vizinho e, de alguma maneira, também 
pretende mostrar a natureza da obra de Cristo que deveria ser sem 
nacionalidade. Dos dez leprosos curados (17: 11-19), apenas um, 
samaritano, voltou para prestar-lhe louvor, mostrando assim como outros 
que os judeus não seriam apenas abençoados por ele, mas prestariam um 
serviço digno. O ministério pereano, do outro lado do Jordão (9: 51-18: 4, 
provavelmente 9: 51-19: 28), é um ministério para os gentios e mostra o 
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tamanho de lugar que Lucas daria aos gentios na obra e nas bênçãos de 
Jesus. 
 
6. É um evangelho para os gregos. Se Mateus escreveu para judeus e Marcos 
para romanos, é natural que alguém escreva de maneira a atrair 
especialmente os gregos como a outra raça representativa. E esses 
escritores cristãos dos primeiros séculos pensaram ser o propósito de 
Lucas. O grego era o representante da razão e da humanidade e achava que 
sua missão era aperfeiçoar a humanidade. “O grego adulto seria um 
homem do mundo perfeito”, capaz de encontrar todos os homens no 
plano comum da corrida. Todos os deuses gregos eram, portanto, imagens 
de alguma forma de humanidade perfeita. Os hindus podiam adorar um 
emblema da força física, os romanos divinizavam o imperador e todas as 
formas de vida egípcias, mas o grego adorava o homem com seu 
pensamento, beleza e linguagem, e, nisso, quase se aproximara da 
verdadeira concepção de Deus. O judeu valorizaria os homens como 
descendentes de Abraão; os romanos de acordo com eles empunhavam 
impérios, mas os gregos com base no homem como tal. 
 
O evangelho para o grego deve, portanto, apresentar o homem perfeito, e 
assim Lucas escreveu sobre o Homem Divino como o Salvador de todos 
os homens. Cristo tocou o homem em todos os pontos e está interessado 
nele como homem, baixo e vil, alto ou nobre. Por sua vida, ele mostra a 
loucura do pecado e a beleza da santidade. Ele traz Deus perto o suficiente 
para satisfazer os anseios da alma grega e, assim, fornecer-lhe um padrão e 
um irmão adequados para todas as idades e todas as pessoas. As ações de 
Jesus são mantidas em segundo plano, enquanto muito se fala dos cânticos 
de outros e dos discursos de Jesus, conforme foram calculados para apelar 
ao grego culto. Se o grego pensa que tem uma missão para a humanidade, 
Lucas abre uma missão suficiente para o presente e oferece a ele uma 
imortalidade que satisfará no futuro. 
 
7. É um evangelho artístico. Renan5 chama Lucas de o livro mais bonito do 
mundo, enquanto o Dr. Robertson6 diz que “o charme do estilo e a 
habilidade no uso dos fatos o colocam acima de todos os elogios”. A 
delicadeza e precisão, pitoresca e precisão com que ele expõe os diferentes 
incidentes é manifestamente obra de um historiador treinado. O dele é o 
                                                
5Joseph Ernest Renan (1823-1892). 
6Archibald Thomas Robertson (1863-1934). 
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grego mais bonito e mostra os mais altos toques de cultura de todos os 
evangelhos. 
 
Objetivo: Jesus, o salvador do mundo. 
 
 
Análise 
 
Introdução. A dedicação do evangelho, 1: 1-4. 
 
I. A Manifestação do Salvador, 1: 5-4: 13. 
 
1. O anúncio do Precursor, 1: 5-25. 
2. O anúncio do Salvador. 1: 26-38. 
3. Ação de Graças de Maria e Isabel, 1: 29-56. 
4. O nascimento e a infância do Precursor, 1:37 - final. 
5. O nascimento do Salvador, 2: 1-20. 
6. A infância do Salvador. 3: 1-4: 13. 
 
II. A obra e o ensino do Salvador na Galileia, 4: 14-9: 50. 
 
1. Ele prega na sinagoga de Nazaré. 4: 14-30. 
2. Ele trabalha em Cafarnaum e arredores, 4: 31-6: 11. 
3. Trabalha em turnê na Galileia, 6: 12-9: 50. 
 
III. A obra e o ensino do Salvador depois de deixar a Galiléia até a entrada 
em Jerusalém, 9: 31-19: 27. 
 
1. Ele viaja para Jerusalém, 9:51 - final. 
2. A missão dos Setenta e assuntos subsequentes, 10: 1-11: 13. 
3. Ele expõe a experiência e a prática do dia, 11: 14-12, final. 
4. Ensinamentos, milagres, advertências e parábolas, 13: 1-18: 30. 
5. Incidentes relacionados à sua abordagem final a Jerusalém, 18: 31- 19:27. 
 
IV. A Obra e o Ensino do Salvador em Jerusalém, 19: 28-22: 38. 
 
1. A entrada para Jerusalém, 19: 28 - final. 
2. Perguntas e respostas. Cap. 20. 
3. Os ácaros da viúva, 21: 1-4. 
4. Preparação para o fim, 21: 5-22: 38. 
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V. O Salvador Sofre pelo Mundo, 22: 39-23 - final. 
 
1. A agonia no jardim, 22: 39-46. 
2. A traição e prisão, 22: 47-53. 
 
3. O julgamento. 22: 54-23: 26. 
4. A cruz, 23: 27-49. 
5. O enterro, 23:3 - final. 
 
VI. O Salvador é glorificado, cap. 24 
 
1. A ressurreição, 1-12. 
2. Aparência e ensinamentos, 13-49. 
3. A ascensão, 50 final. 
 
 
Para estudo e discussão: 
 
1. Seis milagres peculiares a Lucas. (1) O calado de peixes, 5: 4-11. (2) A 
criação do filho da viúva, 7: 11-18. (3) A mulher com espírito de 
enfermidade, 13: 11-17. (4) O homem com hidropisia, 14: 1-6. (5) Os dez 
leprosos, 17: 11-19. (6) A cura do ouvido de Malco. 22: 50-51. 
 
2. Onze parábolas, peculiares a Lucas. (I) Os dois devedores, 7: 41-43. (2) 
O bom samaritano, 10: 25-37. (3) O amigo importuno, 11: 5-8. (4) O rico 
tolo, 12: 16-19. (5) A figueira estéril, 13: 6-9. (6) A peça perdida de prata, 
15: 8-10. (7) O filho pródigo, 15: 11-32. (8) O mordomo injusto, 16: 1-13. 
(9) O homem rico e Lázaro, 18: 19-31. (10) O juiz injusto, 18: 1-8. (11) O 
fariseu e publicano, 18: 9-14. 
 
3. Algumas outras passagens principalmente peculiares a Lucas. (1) cap. 1-2 
e 9: 51- 18:14 são principalmente peculiares a Lucas. (2) A resposta de João 
Batista ao povo. 3: 10-14. (3) A conversa com Moisés e Elias, 9: 30-31. (4) 
O choro sobre Jerusalém, 19: 41-44. (5) O suor sangrento, 22: 44. (6) O 
envio de Jesus a Herodes, 23: 7-12. (7) O discurso às filhas de Jerusalém, 
23: 27-31. (8) “Pai, perdoa-os”, 23: 34. (9) O ladrão penitente, 23: 40-43. 
(10) Os discípulos em Emaús, 24: 13-31; (11) Detalhes sobre a ascensão. 
24: 50-53. 
 
4. As seguintes palavras e frases devem ser estudadas, fazendo uma lista 
das referências onde cada uma ocorre e um estudo de cada passagem na 
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qual elas ocorrem, com o objetivo de obter a concepção do termo por 
Lucas. (1) O “filho do homem” (23 vezes). (2) O “filho de Deus” (7 
vezes). (3) O “reino de Deus” (32 vezes). (4) Referências à lei, advogado, 
legal (18 vezes). (5) Publicano (11 vezes). (6) Pecador e pecadores (16 
vezes). Stroud estima que 59% de Lucas é peculiar a si mesmo e Weiss 
calcula que 541 referências não têm incidências nos outros evangelhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. B. Tidwell 
 

 
124 

João 
 
 
A partir das evidências encontradas no evangelho, podemos aprender 
várias coisas sobre o autor. (1) Que ele era judeu. Isso é visto em seu evidente 
conhecimento das opiniões judaicas sobre assuntos como o Messias, e seu 
conhecimento de seus costumes, como a purificação. (2) Ele foi testemunha 
ocular da maior parte do que ele relata. Isso é visto em seu conhecimento exato 
do tempo, quanto ao tempo ou hora do dia em que algo ocorreu; em seu 
conhecimento do número de pessoas ou coisas presentes, como a divisão 
de suas vestes em quatro partes; na vivacidade da narrativa que ele 
dificilmente poderia ter sem antes ter visto tudo. (3) Ele era apóstolo. Isso é 
visto em seu conhecimento dos pensamentos dos discípulos (2: 11, 17); em 
seu conhecimento das palavras particulares dos discípulos para Jesus e 
entre si (4: 31, 33, etc.); em seu conhecimento dos recursos privados dos 
discípulos (11:54. etc.); e em seu conhecimento dos motivos do Senhor, 
etc. (2: 24-25, etc.); e em seu conhecimento dos sentimentos de Cristo (11: 
33). (4) Ele era filho de Zebedeu (Marcos 1: 19-20) e provavelmente foi um 
dos dois discípulos de João a quem ele se voltou para Jesus (1-40). (5) Ele é 
um dos três mais proeminentes dos apóstolos, sendo várias vezes especialmente 
honrado (Mateus 17: 1-3, etc.), e é proeminente na obra da igreja após a 
ascensão de Cristo, bem como em todo o trabalho deles antes de sua 
morte: (6) Ele também escreveu três epístolas e Apocalipse. Ele sobreviveu a todos 
os outros apóstolos e supostamente morreu na Ilha de Patmos como um 
exílio por volta de 100 d.C. 
 
São tão diferentes daqueles que influenciaram os outros evangelistas que 
dificilmente se pode escapar do sentimento de que o evangelho de João é 
colorido de acordo. O evangelho havia sido pregado em todo o império 
romano e o cristianismo não era mais considerado uma seita judaica, ligada 
à sinagoga. Jerusalém havia sido derrubada e o templo destruído. Os 
cristãos foram severamente perseguidos, mas alcançaram grandes triunfos 
em muitas terras. Todo o resto do Novo Testamento, exceto o Apocalipse, 
havia sido escrito. Alguns haviam surgido, que disputavam a divindade de 
Jesus e, embora o evangelho não seja uma mera polêmica contra esse falso 
ensino, sim, ao estabelecer o verdadeiro ensino minar completamente o 
falso. Talvez ele tenha escrito para cristãos de todas as nacionalidades, cuja 
história havia sido enriquecida pelo sangue dos mártires da fé. Em vez do 
Messias, em quem os judeus encontrariam um Salvador, ou o poderoso 
operário em quem os romanos o encontrariam, ou o Homem Ideal, em 
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quem os gregos o encontrariam. João escreveu sobre o eterno Verbo 
Encarnado, em cujo Reino Espiritual cada um, tendo perdido sua 
estreiteza e preconceito racial, poderia estar para sempre unido. 
 
 
O estilo e o plano 
 
Esse evangelho difere dos outros em linguagem e plano. É ao mesmo 
tempo profundo e simples e possui vários elementos de estilo, como a 
seguir: (1) Simplicidade. As frases são curtas e conectadas por conjunções 
coordenadas. Existem poucas citações diretas, e poucas sentenças 
dependentes, e a maioria delas mostra a sequência das coisas, como causa 
ou propósito. (2) Semelhança. Isso decorre do método de tratar cada passo 
da narrativa como se estivesse isolado e separado de todo o resto, em vez 
de fundi-lo no todo completo. (3) A repetição, seja na própria narrativa ou 
nas palavras citadas pelo Senhor, é muito frequente. Os exemplos a seguir 
ilustrarão isso: “No começo, a Palavra era, e a Palavra estava com Deus, e 
a Palavra era Deus”. “A luz brilha nas trevas e as trevas não a 
compreendem”. “Eu sou o Bom Pastor; o Bom Pastor dá a vida”. “Jesus 
então, quando a viu chorando e os judeus que choravam com ela”. “Se eu 
prestar testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há 
outro que presta testemunho de mim; e sei que o testemunho que ele 
testemunha de mim é verdadeiro”. Deixe o aluno reunir uma lista de todas 
essas repetições. (4) Paralelismo ou declarações que expressam verdades 
iguais ou semelhantes, como as seguintes, são comuns. “Deixo-vos a paz, a 
minha paz vos dou”; “Não se turbe o teu coração, nem se atemorize”; “Eu 
dou-lhes a vida eterna e eles nunca perecerão”. Esse paralelismo, que ao 
mesmo tempo se torna repetição, é visto na forma como um assunto ou 
conclusão é enunciado e, depois de elaborado, reafirmado em uma visão 
nova e ampliada, ensinando assim a verdade com uma beleza e força que 
se desdobram gradualmente. Uma ilustração é encontrada na declaração, 
"Eu o ressuscitarei no último dia", 6, 39, 70, 44. (5) Contrastes. O plano é 
mais simples e mais fácil de ser visto o tempo todo do que o de qualquer 
outro evangelista. Por um lado, mostra como o amor e a fé se 
desenvolvem no crente até que, no final, Tomé, que era o mais duvidoso 
de todos, pôde exclamar: "Senhor meu e Deus meu". Por outro lado, ele 
mostra o incrédulo avançado da mera indiferença para um ódio positivo 
que culminou na crucificação. Este propósito é realizado por um processo 
de contrastar e separar coisas que são opostas, como (a) Luz e escuridão, 
(b) Verdade e falsidade, (c) Bem e mal, (d) Vida e morte, (e) Deus e 
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Satanás. Em tudo isso, ele está convencendo seu leitor de que Jesus é o 
Cristo, o filho de Deus. 
 
 
Características e Finalidade 
 
1. É um Evangelho das Festas. Na verdade, se subtrairmos deles aqueles 
milagres, ensinamentos e outras obras realizadas em conexão com as 
festas, teremos apenas alguns fragmentos restantes. O valor do livro seria 
destruído e os mais belos e profundos ensinamentos do evangelho 
perdidos. 
 
A partir da lista de festas a seguir, o aluno fará o possível para agrupar em 
torno de tudo o que João registra como ocorrendo em conexão com ele. 
(1) Festa da Páscoa (2: 13, 23), Primeira Páscoa, 27 d.C. (2) Festa dos 
judeus (5: 1), provavelmente Purim. (3) Páscoa, uma festa dos judeus (6: 4), 
Segunda Páscoa, 28 d.C. (4) Festa dos Tabernáculos (7: 2). (5) Festa da 
Dedicação (10: 22). (6) Páscoa (11: 55-56; 12: 1, 12, 20; 13: 29; 18:28). 
Terceira Páscoa, 29 d.C. 
 
2. É um evangelho de testemunho. João escreve para provar que Jesus é o 
Cristo. Ele assume a atitude de um advogado perante um júri e apresenta 
seu testemunho até que encerre seu caso e depois encerra o testemunho 
com a garantia de que muito mais poderia ser oferecido se parecesse 
necessário. Existem sete linhas de testemunho. (1) O testemunho de João 
Batista. (2) O testemunho de outros indivíduos. (3) O testemunho das 
obras de Jesus. (4) O testemunho do próprio Jesus (veja o que sou). (5) O 
testemunho das escrituras. (6) O testemunho do Pai. (7) O testemunho do 
Espírito Santo. 
 
3. É do evangelho da crença. O objetivo de produzir crença é dado: numerosos 
exemplos de crença, mostrando o crescimento da fé; o segredo da fé, 
como ouvir ou receber a palavra; os resultados da fé, como vida eterna, 
liberdade, paz, poder, etc. 
 
4. É um evangelho espiritual. Representa as mediações mais profundas de 
João, que são moldadas de modo a estabelecer uma grande doutrina que, 
em vez da história, se tornou seu grande impulso. Para João, “história é 
doutrina” e ele a revisa à luz de sua interpretação espiritual. Forneceu um 
grande baluarte contra os professores gnósticos, que haviam negado a 
divindade de Jesus. Ele também enfatizou e elaborou a humanidade de 
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Jesus. Todo o seu propósito “não é tanto o registro histórico dos fatos, 
mas o desenvolvimento de seu significado mais profundo”. 
 
5. É um evangelho de simbolismo. João era um místico e adorava símbolos 
místicos. O livro inteiro fala na linguagem dos símbolos. Os números 
místicos três e sete prevalecem ao longo do livro, não apenas nas coisas e 
ditos registrados, mas no arranjo dos tópicos. Cada um dos Oito Milagres é 
usado como um “sinal” ou símbolo, como a alimentação dos cinco mil em 
que Jesus aparece como o pão ou sustento da vida. As grandes alegorias do 
Bom Pastor, o rebanho de ovelhas e a videira; os nomes usados para 
designar Jesus como Palavra, Luz, Caminho, Verdade, Vida, etc., mostram 
como todo o evangelho é penetrado com um espírito de representação 
simbólica. 
 
6. É o evangelho da encarnação. “Mateus explica a função messiânica de Jesus; 
Marcos, Suas obras ativas, e Lucas, Seu caráter como Salvador”. João 
engrandece Sua pessoa e em todos os lugares nos faz ver “a palavra feita 
carne”. Deus não está muito distante de nós. Ele se tornou carne. A 
palavra veio como o Homem Encarnado. Jesus, este Homem Encarnado, é 
Deus e como tal preenche todo o livro, mas ele, no entanto, tem fome e 
sede e conhece a experiência humana. Deus desceu ao homem para 
capacitá-lo a subir até Deus. 
 
Assunto: Jesus, o Cristo, filho de Deus. 
 
 
Análise 
 
Introdução ou prólogo, 1: 1-18. 
 
(1) A natureza divina da palavra. 1-5. 
(2) A manifestação da palavra como Salvador do mundo, 6-18. 
 
I. O Testemunho de Seu Grande Ministério Público, 1: 19-12 - final. 
 
1. Ele é revelado, 1: 19-2: 12. 
2. Ele é reconhecido, 2: 13-3 - final. 
3. Ele é antagonizado, cap. 5-11. 
4. Ele é honrado, cap. 12. 
 



J. B. Tidwell 
 

 
128 

II. O testemunho de seu ministério particular com seus discípulos, cap. 13-
17. 
 
1. Ele ensina e conforta seus discípulos, cap. 13-16. 
2. Ele ora por seus discípulos, cap. 17. 
 
III. O testemunho de sua paixão. Capítulos 18-19. 
 
1. Sua traição, 18: 1-11. 
2. O julgamento judeu ou eclesiástico, 18: 12-27. 
3. O julgamento romano ou civil, 18: 28-19: 16. 
4. Sua morte e enterro, 19:17 - final. 
 
IV. O testemunho de sua ressurreição e manifestação, cap. 20-21. 
 
1. Sua ressurreição e manifestação aos seus discípulos, cap. 20 
2. Outras manifestações e instruções para seus discípulos, cap. 21 
 
 
Para estudo e discussão: 
 
(1) Os eventos e discursos relacionados a cada festa mencionada acima. (2) 
As sete linhas de testemunho mencionadas acima. Liste exemplos de cada 
um. (3) Os seguintes milagres como “sinais”, apontando o que eles 
simbolizam sobre Jesus: (a) O milagre de Caná, 2: 1-11; (b) O filho do 
nobre, 4: 48-54; (c) O homem incapaz, 5: 1-16; (d) Alimentação de cinco 
mil, 6: 3-14; (e) Caminhando no mar, 6: 16-20; (f) Curando o cego, 9: 1-16; 
leia todo o capítulo; (g) Ressuscitando Lázaro, cap. 11; (h) O calado de 
peixes, 21: 1-11. (4) Os seguintes discursos: (a) A conversa com 
Nicodemos, cap. 3; (b) A conversa com a mulher no poço, cap. 4; (c) O 
discurso sobre o pastor e as ovelhas, cap. 10; (d) as discussões do capítulo 
13; (e) O discurso sobre a videira, cap. 15; (f) A oração do Senhor, cap. 17. 
(5) Das passagens seguintes, encontre a causa ou explicação da 
incredulidade, 1: 45; 3: 11, 19, 20; 5: 16, 40, 42, 44; 6: 42, 52; 7: 41, 42, 48; 
8: 13, 14, 45; 12: 26, 44; 20: 9. (6) No estudo a seguir, os resultados da 
descrença, 3: 18, 20, 36; 4: 13, 14; 6: 35, 53, 58; 8: 19, 34, 55; 14: 1, 28; 15: 
5; 16: 6, 9. (7) Faça uma lista de todas as cenas noturnas do livro e estude-
as. (8) Estude cada caso de alguém que adora a Jesus. (9) Nomeie cada 
capítulo do livro para indicar algum evento importante nele - como o 
capítulo da videira ou o capítulo do Bom Pastor. (10) Descubra onde e 
quantas vezes cada uma das seguintes palavras e frases ocorre e estude-as 
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conforme o tempo permitir. (1) Vida eterna, 17 vezes, apenas 18 em todos 
os outros evangelhos, (2) acreditar, (3) acreditar em, (4) enviar, (5) vida, (6) 
sinal ou sinais (Versão Revisada), (7) trabalho ou obras, (8) João Batista, (9) 
em verdade, sempre o dobro e usado por Jesus, (10) receber, recebido, etc., 
(11) testemunha, testemunho, etc., (12) verdade, (13) manifesto, 
manifestado, (14) “Eu sou” (falado por Jesus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. B. Tidwell 
 

 
130 

Atos 
 
 
O autor é Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas. Fatos a seu respeito 
podem ser encontrados no capítulo vinte e sete. Ele escreveu este livro por 
volta de 63 ou 64 d.C. 
 
Foi dirigido a um indivíduo como uma espécie de continuação da tese 
anterior e tem como objetivo narrar o crescimento e o desenvolvimento do 
movimento inaugurado por Jesus, tal como foi realizado pelos apóstolos 
após a ressurreição e ascensão de Jesus. É amplamente abordada na 
história da obra cristã entre os gentios e apenas fornece o suficiente da 
história da igreja de Jerusalém para autenticar a obra entre os gentios. O 
principal objetivo, portanto, parece ser o de relatar a expansão do 
cristianismo entre os gentios. Essa visão é reforçada ainda mais pelo fato 
de que o próprio Lucas era um gentio (Colossenses 4: 10) e que era 
companheiro de Paulo (Colossenses 4: 14) e da seção “nós” de Atos. O 
livro não afirma, portanto, ser um relato completo dos trabalhos dos 
primeiros apóstolos. Mas, de uma maneira simples, definitiva e 
impressionante, conta como a religião de Jesus foi propagada após sua 
morte e como foi recebida por aqueles a quem foi pregada pela primeira 
vez. 
 
No Deus do Antigo Testamento, o Pai era o agente ativo. Nos evangelhos, 
Deus, o Filho (Jesus), foi o agente ativo. Em Atos (e para sempre) Deus, o 
Espírito Santo, é o agente ativo. Ele é mencionado cerca de setenta vezes 
em Atos. O Salvador havia dito aos apóstolos que esperassem em 
Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. Até serem dotados de Seu poder, 
eram homens muito comuns. Posteriormente, eram puros em seus 
propósitos e ideais e sempre triunfavam em sua causa. O livro é um 
registro do grande poder espiritual visto em ação em todos os lugares. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-3. 
 
I. A Igreja Testemunhando em Jerusalém, 1: 4-8: 11. 
 
1. Preparação para testemunhar, 1: 4-2: 4. 
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2. Primeira testemunha, 2: 4-47 - final. 
3. Primeira perseguição, 3: 1-4: 31. 
4. Estado abençoado da igreja, 4: 32-5: 42. 
5. Primeiros diáconos, 6: 1-7. 
6. O primeiro mártir, 6: 8-8: 1. 
 
II A Igreja Testemunhando na Palestina, 8: 2-12: 25. 
 
1. As testemunhas estão espalhadas no exterior, 8: 2-4. 
2. Testemunhas de Filipe em Samaria e Judéia, 8: 5-40. 
3. O Senhor ganha novas testemunhas, 9: 1-11: 18. 
4. Centro de trabalho alterado para Antioquia, 11: 19-30. 
5. As testemunhas triunfam sobre a perseguição de Herodes, 12: 1-25. 
 
III A Igreja Testemunhando no Mundo Gentio, 13: 1-28: 31. 
 
1. Testemunhando na Ásia, cap. 13-14. A Primeira Jornada Missionária de 
Paulo. 
2. O primeiro conselho da igreja, 15: 1-35. 
3. Testemunhar na Europa, 15: 36-18: 22. Segunda Jornada Missionária de 
Paulo. 
4. Mais testemunhas na Ásia e na Europa, 18: 23-21: 17. Terceira Jornada 
Missionária de Paulo. 
5. Paulo, a testemunha, rejeitada e atacada pelos judeus em Jerusalém, 21: 
18-23: 35. 
6. Dois anos de prisão em Cesareia, cap. 24-26. 
7. Paulo, a testemunha, transportada para Roma, 27: 1-28: 15. 
8. Paulo, a testemunha, em Roma, 28: 16-31. 
 
Para estudo e discussão: (1) A primeira conferência da igreja para as 
ocupações, 1: 15-26. (2) A vinda do Espírito Santo, 2: 1-4. (3) O sermão de 
Pedro no dia de Pentecostes, 2: 5-47. (4) O primeiro milagre, cap. 3. (5) A 
primeira perseguição, 4: 1-31. (6) Morte de Ananias e Safira, 5: 1-11. (7) Os 
primeiros diáconos, 6: 1-7. (8) O primeiro mártir, cap.7. (9) O trabalho de 
Filipe em Samaria, 8: 5-40. (10) Conversão de Saul, 9: 1-31. (11) Conversão 
de Cornélio, 10: 1-11: 18. (12) Liste as principais igrejas do livro, sua 
localização e o que as torna notáveis. (13) Liste os principais pregadores do 
livro e anote os sermões ou milagres etc., que os tornam proeminentes. 
(14) Os sermões e endereços do livro, a quem cada um foi entregue, seu 
propósito, etc. (15) Os principais elementos de poder desses discípulos 
primitivos. (16) O crescimento do cristianismo e os obstáculos que ele teve 
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que superar. (17) Os grandes ensinamentos destacados desses primeiros 
cristãos. (18) O tato e a adaptação dos apóstolos (dê exemplos). (19) Os 
diferentes planos para matar Paulo e a maneira pela qual ele escapou de 
cada um. (20) As viagens missionárias de Paulo e sua jornada a Roma 
como prisioneiro. 
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Romanos 
 
 
Paulo, o autor, era um hebreu de descendência, natural de Tarso, na Cilícia, 
e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Ele foi um dos 
perseguidores mais misericordiosos dos primeiros cristãos, mas foi 
convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a 
pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. 
Retornando da Arábia, visitou Jerusalém e Damasco, e depois foi para a 
Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé 
procurá-lo em Tarso e o levou a Antioquia, onde trabalhou um ano com 
Barnabé. Depois disso, subiram a Jerusalém com contribuições para os 
irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para 
o trabalho missionário, no qual continuou até sua morte, fazendo pelo 
menos três grandes jornadas missionárias, durante as quais e depois sofreu 
“um longo martírio” até sua morte. 
 
Epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo são geralmente colocadas em 
quatro grupos, como segue: (1) O grupo escatológico, ou aquelas que lidam 
com a segunda vinda de Cristo. Estas são I e II Tessalonicenses e foram 
escritas de Corinto por volta de 62 a 63 d.C. (2) O grupo anti-judaico, ou 
aquelas que cresceram em controvérsia com os professores do judaísmo. 
Elas são I Coríntios, II Coríntios, Gálatas e Romanos, escritas durante a 
terceira jornada missionária, provavelmente em Éfeso, Filipos e Corinto. 
(3) O grupo cristológico, que centraliza seus ensinamentos em torno do caráter 
e da obra de Jesus, e foram escritas durante o aprisionamento em Roma. 
São Filipenses, Colossenses, Filemon, Efésios e Hebreus (muitos pensam 
que Paulo não escreveu Hebreus). (4) O Grupo Pastoral, ou aqueles escritos 
para jovens pregadores que abordam assuntos de organização e governo da 
igreja e instruções práticas sobre evangelistas, pastores e outros obreiros 
cristãos. Eles são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 
 
Todas as epístolas de Paulo, excetuando Hebreus, caem muito 
naturalmente em cinco seções, como segue: (1) Uma introdução, que pode 
conter uma saudação, geralmente incluindo o assunto da epístola e o nome 
daqueles com Paulo como colaboradores no momento da escrita, e uma 
ação de graças pelo bom caráter ou conduta daqueles a quem ele se dirige. 
(2) Uma Seção Doutrinária, na qual ele discute alguns grandes ensinamentos 
cristãos, que precisam de ênfase especial como o caso da igreja ou 
indivíduo abordado. (3) Uma Seção Prática, na qual ele estabelece a aplicação 
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prática dos princípios discutidos na seção doutrinária à vida daqueles 
abordados. (4) Uma Seção Pessoal, na qual são mensagens e saudações 
pessoais enviadas para e por vários amigos. (5) Uma conclusão, na qual se 
encontra uma bênção ou uma conclusão autógrafa para autenticar a carta, 
talvez ambas, com outras palavras de encerramento. 
 
A ocasião da epístola romana. (1) Paulo desejava ir a Roma (Atos 19: 21) e 
agora esperava fazê-lo em breve (Romanos 15: 24-33). Ele pode, portanto, 
ter desejado que eles soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, 
especialmente porque talvez tivessem ouvido alguns relatos falsos sobre 
ela. (2) Foi logo depois que ele escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava 
cheia da doutrina da justificação, e ele pode ter desejado escrever mais 
sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina como ele 
havia dado ao lado humano dela em Gálatas. (3) Então, também, ele pode 
ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. 
Em Gálatas, o homem é justificado pela crença; em Romanos, Deus dá sua 
própria justiça ao crente por sua justificação. (4) Febe, uma mulher 
influente e de caráter cristão, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma 
vinda da costa de Corinto, e Paulo não apenas teve uma boa oportunidade 
de enviar a carta, mas poderia prestar-lhe um serviço ao apresentar ela (16: 
1-2). 
 
A igreja em Roma. Sem dúvida, estava em uma condição muito próspera na 
época em que Paulo escreveu. Talvez tenha sido organizado por alguns 
judeus ouvidos e cridos enquanto estava em Jerusalém, provavelmente no 
dia de Pentecostes. Embora seus membros incluíssem judeus e gentios (1: 
6-13; 7: 1), era considerada por Paulo como uma igreja especialmente 
gentia (1: 3-7; 13-15). 
 
Alguns erros de doutrina e prática foram levados a crer que precisavam de 
correção. (1) Eles parecem ter entendido mal os ensinos de Paulo e 
acusado de que ele ensinou que quanto maior o pecado, maior a glória de 
Deus (3: 8). (2) Eles podem ter pensado que ele ensinava que devemos 
pecar para obter mais graça (6: 1) e, portanto, podem ter feito seu ensino 
da justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. (3) Os judeus 
não reconheceriam os cristãos gentios como iguais a eles no Reino de 
Cristo (1: 9, 29, etc.). (4) Alguns dos irmãos gentios, por outro lado, 
olhavam com desprezo para seus estreitos, preconceituosos e fanáticos 
irmãos judeus (14: 3). (5) Paulo, portanto, pretendia ganhar os judeus para 
a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. 
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A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento (1:11, 
13, 15) e não é provável que outros apóstolos estivessem lá. Pois então 
Paulo não teria planejado ir, já que seu governo não era ir aonde outro 
havia trabalhado (15: 20; 2 Coríntios 10: 14-16). Isso desfere um duro 
golpe contra o catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de 
Roma. Se Paulo não o tivesse seguido, então Pedro não estaria lá, e o teste 
mais importante do papado foi derrubado. Paulo tinha, no entanto, muitos 
amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram 
mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos, 
Áquila e Priscila. 
 
As doutrinas do livro são consideradas e discutidas sob quatro proposições 
principais: (1) Todos os homens são culpados diante de Deus (judeus e 
gentios). (2) Todos os homens precisam de um Salvador. (3) Cristo morreu 
por todos os homens. (4) Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. 
 
Provavelmente escrita de Corinto, por volta de 58 d.C. 
 
Tema: O dom da justiça de Deus como nossa justificação que é recebida 
pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-17. 
 
I. Todos os homens precisam de justiça, 1: 18-3: 20. 
 
II. Todos os homens podem ter justiça pela fé em Cristo (justificação) 3: 
21-4. 
 
III. Todos os que são assim justificados serão finalmente santificados, cap. 
5-8. A redenção final do crente é assim garantida: 
 
1. Pela nova relação com Deus que essa justiça dá. Cap. 5. 
2. Pelos novos reinos da graça em que ela o traz, cap. 6 (nenhuma morte 
neste reino). 
3. Pela natureza dada a ele, cap. 7. Esta guerra contra a natureza antiga e 
vencerá. 
4. Pela nova possessão (o Espírito Santo) que ela dá, cap. 8: 1-27. 
5. Pelo propósito predeterminado de Deus para eles, 8: 28-39. 
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IV. Esta doutrina relacionada à rejeição dos judeus, cap. 9-11. 
 
1. A justiça de sua rejeição, 9: 1-29. 
2. A causa de sua rejeição, 9: 30-10 - final. 
3. As limitações de sua rejeição, cap. 11. 
 
V. A Aplicação desta Doutrina à Vida Cristã, 12: 1-15: 13. 
 
1. Dever para com Deus - consagração, 12-12. 
2. Dever para consigo mesmo - uma vida santa, 12: 3 - final. 
3. Dever para com as autoridades - honra, 13: 1-7. 
4. Dever para com a sociedade - amar a todos, 13: 8-10. 
5. Dever quanto à vigilância do retorno do Senhor, 13: 11-14. 
6. Dever para com os fracos - ajuda e tolerância, 14: 1-15: 13. 
 
Conclusão. 15: 14-16 final. (1) Assuntos pessoais, 14:14 - final. (2) 
Saudações e avisos de despedida, cap. 16 
 
Para estudo e discussão: (1) A saudação (1: 1-7). O que isso revela sobre: 
(a) O chamado, dever e posição de um apóstolo ou pregador? (b) A 
posição, privilégios e deveres de uma igreja ou um cristão individual? (c) A 
relação da antiga dispensação com a nova? (d) a divindade de Cristo ou seu 
Messias como cumprimento da profecia? (e) As diferentes pessoas da 
Trindade? (2) Estude o pecado conforme descrito em 3: 10-18, e o que 
pode ser aprendido sobre: (a) O estado do pecado, (b) A prática do 
pecado, (c) A razão do pecado. (3) Abraão como um exemplo de 
justificação pela fé, cap. 4. (4) O plano e o método pelo qual Deus resgata 
os homens do pecado, 5: 6-11. (5) O contraste entre Adão e Cristo. 5: 12-
31. Temos mais em Cristo do que perdemos em Adão? (6) Por que uma 
substância sob graça não deve continuar em pecado, 6: 1-14. (7) A relação 
de um homem convertido com a lei. 7: 1-6. (8) As diferentes coisas feitas 
por nós pelo Espírito Santo, 8: 1-27. (9) Os deveres práticos de um cristão, 
cap. 12. (10) Faça uma lista das seguintes “palavras-chave”, mostrando 
quantas vezes cada uma delas ocorreu e faça um esboço das referências das 
escrituras aos ensinamentos sobre cada uma delas. Poder, pecado e 
injustiça, justiça, justificação, fé e crença, expiação, redenção, adoção, 
propiciação, eleição, predestinação 
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1 e 2 Coríntios 
 
 
A cidade de Corinto. Continha 400.000 habitantes e era a principal cidade da 
Grécia quando Paulo a visitou, estando situada em um grande istmo por 
onde passava o comércio do mundo. Os habitantes eram gregos, judeus, 
italianos e uma multidão mista de todos os lugares. Marinheiros, 
comerciantes, aventureiros e refugiados de todo o mundo lotavam a 
cidade, trazendo consigo os males de todos os países, dos quais cresceram 
muitas formas de degradação humana. A religião e a filosofia foram 
prostituídas com baixos usos. A vida intelectual foi colocada acima da vida 
moral, e a vida futura foi negada para que eles pudessem gozar a vida 
presente sem restrições. 
 
A igreja em Corinto. Foi fundada por Paulo na segunda jornada missionária 
(Atos 18: 1-18). Seu espírito em fundar a igreja é visto em 1 Coríntios 2: 1-
2. Enquanto lá Paulo morava com Áquila e Priscila, judeus expulsos de 
Roma (Atos 18: 2-3), mas que agora se tornaram membros da igreja. Apolo 
pregou nesta igreja e a ajudou na ausência de Paulo (18: 24-28; 19: 1). 
Ambas as Epístolas estão cheias de informações sobre as condições da 
igreja e os muitos problemas que surgiram de vez em quando. Deve-se 
lembrar que Corinto era uma das cidades mais perversas dos tempos 
antigos e que a igreja estava cercada por costumes e práticas pagãs. Muitos 
de seus membros haviam sido recentemente convertidos do paganismo ao 
cristianismo e a igreja estava longe de ser ideal. 
 
 
Primeiro Coríntios 
 
A ocasião e o objetivo da carta. Notícias desfavoráveis haviam chegado a Paulo 
sobre a igreja de Corinto e ele havia escrito uma carta (5: 9) que havia sido 
perdida. Naquela carta, ele parece ter ordenado que abandonassem suas 
práticas malignas e prometeu visitá-los. Enquanto isso, membros da família 
de Cloe (1:11) e outros amigos (16:17) vieram a ele em Éfeso e trouxeram 
notícias de suas divisões e das más práticas de alguns de seus membros. 
Por fim, escreveram uma carta pedindo conselhos sobre certos assuntos (7: 
1). Com tudo isso, aprendemos (1) que havia quatro facções entre eles, 1: 
2; (2) que havia imoralidade grosseira na igreja como no caso da pessoa 
incestuosa, cap. 5; (3) que eles foram a juízo um com o outro, cap. 6; (4) 
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que muitas questões práticas os incomodavam. Paulo, portanto, escreveu 
para corrigir todos esses erros de doutrina e prática. 
 
Esta carta contém algumas das maiores passagens do Novo Testamento. 
É, no entanto, notável, especialmente pela natureza muito prática de seu 
conteúdo. Ele lida com muitos dos problemas da vida cotidiana e foi dito 
para não discutir, mas uma grande doutrina, a da ressurreição. 
 
De Éfeso, na primavera de 57 d.C. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-9. 
 
I. A respeito das divisões e do espírito de partido. 1: 10-4. 
 
As divisões são impedidas: 
 
1. Por Cristo como o centro do cristianismo, 1:10 - final. 
2. Pela mente espiritual, 2: 1-3: 4. 
3. Pela visão correta dos pregadores, 3: 5-4 - final. 
 
II. Correção de distúrbios morais, cap. 5-6. 
 
1. A pessoa incestuosa, cap. 5. 
2. Ações judiciais, 6: 1-11. 
3. Pecados do corpo, 6; 12 - final. 
 
III. Respostas a Perguntas e Assuntos Cognatos, 7: 1-16: 4. 
 
1. Sobre casamento e celibato, cap. 7. 
2. Com relação às coisas oferecidas aos ídolos. 8: 1-11: 1. 
3. A respeito do vestido da cabeça, 11: 2-16. 
4. Com relação à ceia do Senhor, 11:17 - final. 
5. Quanto aos dons espirituais, cap. 12-14. 
6. A respeito da ressurreição, cap. 15 
7. A respeito das coletas para os santos, 16: 1-4. 
 
IV. Assuntos Pessoais e Conclusão, 16: 5 - final. 
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Para estudo e discussão. (1) Sabedoria terrena e loucura celestial, 1: 18-25. 
(2) Sabedoria espiritual, 2: 7-16. (3) O trabalho apostólico de Paulo, 4: 9-
13. (4) A estimativa das escrituras do corpo humano, 6: 12-20. (5) 
Casamentos e divórcios, 7: 25-50, deixar “virgem” significar qualquer 
pessoa, homem ou mulher. (6) A prática de Paulo na questão de seus 
direitos, 9: 1-23. (7) A corrida cristã, 9: 24-27. (8) O amor e sua natureza, 
cap. 13. (a) Superior a outros dons, 1-3. (b) Suas dez marcas, 4-6. (c) Seu 
poder, 7. (d) Sua permanência, 8-13. (9) Dons espirituais, cap. 12-14. 
Nomeie e descreva-os. (10) A ressurreição, cap. 15. (a) Calamidades 
resultantes, se não houver nenhuma - ou outras doutrinas aqui feitas para 
depender da ressurreição; (b) A natureza do corpo ressuscitado. 
 
 
Segundo Coríntios 
 
A ocasião e o objetivo da carta. Das sugestões encontradas aqui e ali nessas 
duas epístolas, parece que muita comunicação passou entre Paulo e a igreja 
e que as duas cartas que chegaram até nós são apenas parte de uma série. 
Ele sofreu muita perplexidade e tristeza por causa das condições da igreja. 
Ele conheceu Tito na Macedônia na terceira jornada missionária (ele 
esperava notícias de Corinto enquanto estava em Troas). Ele escreveu esta 
carta em resposta às mensagens trazidas por Tito. Ele expressa solicitude 
por eles, defende-se contra as acusações de seus inimigos, adverte-os 
contra erros, instrui-os em questões de dever e expressa alegria por terem 
seguido seus conselhos anteriores. 
 
É a menos sistemática de todas as epístolas de Paulo. Abunda em emoção, 
mostrando alegria, tristeza e indignação. É intensamente pessoal e, com 
isso, aprendemos mais de sua vida e caráter do que de qualquer outra 
fonte. Isso o torna de grande valor em qualquer estudo do próprio Paulo. 
A seção um tem como seu grande tópico tribulação e consolo na 
tribulação, e possui uma corrente de desculpas, obscurecida por uma 
indignação reprimida. A seção dois é colorida por uma emoção triste. A 
seção três em todos os lugares está repleta de indignação. Em toda a carta, 
circula uma corrente de autodefesa. A “nota-chave” deste livro, bem como 
da Primeira Coríntios, é a lealdade a Cristo. 
 
Foi escrito na Macedônia (provavelmente Filipos), no outono de 57 d.C. 
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Análise 
 
Introdução, 1: 1-7. 
 
I. As Provações, Princípios e Consolação de Paulo como Pregador, 1: 8- 
7:16. 
 
1. Seu interesse na igreja de Corinto. 1: 8-2: 11. 
2. Seu serviço a Deus e aos homens, 2:12 - final. 
3. Sua nomeação pelo Espírito Santo, cap. 3. 
4. Seu poder dado por Deus, cap. 4. 
5. Sua esperança de felicidade futura, 5: 1-19. 
6. Sua exortação e apelo à igreja. 5: 20-7: 4. 
7. Sua alegria ao receber a palavra 7: 5 - final. 
 
II. A coleta para os santos pobres, cap. 8-9. 
 
1. O apelo à liberalidade, 8: 1-15. 
2. O envio de Tito e outros dois irmãos, 8: 16-9: 5. 
3. A bem-aventurança da liberalidade, 9: 6 - final. 
 
III. Autoridade Apostólica de Paulo. 10: 1-13: 10. 
 
1. Ele justifica sua autoridade apostólica, 10: 1-12: 13. 
2. Ele os adverte que sua vinda será com autoridade apostólica, 12: 14-13: 
10. 
 
Conclusão, 13: 11 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) As razões de Paulo para não ir a Corinto, 1: 
15-2: 4. (2) A glória do ministério do evangelho, 4: 1-6. (3) Sua carinhosa 
injunção, 6: 11-18. (4) A graça da liberalidade, cap. 8-9. Faça uma lista de 
(a) maneiras de cultivar essa graça, (b) as bênçãos que trará ao possuidor, 
aos outros e a toda a igreja. (5) Paulo se vangloriando, 11: 16-12: 20. (a) De 
que coisas ele se vangloriava? (b) Quando a vanglória é justificável? (6) A 
legítima defesa de Paulo? Quando devemos nos defender? (7) A visão do 
terceiro céu, 12: 1-4. (8) O espinho na carne, 12: 7-9. (9) Os ataques 
pessoais a Paulo. Observe as dicas em 2: 17; 4: 3; 5: 3; 10: 8; 10: 10; 11: 6. 
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Gálatas e Efésios 
 
 
Gálatas 
 
O país. (1) Politicamente, era a província romana que incluía Licônia, 
Isáuria e partes da Frígia e Pisídia. (2) Geograficamente era o centro das 
tribos celtas e, nesse sentido, parece ser usado nesta epístola e em Atos 
(Gálatas 1: 1; Atos 13:13; 14: 6; 16: 6). 
 
O povo celta. Eles eram descendentes dos gauleses que saquearam Roma no 
século IV a.C. e no terceiro século a.C. invadiram a Ásia Menor e o norte 
da Grécia. Uma parte deles permaneceu na Galácia. predominando na 
população mista formada pelo povo grego, romano e judeu. Eles eram 
pessoas de temperamento rápido, impulsivas, hospitaleiras e volúveis. Eles 
foram rápidos em receber impressões e igualmente rápidos em desistir 
deles. Eles receberam Paulo com alegria entusiástica e foram subitamente 
desviados dele (Gálatas 4: 13-16). 
 
Não sabemos exatamente como e por quem essas igrejas foram 
estabelecidas. A grande estrada do Leste para a Europa passou por essa 
região, possibilitando que alguns dos presentes no Pentecostes semeassem 
o evangelho lá. Poderia ter surgido do trabalho realizado por Paulo 
enquanto estava em Tarso, desde o seu retorno da Arábia até sua ida a 
Antioquia com Barnabé. Mas as escrituras não nos dão uma palavra sobre 
isso. 
 
Na segunda jornada missionária, Paulo os visitou (Atos 16: 6) e parece ter 
ficado doente durante a passagem e ter pregado a eles enquanto não podia 
viajar (Gálatas 4: 14-15). Eles receberam com prazer seu ensinamento, e as 
igrejas parecem ter surgido. Paulo também os visitou na terceira jornada 
missionária (Atos 18:23) e os instruiu e estabeleceu na fé. As igrejas 
estavam funcionando bem quando Paulo as deixou, mas mestres 
judaizantes haviam entrado e, agindo de acordo com sua natureza 
inconstante e instável, haviam corrompido grandemente a simplicidade de 
sua fé. 
 
A ocasião da epístola. (1) Os professores judaizantes haviam ido entre os 
gálatas, alegando que a lei judaica era vinculativa para os cristãos, 
admitindo que Jesus era o Messias, mas alegando que a salvação deve, no 
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entanto, ser obtida pelas obras da lei. Eles pediram especialmente que 
todos os gentios fossem circuncidados. (2) A fim de entender seu ponto de 
vista e afastar os gálatas de suas crenças, eles estavam tentando enfraquecer 
sua confiança em Paulo, seu professor espiritual. Eles disseram que ele não 
era um dos doze e, portanto, não era um dos apóstolos, e que seus 
ensinamentos não eram de autoridade vinculativa. Eles sugeriram que ele 
havia aprendido sua doutrina com outras pessoas, especialmente com os 
apóstolos que eram pilares da igreja. 
 
O objetivo da epístola era erradicar os erros de doutrina introduzidos pelos 
judaizantes e manter os gálatas em sua fé anterior. Para fazer isso, foi 
necessário estabelecer sua autoridade apostólica e a origem divina de seu 
evangelho. Ele também desejava mostrar o valor prático ou a aplicação de 
seus ensinamentos. Ele mostra especialmente o valor da liberdade cristã e 
ao mesmo tempo mostra que não é licenciosidade. Ao cumprir esses 
propósitos, ele nos deu um clássico inspirado sobre a doutrina 
fundamental da justificação pela fé e resolveu para sempre a questão 
perturbadora da relação dos cristãos com a lei judaica. 
 
Foi escrito por Paulo, provavelmente de Corinto, em 57 d.C. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-10. 
 
I. Autoridade do Evangelho de Paulo, 1: 11-2 - final. 
 
1. É independente do homem, 1: 11 - final. 
2. É o evangelho de um apóstolo, cap. 2. 
 
II. Ensinamento do Evangelho de Paulo, cap. 3-4. Justificação pela fé. 
 
1. A experiência deles prova isso, 3: 1-5. 
2. O exemplo de Abraão atesta, 3: 6-8. 
3. As escrituras ensinam isso, 3: 10-12. 
4. A obra de Cristo prevê isso, 3: 13-14. 
5. Seus resultados superiores o demonstram, 3: 15-4: 20. 
6. As experiências de Sara, Hagar e seus filhos ilustram isso, 4: 21 - final. 
 
III. Aplicação do Evangelho de Paulo à Fé e Conduta, 5: 1-6: 10. 
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1. Ele os exorta a permanecer firmes na liberdade de Cristo; 5: 1-12; 5: 12. 
Essa liberdade exclui o judaísmo. 
2. Ele os exorta a não abusar de sua liberdade, 5: 13-6: 10. 
 
Conclusão, 6: 11 - final. 
 
 
Para estudo e discussão. (1) Os perigos da inconstância (1: 6; 4: 9; 15: 16). 
(2) Os métodos dos falsos mestres: (a) O principal método deles é atacar 
homens proeminentes no movimento; (b) Eles geralmente apresentam 
alguém mais como líder; substituiriam Paulo a Pedro: (c) Pode-se 
considerar como um homem geralmente permitirá que a influência de 
outro seja prejudicada se ele próprio for exaltado. (3) As razões que Paulo 
dá para mostrar que seu ensino não é do homem, 1: 11 - final. (4) A 
confirmação do chamado divino de Paulo, 2: 1-10. (5) Diferença entre 
alguém debaixo da lei e debaixo da fé, 4: 1-7. (6) Incluem-se as 
concupiscências da carne, os pecados do corpo e da mente, 5: 19-21. (7) 
Os frutos do espírito, 5: 22-23. (8) As palavras liberdade, luxúria, carne, 
espírito, obras da lei, vivem e morrem, servo e servidão, justificadas, 
justiça, fé e crença. (9) Para estudos mais avançados, liste e estude 
passagens em Gálatas que coincidam ou correspondam a passagens em 
Romanos. 
 
 
Efésios 
 
A cidade. Era a capital da Ásia pró-consular, a cerca de uma milha da costa 
marítima, e era o grande centro religioso, comercial e político da Ásia. Foi 
digno de nota por causa de duas estruturas notáveis lá. Primeiro, o grande 
teatro, com capacidade para 50.000 pessoas, e, segundo, o templo de 
Diana, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Tinha 342 pés 
de comprimento e 164 pés de largura, feito de mármore brilhante, 
sustentado por uma floresta de colunas de 56 pés de altura e tinha 220 
anos de construção. Isso o tornou o centro da influência do culto a Diana, 
sobre o qual lemos em Atos 19: 23-41. A estátua, com seus muitos seios, 
demonstrava a fertilidade da natureza. 
 
Junto a Roma, Éfeso era a cidade mais importante visitada por Paulo. Foi 
chamada a terceira capital do cristianismo, sendo o centro do trabalho na 
Ásia através do qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente 
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as sete igrejas da Ásia para as quais Jesus enviou as mensagens de 
Apocalipse. Jerusalém, o local de nascimento do poder, é a primeira, e 
Antioquia, o centro do trabalho missionário, é a segunda capital. 
 
O trabalho de Paulo em Éfeso. (1) Revisitado lá no retorno da segunda jornada 
missionária (Atos 18: 18-21) e partiu com eles Áquila e Priscila. (2) Na 
terceira jornada missionária, ele passou cerca de três anos lá (Atos 20: 31). 
(3) Durante essa segunda visita, ele teve tanta influência que controlou o 
culto de Diana a ponto de despertar a oposição de seus adoradores e 
tornar necessário que ele partisse para a Macedônia (Atos 20: 1). (4) No 
retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a cinquenta 
quilômetros de distância, e enviou os anciãos de Éfeso, aos quais entregou 
um discurso de despedida (Atos 20: 16-38). 
 
A Epístola. O conteúdo é muito parecido com o de Colossenses, mas 
também diferem muito deles. (1) Em cada livro, metade é doutrinária e 
metade prática. (2) Colossenses discute a igreja ou Cristo o cabeça da 
igreja, enquanto Efésios discute a igreja ou a igreja como o corpo de 
Cristo. (3) Em Colossenses, Cristo é "tudo em todos", em Efésios o Cristo 
ascendido é visto em sua igreja. (4) Em Colossenses, temos Paulo na arena 
acalorada de controvérsia; em Efésios, ele está meditando em silêncio 
sobre um grande tema. 
 
Diz-se que contém a verdade mais profunda revelada aos homens, e a 
igreja de Éfeso estava, talvez, melhor preparada do que qualquer outra para 
ser a guardiã de tal verdade, visto que a longa permanência de Paulo ali os 
preparou tão bem para ouvi-la e entendê-la . Pode ter sido escrita como 
uma carta circular a ser enviada sucessivamente a várias igrejas, das quais a 
de Éfeso era uma delas. 
 
Escrito por Paulo, provavelmente de Roma, 62 ou 63 d.C. 
 
Tema: A igreja, o corpo místico de Cristo. 
 
 
Análise 
 
Saudação, 1: 1-2. 
 
I. As Bênçãos Espirituais da Igreja. 1: 3-14. 
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1. A origem dessas bênçãos, v. 3. 
2. As bênçãos enumeradas, 4-14. 
 
II. Oração pelos Leitores, 1: 15 - final. 
 
1. Para que Deus lhes conceda o espírito de sabedoria, o Espírito Santo, 
15-17. 
2. Para que eles saibam o que têm em Cristo, 18-33. 
 
III. O Grande Trabalho Feito Por Eles, Cap. 2. Judeus e gentios. 
 
1. Eles foram regenerados, 1: 10. 
2. Eles foram organizados, 11 - final. 
 
IV. A missão e a oração de Paulo para eles, cap. 3. 
 
1. Sua missão de pregar o mistério de Cristo. 1-13. 
2. Sua oração por eles e doxologia de louvor a Deus, 14 - final. 
 
V. O Dever das Igrejas como Corpo de Cristo, 4: 1-6: 20. 
 
1. Dever de membros individuais em relação a outros membros e ao 
mundo. 4: 1-5: 21. 
2. Deveres dos indivíduos em suas relações domésticas, 5: 22-6: 9. 
3. Deveres dos membros individuais em relação aos esforços organizados 
da igreja. 6: 10-20. 
 
Conclusão, 6: 21 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) O cristão está diante de Deus, caps. 1-2. 
Palavras como selado, escolhido, vivificado. (2) As bênçãos da igreja, faça 
uma lista, 1: 3-14. (3) Os elementos e características da nova vida, 4: 25-32. 
(4) As diferentes coisas feitas em uma vida cristã inteligente, 5: 3-17. (5) A 
natureza exaltada e ofício de Cristo, 1: 2-33; 2: 13-22. (6) O propósito 
eterno de Deus, 2: 3-5; 2: 4-7; 3: 9-12. (7) Princípios da sociologia cristã 
vistos nas relações domésticas, como marido e mulher, filho e pais, servo e 
senhor. (8) A relação do cristão com Cristo como vista nessas relações. 
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Filipenses e Colossenses 
 
 
Filipenses 
 
A cidade. Pertenceu à Trácia até 358 a.C., quando foi apreendida por Filipe, 
rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Foi o local onde Marco 
Antônio e Otávio derrotaram Bruto e Cássio (42 a.C.) que derrotou a 
Oligarquia Romana e Augusto (Otávio) foi feito imperador. Ficava na 
grande estrada pela qual todos os comerciantes que iam para o leste e oeste 
deveriam passar, e era, portanto, um centro adequado de evangelismo para 
toda a Europa. Foi o lugar onde a primeira igreja da Europa foi 
estabelecida por Paulo em sua segunda viagem missionária, em 52 d.C. 
 
Por uma visão de Deus, Paulo foi para Filipos na segunda jornada 
missionária (Atos 16: 9-12). Ele pregou pela primeira vez na reunião de 
oração de uma mulher, onde Lidia foi convertida. Ela lhe forneceu uma 
casa enquanto ele continuava seu trabalho na cidade. Depois de algum 
tempo, houve uma grande oposição a ele, e ele e Silas foram espancados e 
presos, mas através da oração foram libertados por um terremoto que 
também resultou na conversão do carcereiro (Atos, cap. 16). Talvez ele os 
tenha visitado novamente em sua jornada de Éfeso para a Macedônia 
(Atos 20: 2, Coríntios 2: 12-13; 7: 5-6). Ele passou a Páscoa lá (Atos 20: 6) 
e recebeu mensagens deles (Filipenses 4: 16). Eles também lhe enviaram 
assistência (Filipenses 4: 18) e ele escreveu esta carta para eles. 
 
É uma carta informal, sem plano lógico ou argumentos doutrinários. É a 
expressão espontânea de amor e gratidão. É um amigo e irmão terno, 
caloroso e amoroso, que apresenta as verdades essenciais do evangelho em 
termos de relacionamento amigável. Ele encontrou neles motivos 
constantes de alegria, e agora que Epafrodito, que lhe trouxera a ajuda, 
estava prestes a retornar de Roma para Filipos, ele teve a oportunidade de 
enviar-lhes uma carta de agradecimento (Filipenses 4: 18). É notável por 
sua ternura, advertências, súplicas e exortações e deve ser lido 
frequentemente como um tônico espiritual. 
 
Foi escrito por Paulo durante sua prisão em Roma, por volta de 62 d.C. 
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Análise 
 
Introdução, 1: 1-11. 
 
I. Situação atual e sentimento de Paulo. 1: 12-26. 
 
II. Algumas Exortações, 1: 27-2: 18. 
 
III. Ele planeja se comunicar com eles, 2: 19 - final. 
 
IV. Alguns avisos, cap. 3. 
 
1. Contra os judaizantes, 1-16. 
2. Contra falsos professores, 17 - final. 
 
V. Exortação Final. 4: 1-9. 
 
VI. Gratidão por Seus Dons, 4: 10-19. 
 
Conclusão, 4: 20 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) Paulo como um bom ministro, 1: 3-8. A 
oração de Paulo pelos filipenses, 1: 9-11. (3) A escolha entre vida e morte, 
1: 19-26. (4) Humildade e suas recompensas como visto em Jesus 2: 5-11 
(5) Uma vida cristã reta, 2: 12-18. (6) O senso de imperfeição de Paulo, 
3.12-16. (7) Meditações dignas, 4: 8-9. (8) Faça um esboço das informações 
que o livro dá a respeito da condição de Paulo na época em que foi escrito. 
(9) Saliente todos os ensinamentos do livro sobre a necessidade de cultivar 
o altruísmo e as bênçãos derivadas dele. (10) A expressão de alegria e 
regozijo. (11) O número de vezes que nosso Senhor, sob nomes diferentes, 
é referido. 
 
 
Colossenses 
 
A cidade. Situava-se a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, e era de 
pouca importância na época desta epístola, embora já tivesse tido 
considerável influência. Era um de um grupo de três cidades, sendo 
Laodiceia e Hierapolis as outras duas, situadas no rio Lico perto de onde 
deságua no famoso Meandro. 
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A igreja de Colossos. Talvez tenha sido fundada por Epafras (1: 6-7; 4: 12-13), 
que foi dirigido por Paulo em sua obra lá “por nós” “em nosso nome”, (1: 
7). Paulo, embora tendo uma conexão muito vital com ela, nunca tinha 
visitado a igreja (1: 7; 2: 1). Ele parece ter se mantido informado sobre as 
condições na igreja (1: 3; 4, 9, 2: 1) e ter aprovado o trabalho e a disciplina 
da igreja (1: 5-7, 23, 2: 5-7 ; 4: 12-13). Ele era amado por eles (1: 8) e 
conhecia e amava alguns deles. Veja também Filipenses 1: 9. 
 
Falsos mestres e professores haviam se colocado entre eles e dificultaram 
grandemente a prosperidade da igreja. A principal fonte de todos os seus 
falsos ensinos está em um velho dogma oriental, de que toda matéria é má 
e sua fonte também é má. Se isso fosse verdade, Deus, que não é mau de 
forma alguma, não poderia ter criado a matéria. E uma vez que nossos 
corpos são matéria, eles são maus e Deus não poderia tê-los criado. Dessa 
noção de que nossos corpos são maus surgiram dois extremos de erro: (1) 
Que somente por várias práticas ascéticas, pelas quais punimos o corpo, 
podemos esperar salvá-lo, 2: 20-23. (2) Que, uma vez que o corpo é mau, 
nenhuma de suas ações deve ser considerada. Foi concedida licença, 
portanto, para a má conduta, e as paixões más foram satisfeitas com prazer 
e sem impunidade (3: 5-8). 
 
Procurando encontrar alívio para essa condição, eles formularam duas 
outras falsas doutrinas. (1) Uma teoria esotérica e exclusiva que era uma 
doutrina de segredos e iniciação (2: 2, 3, 8). Por meio dessa doutrina, eles 
declararam que o remédio para a condição do homem era conhecido 
apenas por alguns, e para aprender esse segredo é preciso ser iniciado em 
sua companhia. (2) Que, uma vez que Deus não poderia ter sido o criador 
desses corpos pecaminosos, eles não poderiam, portanto, vir a ele para a 
bênção, e então formularam uma série de seres intermediários ou Aeons7, 
como anjos, que deve ter nos criado e a quem devemos adorar (2: 18), 
especialmente como um meio de finalmente chegar a Deus. 
 
Todas essas falsas teorias conspiraram para limitar a grandeza e autoridade 
de Jesus Cristo, e limitar a eficiência da redenção n’Ele (2: 9-10). Eles são 
chamados por um nome, Gnosticismo, e apresentam quatro aspectos do 
erro neste livro: (1) Filosófico, 2: 3, 4, 8. (2) Ritualístico ou judaico, 2: 11, 
14, 16-17. (3) Visionário, ou adoração a anjos, 1: 16; 2: 10, 15, 18. (4) 
Práticas ascéticas, 2: 20-23. Existem três aplicações modernas da heresia 
                                                
7Aeon (grego αιών), na mitologia gnóstica, é cada uma das entidades emanadas de Deus. 
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colossiana. (1) Cerimonialismo ou ritualismo. (2) Especulação. (3) Baixos 
padrões de justiça. 
 
A notícia desses falsos ensinos foi trazida a Paulo provavelmente por 
Epafras. 1: 7-8, e ele escreveu para combatê-los. É polêmico em espírito e 
argumenta que temos tudo em Cristo, que ele é a fonte e Senhor de toda a 
criação e que só ele pode perdoar pecados e nos reconciliar com Deus. 
Portanto, representa mais completamente do que qualquer outra epístola 
de Paulo sua doutrina da pessoa e preeminência de Cristo. 
 
Análise 
 
I. Ensinamentos Doutrinários, cap. 1 
 
1. Introdução, 1-14. 
2. Cristo em relação à criação, 15-17. 
3. Cristo em relação à igreja, 18 - final. 
 
II. Polêmica contra falsos ensinamentos, cap. 2. 
 
1. Introdução, 1-7. 
2. Polêmica contra os falsos ensinamentos gerais, 8-15. 
3. Polêmica contra as alegações particulares dos falsos mestres, 16 - final. 
 
III. Seção Hortatória, 3: 1-4: 6. 
 
1. A uma elevada vida cristã, 3: 1-4. 
2. Trocar os velhos vícios pelas graças cristãs, 3: 5-14. 
3. Para tornar Cristo soberano sobre toda a vida, 3: 15-17. 
4. Para o cumprimento cristão de deveres relativos, 3: 18-4: 1. 
3. Para uma vida de oração adequada, 4: 2-6. 
 
IV. Seção Pessoal, 4: 7 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) A oração de Paulo por eles, 1: 9-14. (2) A 
preeminência do Salvador, 1: 5-20. (3) A falsa e verdadeira filosofia da 
religião, 2: 8-15. (4) Os vícios mundanos, 3: 5-8. (5) As graças cristãs, 3: 9-
14. (6) A elevada vida cristã, 3: 15-17. (7) Todas as referências aos falsos 
ensinamentos como nas palavras mistério, cabeça, corpo, Senhor, 
plenitude etc. Nota 2: 3, 8, 11, 16, 18 e muitas outras. (8) Visão de Paulo 
sobre Jesus. Estude todas as referências a ele. 
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1 e 2 Tessalonicenses 
 
 
A cidade de Tessalônica foi fundada por Cassandro, rei da Macedônia, 315 
a.C., e ficava a cerca de 160 quilômetros a oeste de Filipos. Era um grande 
centro comercial da época de Paulo, sendo os habitantes gregos, romanos 
e judeus. Ainda existe sob o nome de Salonica, e tem uma população de 
75.000 a 85.000, cerca da metade dos quais são judeus8. 
 
A igreja de Tessalônica. Ao ser libertado da prisão em Filipos, Paulo 
continuou sua segunda jornada missionária para Tessalônica, tendo 
também Silas e Timóteo com ele (Atos 17: 1-5). Ele passou três sábados lá, 
mas por causa da perseguição dos judeus, foi dali para Bereia, depois 
Atenas e Corinto, onde passou 18 meses. A primeira carta presta 
testemunho do esplêndido caráter cristão desses novos convertidos do 
paganismo. 
 
 
Primeiro Tessalonicenses 
 
Esta é provavelmente a primeira epístola escrita por Paulo e talvez o 
primeiro documento escrito da religião cristã. Não é doutrinal, não tem 
elemento de controvérsia e é uma das cartas mais gentis e afetuosas de 
Paulo. É notável por suas saudações especiais e refere-se às expectativas 
deles sobre o retorno imediato de Jesus. Sua principal ideia é consolação 
(4.17-18), sua principal esperança e suas principais palavras aflição e 
advento. Seu objetivo era: (1) enviar saudações afetuosas, (2) consolá-los 
em suas aflições, (3) corrigir seus erros, suas visões equivocadas da segunda 
vinda de Cristo, (4) exortar então a uma vida adequada contra certos 
tendências imorais. 
 
Escrito de Corinto, em 53 d.C. 
 
 
 
 
Análise 

                                                
8A cidade possuía de fato uma grande quantidade de judeus na época do autor. Hoje ela 
possui mais de trezentos mil habitantes, sendo apenas 0,27% a população de judeus, 
segundo dados de 2000. 
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I. A Condição Espiritual da Igreja, cap. 1 
 
1. Introdução. 1 
2. Sua fé, amor e esperança, 2-3. 
3. A causa destes, 4-5. 
4. O resultado destes, 6-10. 
 
II. O caráter e a conduta de Paulo enquanto estão com eles, 2: 1-16. 
 
1. Como ele lhes trouxe o evangelho, 1-12. 
2. Como eles receberam, 13-16. 
 
III. O interesse de Paulo na igreja desde que os deixou. 2: 17-3 - final. 
 
1. Desejado visitá-los, 2: 17 - final. 
2. Ele enviou Timóteo a eles e se alegra em seu relatório deles, 3: 1-10. 
3. Benção sobre eles, 3: 11 - final. 
 
IV. Exortação para o Futuro, 4: 1-5: 11. 
 
1. Para pureza, 4: 1-8. 
2. Ao amor fraternal, 4: 9-10. 
3. Para a indústria honesta, 4: 11-12. 
4. Ser consolado na perda de seus mortos em Cristo, 4: 13-5: 11. 
 
Conclusão, 5: 12. 
 
Para estudo e discussão: (1) Coisas na igreja pelas quais Paulo é grato, 1: 2-
6. (2) O que é dito sobre como o evangelho foi pregado a eles, 2: 1-16. (3) 
Paulo deseja saber deles, 3: 1-9. (4) Os deveres prescritos, 4: 1-12. (5) A 
segunda vinda de Cristo e a ressurreição, 4: 13-18. (6) Como estamos 
preparados para o grande dia de sua vinda, 5: 3-10. (7) As várias exortações 
em 5: 12-22. (8) Os elementos humanos ou explicação do poder de Paulo 
como pregador, cap. 2. (9) A divindade de Jesus vista no livro. 
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Segundo Tessalonicenses 
 
Esta carta também foi escrita de Corinto e durante o mesmo ano. É a carta 
mais curta que Paulo escreveu a qualquer igreja e é caracterizada por sua 
falta de saudações especiais e por sua ideia geral de paciente esperar por 
nosso Senhor. A ocasião parece ser a de corrigir seus pontos de vista 
errôneos sobre a segunda vinda de Cristo e os erros da vida que surgem 
dela. Pode ser que eles tenham entendido mal o próprio ensino de que o 
dia do Senhor já estava próximo (2: 2). 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-2. 
 
I. Ação de Graças e Oração em Vista da Segunda Vinda de Cristo, 1: 2 - 
final. 
 
II. Advertências sobre a Segunda Vinda de Cristo, 2: 1-12. 
 
III. A fuga deles na Sua vinda, 2: 13 - final. 
 
IV. Assuntos Práticos, 3: 1-15. 
 
1. Suas orações um pelo outro, 1-5. 
2. Disciplina para os desordenados, 6-15. 
 
Conclusão, 3: 16 - final. 
 
Para estudo e discussão: (1) Coisas louváveis na igreja, 13-14. (2) 
Distúrbios morais da igreja, 3: 7-11. (3) Como lidar com os desordeiros, 3: 
6, 14, 15. (4) Como lidar com os desocupados, 3: 12. (5) Fatos sobre a 
segunda vinda de Cristo, de todo o livro. (6) Fatos relativos ao julgamento 
dos ímpios. 
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1 e 2 Timóteo 
 
 
Timóteo 
 
Ele era natural de Licônia. Seu pai era grego, mas sua mãe e avó eram 
judeus, 2 Timóteo 1: 5. Ele foi ensinado as escrituras desde sua juventude, 
2 Timótep 3: 15, e provavelmente foi convertido durante a primeira visita 
de Paulo a Listra, Atos 14: 8-20. Ele foi ordenado como evangelista, 1 
Timóteo 4: 14; 2 Timóteo 1: 6 e, após a segunda visita de Paulo a Listra, ele 
passou a maior parte do tempo com Paulo, Atos 16: 1. Ele prestou muito 
serviço valioso a Paulo e foi muito estimado por ele. Atos 17: 14; 18: 5; 20: 
4; Romanos 16: 21; 1 Coríntios 4: 17; 16: 10. Seu nome está associado a 
Paulo ao escrever várias cartas, 2 Coríntios. 1: 1; Filipenses 1: 1; 
Colosenses 1: 1. Ele era pastor em Éfeso e enquanto lá recebia essas cartas, 
1 Timóteo 1: 3-4. Paulo desejava tê-lo com ele quando a morte chegasse, 2 
Timóteo 4: 9; 13, 21. 
 
 
Primeiro Timóteo 
 
Esta epístola foi escrita enquanto Timóteo era pastor em Éfeso, 
provavelmente entre 64 e 66 d.C.. Seu objetivo era instruir Timóteo em 
relação aos seus deveres pastorais. Portanto, reflete a condição da Igreja e 
especialmente os erros que ele corrigia ou contra os quais desejava advertir 
seu “verdadeiro filho na fé”. 
 
 
Análise 
 
Saudação, 1: 1-2. 
 
I. Os Verdadeiros Ensinamentos do Evangelho, 1: 3 - final. 
 
1. Ensinamentos gnósticos e o verdadeiro propósito da lei, 3-11. 
2. A salvação de Paulo. 12-17. 
3. Advertências adicionais contra professores falsos, 18 finais. 
 
II. Adoração Pública. Cap. 2. 
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1. Oração 1-7. 
2. Conduta de homens e mulheres nas assembleias da igreja, 8 - final. 
 
III. Ofícios da Igreja. Cap. 3. 
 
1. Um bispo ou pastor, 1-7. 
2. Diáconos e diaconisas. 8-13. 
3. Uma palavra pessoal, 14 - final. 
 
IV. Deveres pastorais, 4: 1-6: 2. 
 
1. Quanto à verdadeira doutrina, cap. 4. 
2. Em direção às várias classes da igreja, 5: 1-20. 
3. Sobre si mesmo, 5: 21 - final. 
4. Ao ensinar escravos e seus senhores, 6: 1-2. 
 
V. Advertências e Exortações Finais, 6: 3 - final. 
 
1. Contra os falsos mestres, 3-10. 
2. Para ser verdadeiramente piedoso, 11-16. 
3. Ensinar os ricos corretamente, 17-19. 
4. Para ser fiel à sua acusação, 20 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) falsos ensinamentos, 1: 3-11; 4: 1-8; 6: 20-21. 
(2) O tipo de homem que um pastor deve ser, 4: 12-5: 2. (3) O tipo de 
homem a ser escolhido para os ofícios da igreja, 3: 1-13 (quinze 
qualificações de pastor e sete de diácono). (4) governo da Igreja e serviços 
de adoração, 2: 1, 2, 8; 3: 14, 15. (5) A doutrina ou ensino da palavra, 
piedade e fé que significa doutrina. 
 
 
Segundo Timóteo 
 
Essa carta foi escrita em Roma pouco antes de seu martírio 67 d.C.. Foi 
escrita para instruir Timóteo e explicar seus próprios assuntos pessoais. É a 
última carta escrita por Paulo, uma espécie de última vontade e testemunho 
e é de grande importância, pois conta como ele se saiu pouco antes de sua 
morte. É um tom mais pessoal do que o de Primeiro Timóteo e nos 
mostra quão lamentável foi sua situação nestes últimos dias. 
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Análise 
 
Introdução, 1: 1-5. 
 
I. Exortações a Timóteo. 1: 6-2 - final. 
 
1. Para constância no evangelho. 1: 6 - final. 
2. Para a paciente resistência ao sofrimento, 2: 1-13. 
3. Para a fidelidade como pastor, 2: 14-26 - final. 
 
II. Advertências a Timóteo. 3: 1-4: 5. 
 
1. A respeito dos perigosos, 3: 1-13. 
2. Com relação a seus deveres nesses tempos, 3: 14-4: 5. 
 
III. A visão de Paulo sobre a morte, 4: 6-18. 
 
1. Sua satisfação e esperança em sua abordagem, 6-8. 
2. Sua esperança durante essa solidão e necessidade, 9-18.  
 
Conclusão, 4: 19 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) a condição de Paulo quando ele escreveu, 1: 
17; 4: 7, 13-16; 6: 20. (2) O desejo ou apelo de 1: 4; 3: 8; 4: 5, 9, 13, 21. (3) 
As exortações a Timóteo, 1: 6, 7, 13, 14; 2: 1-6, 15, 23; 3: 14; 4: 5. (4) 
tempos perigosos por vir, cap. 3. (5) A visão de Paulo sobre a morte, 4: 5-
22. 
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Tito e Filemon 
 
 
Tito 
 
Não conhecemos muito do trabalho de Tito. Mas da Gálatas 2: 1-5; 2 
Coríntios 2: 12-13; 7: 2-16, e Tito 1: 5 e 3: 12 aprendemos: (1) que ele era 
um gentio que Paulo levou a Jerusalém, (2) que pela liberdade do 
evangelho o conselho de Jerusalém não exigia que ele devesse ser 
circuncidado, (3) que ele é um missionário capaz e enérgico, (4) que Paulo 
o havia deixado em Creta para terminar o trabalho que havia começado ali. 
 
O livro foi escrito para aconselhar Tito a respeito do trabalho que Paulo o 
havia deixado fazer (1: 5). Ele contém: (1) as qualificações dos presbíteros 
a serem selecionados; (2) o método de lidar com falsos ensinamentos; (3) 
instruções para as diferentes classes da igreja; (4) exortações ao próprio 
Tito. 
 
Provavelmente escrito na Macedônia, em 66 d.C. 
 
 
Análise 
 
Saudação, 1: 1-4. 
 
I. Qualificações e Deveres dos Bispos ou Pastores, 1: 5 - final. 
 
1. As qualificações e deveres, 5-9. 
2. Razões para a necessidade de tais oficiais, 10 - final. 
 
II. Instrução em piedade prática, 2: 1-3: 11. 
 
1. Conduta adequada para as diferentes classes e sua base, cap. 2. 
2. Conduta adequada nas diferentes relações da vida, 3: 1-11. 
 
Conclusão. 3: 12-15. 
 
Para estudo e discussão. (1) Qualificações dos presbíteros 1: 5-10. (2) ideais 
morais elevados para todos os cristãos 2: 1-15. (3) Salvador e salvação 
usados sete vezes. (4) Boas obras ou coisas boas, a palavra-chave das 
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epístolas e usada sete vezes. (5) A sã doutrina ocorre sete vezes nesta 
forma ou como sã na fé, incorrupção na doutrina, sã linguagem ou 
doutrina de Deus. (6) Mente sóbria ocorrendo seis vezes, pelo menos em 
pensamento. Esses três últimos constituem a ideia da epístola de 
verdadeira piedade. 
 
 
Filemon 
 
Filemon morava em Colossos e era provavelmente um convertido de 
Paulo e membro da igreja colossiana. Onésimo era um escravo de Filemon 
que havia roubado seu mestre (v. 18) e fugido para Roma, onde havia sido 
convertido sob a pregação de Paulo (v 10). É a única carta individual ou 
particular escrita por Paulo e é escrita para contar a Filemon da conversão 
de Onésimo e fazer um apelo por ele. Através da bondade demonstrada 
por Onésimo, revelamos a grande bondade do coração do apóstolo. Ele 
fala a Filemon não como apóstolo em autoridade, mas como amigo de um 
amigo, mostrando assim sua grande cortesia. A carta é de valor inestimável, 
pois mostra o poder do evangelho de vencer e transformar um pobre 
escravo e suavizar as relações duras entre as diferentes classes da sociedade 
antiga. 
 
A carta foi escrita de Roma, por volta de 63 d.C. 
 
 
Análise 
 
1. Introdução, 1-7. 
2. O objetivo da carta - um apelo a Onésimo, 8-21. 
3. Questões finais, 22 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) Como o cristianismo lida com os escravos. (2) 
A eficácia da religião cristã em uma vida: (a) Até um escravo fugitivo 
confessaria sua culpa, como, sem dúvida, Onésimo havia feito a Paulo; (b) 
Fará o desejo de corrigir todos os erros que cometeu, e desejando, como 
Onésimo, ir ao que foi injustiçado e confessar-se; (c) Muitas vezes eleva a 
pessoa da inutilidade a grande utilidade (v. 11); (d) Isso não apenas tornará 
alguém útil para os outros em assuntos temporais, mas também fará com 
que alguém seja lucrativo nas coisas espirituais (v. 13). (3) Com relação a 
um verdadeiro ajudante cristão, podemos aprender que, como Paulo: (a) 
Ele não tentará esconder ou encobrir as falhas passadas de um homem; (b) 
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Ele simpatizará com o pobre sujeito que tem um histórico ruim atrás dele; 
(c) Ele tornará o mais fácil possível para esse convertido corrigir o passado; 
(d) Ele alegremente usará o cristão mais humilde (v. 13); (e) Ele será cortês 
e reconhecerá os direitos de outros, como no caso de Filemon; (f) Ele não 
forçará um homem a cumprir seu dever, mas usará amor e persuasão para 
trazê-lo a ele. (4) Faça uma lista de todas as pessoas nomeadas e aprenda 
algo de cada uma. 
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Hebreus e Tiago 
 
 
Hebreus 
 
O escritor em nenhum lugar indica seu nome, e há diferença de opinião 
quanto a quem o escreveu. Pessoalmente, estou inclinado à opinião 
daqueles que consideram Paulo como o autor, que por muito tempo foi a 
opinião comum. Os principais pontos contra sua autoria são que a 
linguagem e o estilo são diferentes dos de Paulo e que se parece menos 
com uma epístola do que qualquer outro livro que leva seu nome. Parece 
claro, porém, que os pensamentos e o curso de raciocínio são paulinos e as 
diferenças de outra forma podem ser explicadas pela diferença de 
propósito e espírito na escrita. Para os argumentos a favor e contra sua 
autoria, o aluno deve consultar os comentários mais amplos e as 
introduções à literatura do Novo Testamento. 
 
Foi, sem dúvida, dirigido aos cristãos hebreus, mas se para uma igreja 
especial ou para aqueles em uma localidade especial, é uma questão de 
disputa. Muitas coisas, entretanto, podem ser aprendidas sobre eles. (1) 
Eles suportaram firmemente a perseguição e a perda de propriedades. (2) 
Eles mostraram simpatia com outros cristãos, 6: 10; 10: 32-34. (3) Eles 
eram cristãos há algum tempo, 5: 12. (4) Eles conheciam o escritor de 
quem eles eram, por suas orações, para ajudar a restaurar a si mesmos, 13: 
19. (5) Eles conheciam Timóteo que os visitaria , 13: 23 (6) Eles estavam 
agora em perigo de apostatar ao Judaísmo, mas ainda não tinham resistido 
ao sangue, 12: 3-4; 5: 11; 6: 9. O perigo de voltar ao Judaísmo pode surgir 
de várias fontes. (1) Havia uma tendência de descrer de Cristo e suas 
reivindicações, 3: 12. (2) A elaborada adoração do Templo comparada com 
a simples adoração da igreja cristã. (3) Os judeus os estigmatizaram como 
traidores e os insultaram por se rebelarem contra a lei, que foi dada por 
profetas, anjos e Moisés, e do santuário ministrado pelos sacerdotes de 
Deus. (4) Eles estavam sofrendo perseguição. 
 
O objetivo da carta era evitar a apostasia do Cristianismo ao Judaísmo e, 
incidentalmente, confortá-los em seu sofrimento e perseguição. Para 
cumprir esse propósito, o autor mostra, por uma série de comparações, 
que a religião de Cristo é superior à que a precedeu. "Melhor" é a palavra-
chave que, junto com outros termos de comparação, como "mais 
excelente", é constantemente usada para mostrar a superioridade do 
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Cristianismo. É muito parecido com um sermão, o autor muitas vezes se 
virando para exortar e depois voltando ao tema. 
 
Foi escrito em Jerusalém, Alexandria ou Roma algum tempo antes de 70 
d.C., uma vez que o templo ainda estava de pé, 9: 6-7; 10: 1. 
 
 
Análise 
 
I. O cristianismo é superior ao judaísmo porque Cristo, através de quem 
foi introduzido, é superior aos mensageiros do judaísmo, cap. 1-6. 
 
1. Ele é superior aos profetas, 1: 1-3. 
2. Ele é superior aos anjos. 1: 4-2 - final. 
3. Ele é superior a Moisés, incluindo Josué, cap. 3-6. 
 
Três pontos em cada uma dessas comparações são iguais: 
 
1. Ele é filho de Deus. 
2. Ele é o Salvador do homem. 
3. Ele é o sumo sacerdote do homem. 
 
Nem profetas, nem anjos, nem Moisés são iguais a Jesus nesses pontos. 
Existem duas exortações notáveis, (a) 2: 1-4; (b) 5: 11-6 - final. 
 
II. O cristianismo no superior ao judaísmo porque seu sacerdócio é 
superior ao do judaísmo, 7: 1-10: 18. 
 
1. Cristo, seu sacerdote, é superior aos sacerdotes do judaísmo, 7: 1-8: 6. 
2. Sua aliança é superior à do judaísmo, 8: 7 - final. 
3. Seu tabernáculo é superior ao do judaísmo, cap. 9 
4. Seu sacrifício é superior aos do judaísmo, 10: 1-18. 
 
III. O cristianismo é superior ao judaísmo, porque as bênçãos que ele 
confere são superiores às do judaísmo. 10: 19-11 - final. 
 
1. Na liberdade de se aproximar de Deus, 10: 19 - final. 
2. No terreno superior da fé, 11: 1-12: 17. 
3. Ao chegarmos ao Monte Sião, em vez do Monte Sinai, 12: 18 - final. 
 
IV. Conclusão Prática, cap. 13. 
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Para Estudo e Discussão: (1) Descrição de Cristo. 1: 1-3. (2) A 
superioridade de Cristo sobre os anjos. 1: 3-14. (3) A humilhação de Cristo 
por nossa salvação, 2: 9-18. (4) Como Cristo é superior aos sacerdotes 
Aarônicos, 3: 14, 15; 5: 1-7, 9; 7:28. (5) As duas alianças, 8: 6-12. (6) 
Caráter típico das antigas ordenanças. 9: 1-10: 4. (7) Nossa segurança e 
esperança, 6: 13-20. (8) O perigo de rejeitar a Cristo, 10: 26-31. (9) O 
benefício da aflição, 12: 4-11. (10) As comparações de 12: 18-29. (11) A 
advertência de 13: 8-15, (12) As exortações do livro, como 2: 1-4. Faça 
uma lista. (13) Todos os termos de comparação, como melhores e mais 
excelentes. Faça uma lista. (14) Cada referência a Cristo como sumo 
sacerdote. (15) Cada referência ao Espírito Santo - Quais são suas obras e 
onde no livro é ensinado? 
 
 
Tiago 
 
O autor. Três pessoas chamadas Tiago são mencionadas no Novo 
Testamento. Um deles é Tiago, o irmão do Senhor (Mateus 13: 55), que 
não acreditou em Jesus até depois da ressurreição, João. 7: 2-9; Marcos 3: 
21, 31; Atos 1: 13-14. Este Tiago ocupa um lugar importante como pastor 
em Jerusalém e fez um discurso importante no conselho dos apóstolos, 
Atos 15: 13-21. Ele é mencionado em outro lugar, em Atos 12: 17; Gálatas 
1: 19; 2: 9-12. Josefo9 nos diz que foi apedrejado até a morte por volta de 
62 d.C. sob a acusação de se afastar da lei judaica. Este Tiago, o irmão do 
Senhor, deve ser o autor desta epístola. 
 
Esta carta foi escrita aos judeus espalhados por toda parte, 1: 1, e 
evidentemente aos judeus cristãos, 2: 1. Alguns deles eram ricos, outros 
pobres, 2: 1-10. Eles eram luxuriosos, gananciosos e orgulhosos, 4: 1-12, e 
omitiam fazer a obra do Senhor como deveriam. 1: 22-27. 
 
A Epístola. A principal característica do estilo é a brusquidão. A mudança é 
feita de um assunto para outro sem nenhum esforço para conectá-los. 
Portanto, não há assunto geral e falta de conexão íntima entre os pontos de 
análise. “A fé sem obras está morta” brilha em todas as seções como uma 
espécie de vínculo de unidade. É eloquente, severo e sincero, e tem um 
tom judeu distinto. Falta a ênfase doutrinária encontrada em Paulo e 
declara a fé cristã em termos de excelência moral e os instrui no assunto da 
                                                
9Flávio Josefo (37-100). 



J. B. Tidwell 
 

 
162 

moral cristã. É notável por suas omissões. Não tem ressurreição ou 
ascensão e apenas menciona o nome de Cristo duas vezes. Data e local da 
redação. Sem dúvida, foi escrito em Jerusalém onde ele era pastor, mas a 
data é muito controversa. Alguns o colocam tão cedo quanto 40 d.C.. 
Outros dentre os quais o Dr. Robertson dizem que foi escrito o mais 
tardar em 50 d.C.. Outros ainda o colocaram sobre 61 ou 62 d.C., logo 
antes do martírio de Tiago. Provavelmente, é seguro dizer que foi um dos 
primeiros livros do Novo Testamento. 
 
 
Análise 
 
Saudação, 1: 1. 
 
I. Atitude adequada em relação às provações. 1: 2-18. 
 
II. Altitude adequada para a Palavra de Deus, 1: 19-27 - final. 
 
III. Vários avisos. 2: 1-4: 12. 
 
1. Contra o respeito das pessoas, 2: 1-13. 
2. Contra profissões estéreis de fé, 2: 14-26. 
3. Contra os perigos da língua, 3: 1-12. 
4. Contra a falsa sabedoria, 3: 13-18. 
5. Contra brigas, ganância e orgulho. 4: 1-12. 
 
IV. Várias denúncias, 4: 13-5: 6. 
 
V. Várias Exortações, 5: 7-20 - final. 
 
Para estudo e discussão. (1) Dos versículos a seguir, faça uma lista de todas 
as coisas que Tiago nos aconselha a não fazer: 1; 6, 13, 16, 22; 2: 1, 14; 3: 1. 
10; 4: 1, 11, 13; 5: 9, 12. (2) Dos versículos a seguir, faça uma lista de todas 
as coisas que Tiago nos aconselha a fazer; 1: 2, 4, 5, 6, 9, 11, 22, 26; 2: 8, 
12; 3:13; 4: 8. 5: 7, 10, 12, 13, 16, 19. (3) Faça um esboço da sabedoria 
celestial, mostrando as diferentes coisas ditas sobre ela, estudando 
especialmente 1: 5-8 e 3: 13-18. (4) Estude a ética da fala e da língua, 1: 19-
21 e 3: 1-12. (5) Provação e tentações da vida, 1: 2-4, 12-15. (6) Faça uma 
lista de todas as figuras de linguagem, especialmente símiles e metáforas, 
como “quem duvida é como uma onda do mar” 1: 6. (7) A repreensão de 
Tiago ao egoísmo, 5: 1-6. (8) A utilidade e poder da oração, 5: 13-18. 
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1 e 2 Pedro 
 
 
O autor. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome antes de se tornar 
discípulo era Simão. Ele nasceu em Betsaida e morou em Cafarnaum onde 
exerceu a profissão de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu 
irmão, e se tornou um dos líderes dos apóstolos, tanto antes como depois 
da morte de Cristo. Sua carreira deve ser estudada conforme se encontra 
em Atos. Ele era impetuoso, corajoso e enérgico, e após a ascensão 
realizou muitos milagres. 
 
 
Primeiro Pedro 
 
Para aqueles endereçados: A permanência da dispersão (1: 1) aponta para 
cristãos judeus. Eles eram estrangeiros (peregrinos) 1: 1, 17; 2: 11, que 
foram perseguidos, 3: 17; 4: 12-19, mas cuja perseguição veio, não dos 
judeus, mas dos pagãos, 4: 3-4. Eles tinham certas falhas e tendências 
erradas, 2: 1, 11, 12, 16; 8: 8-12; 4: 9; 5: 2-3. 
 
Objetivo: Para consolá-los em seu sofrimento e exortá-los à fidelidade e ao 
dever. 
 
Provavelmente escrita por volta de 64-68 d.C.. Certamente não depois de 
70 d.C., já que ele não foi condenado à morte antes disso. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-2. 
 
I. Ação de Graças pela Bênção da Graça, 1: 3-12. 
 
1. Para uma esperança viva e uma herança permanente, 3-5. 
2. Pela fé alegre durante as provações, 6-9. 
3. Para a salvação, 10-12. 
 
II. Obrigações Decorrentes das Bênçãos da Graça, 1: 13-4: 19. 
 



J. B. Tidwell 
 

 
164 

1. Uma relação correta do coração em relação a Deus e ao homem, 1: 13-2: 
10. 
2. Conduta correta nas relações da vida, 2: 11-3: 12. 
3. Atitude correta em relação ao sofrimento, 3: 13-4: 19 - final. 
 
III. Exortações a Classes Particulares, 5: 1-9. 
 
Conclusão 5: 10 - final. 
 
Para estudo e discussão: (1) Lealdade de Pedro a Cristo. (a) Ele faz tudo 
depender de Cristo, sua cruz (1: 18-19; 2: 24; 3: 18), seu sofrimento (2: 21; 
3: 18; 4:13), sua ressurreição (1: 3), sua manifestação (1: 7-13), sua 
exaltação (3: 22; 4: 11; 5: 10). (b) Ele chama Cristo de pedra viva, 2: 4-8. (c) 
Ele se apega aos ensinamentos de Cristo, submissão à autoridade legítima 
(2: 13-16), perdão aos outros (4: 8; Mateus 18: 22), humildade (5: 5). (2) A 
misericórdia de Deus, nossa esperança 1: 3-7. Nesta passagem, liste o que é 
dito dos herdeiros espirituais e de sua herança. (3) Como obter o ideal 
cristão, 1: 13-21. (4) desenvolvimento espiritual. 2: 1-10. (5) Várias 
deidades da sociedade, 2: 13-17; da vida doméstica 2:18; 3: 1, 7; da 
irmandade cristã, 1:22, 2: 1-5; 3: 8-9; 4: 8-11; 5: 1-5. (6) O trabalho das 
diferentes pessoas da Trindade. (7) As palavras preciosas, alegria e regozijo, 
misericórdia, amor e fé. 
 
 
Segundo Pedro 
 
A ocasião da epístola é encontrada no dano que está sendo feito à igreja 
por falsos mestres, que eram de duas classes, os libertinos e os zombadores 
sobre os quais ele adverte. 
 
Seu objetivo era exortá-los ao crescimento cristão e adverti-los contra 
falsos mestres. 
 
Comparação com o primeiro Pedro: Não tem referência à morte, 
sofrimento, ressurreição e ascensão de Cristo. Olhe através de 1 Pedro 
novamente para ver com que frequência eles são mencionados. O espírito 
manifestado é de ansiedade, severidade e denúncia, branco em 1 Pedro é 
de brandura, doçura e dignidade paterna. Ele conecta a segunda vinda de 
Cristo com o castigo dos ímpios, enquanto 1 Pedro a conecta com a 
glorificação dos santos. Sua nota-chave é o conhecimento, enquanto o de 1 
Pedro é a esperança. 
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Alguns ensinamentos: (1) Ser santo, não para garantir uma herança, mas 
porque já a temos. (2) Amar os irmãos, não para purificar nossa alma, mas 
porque é pura. (3) Que sacrifiquemos, não como penitência, mas como 
expressão de louvor.  
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-2. 
 
I. Progresso na Vida Cristã, 1: 3-21 - final. 
 
1. Uma exortação ao crescimento, 3-11. 
2. Razões para essas exortações, 12-21. 
 
II. Professores Falsos, cap. 2. 
 
1. Os maus professores e seus seguidores, 1-3. 
2. Seu castigo, 5-10. 
3. Seu caráter, maus caminhos e fim, 11-32. 
 
III. A Segunda Vinda de Cristo, 3: 1-13. Ele trará bênçãos e destruição. 
 
Conclusão, 3: 14-18. 
 
Para estudo e discussão: (1) O que nossa salvação envolve, 1: 5-11. (2) As 
características dos falsos mestres, 2: 1-3, 10, 12-14. (3) A punição certa 
desses falsos mestres, 2: 4-6, 15, 16, 21, 22. (4) As exortações do livro, 
como a sobriedade, 1: 13. (5) As previsões do livro. 
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1, 2 e 3 João, e Judas 
 
 
Primeiro João 
 
Provavelmente foi escrito em Éfeso, 80 ou 85 d.C., embora alguns o 
tenham publicado como sendo em 69 d.C., enquanto outros o fizeram em 
95 d.C.. O autor em nenhum lugar indica seu nome, mas através de todos 
os séculos foi atribuído a João, o discípulo amado. Para informações sobre 
ele, veja o capítulo sobre o Evangelho de João. 
 
Sem dúvida, foi escrito principalmente para as igrejas da Ásia Menor, nas 
quais João, por causa de seu trabalho em Éfeso, tinha um interesse 
especial. É evidente que os dirigidos eram de todas as idades e odiados 
pelo mundo. Eles estavam inclinados ao mundanismo e ao perigo de 
encarar o pecado com muita leviandade. Eles também corriam o risco de 
serem levados à dúvida por aqueles que negavam a divindade de Jesus. 
 
O estilo. É mais na forma de um sermão ou discurso pastoral do que de 
uma epístola. É escrito com um tom de autoridade consciente. O 
pensamento é profundo e místico, mas a linguagem é simples tanto em 
palavras quanto em frases. Os argumentos são por inferência imediata. 
Existem muitos contrastes, paralelismos e repetições sem figuras de 
linguagem, exceto talvez as palavras luz e escuridão. 
 
O principal objetivo era dizer a eles como eles poderiam saber que tinham 
vida eterna, 5: 13. O cumprimento desse objetivo também garantiria o 
cumprimento do objetivo secundário declarado em 1: 3, 4. 
 
Tema: A evidência da vida eterna. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1: 1-4. 
 
I. Como aqueles que possuem vida eterna viverão, 1: 5-5: 12. 
 
1. Eles habitarão na luz, 1: 5-2: 28. 
2. Eles farão justiça, 2: 29-4: 6. 
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3. Eles viverão uma vida de amor, 4: 7-5: 3. 
4. Eles andarão pela fé, 5: 4-12. 
 
II. O que aqueles que vivem essas vidas podem saber, 5: 13-20. 
 
1. Que eles têm vida eterna. 13. 
2. Que suas orações são respondidas, 14-17. 
3. Que o povo de Deus não vive em pecado, 18. 
4. Sua verdadeira relação com Deus e com Cristo, 19-20. 
 
Conclusão, 5: 21. 
 
 
A seguinte análise feita com a ideia de ser o tema “Comunhão com Deus” 
(1: 3-4) é muito sugestiva: 
 
Introdução, 1: 1-4. 
 
I. Deus é luz e nossa comunhão com ele depende de andarmos na luz, 1: 
5-2: 28. 
 
II. Deus é Justo e nossa comunhão com ele depende de fazermos a justiça, 
2-29, 4: 6. 
 
III. Deus é amor e nossa comunhão com ele depende de termos e 
manifestar um espírito de amor, 4: 7-5: 3. 
 
IV. Deus é fiel e nossa comunhão com ele depende de exercermos fé nele, 
5: 4-12. 
 
Conclusão. 5: 13-21 - final. 
 
Para estudo e discussão: (1) As diferentes coisas que podemos saber e 
como podemos conhecê-las. Faça uma lista com referências, como: 
“conheça-o se guardarmos os Seus mandamentos” (2: 3). (2) Faça uma lista 
das coisas definidas nas seguintes passagens das escrituras e dê a definição 
em cada caso: 1: 5; 2: 25; 3: 11, 3: 23; 5: 3; 5: 4; 5: 11; 5: 14. (3) As várias 
figuras e atributos de Deus, como luz, retidão e amor. (4) Os requisitos das 
obras de justiça, 1: 6, 7; 2: 9-11; 3: 17-23. (5) o amor de Deus por seus 
filhos, 3: 1-2; 4: 8-11, 16, 19. (6) O dever dos cristãos de se amarem, 2: 10; 
3: 10-24; 4: 7-21; 5: 1-2. (7) A morte propiciatória de Jesus Cristo, 1: 7; 2: 
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1-2; 4:10. (8) Diferença entre cristãos e não cristãos, 3: 4-10. Quantas vezes 
cada uma das seguintes palavras ocorre? Amor, luz, vida, saber, trevas, 
ódio, justiça, pecado, mentiroso e mentira, verdadeiro e verdade. 
 
 
Segundo João 
 
É uma carta amigável e pessoal, escrita algum tempo após a primeira carta, 
à “senhora eleita” que, como eu penso, era amiga de João, e não uma igreja 
ou alguma nação, como às vezes se argumenta. O objetivo é 
evidentemente alertar sua amiga contra certos falsos mestres. 
 
 
Análise 
 
1. Saudação, 1-3. 
2. Ação de Graças, 4. 
3. Exortação à obediência. 5-6. 
4. Aviso contra anticristo, 7-9. 
5. Como lidar com os falsos mestres, 10-11. 
6. Conclusão, 12-13. 
 
Para estudo e discussão. (1) O caráter dos filhos da moça eleita. (2) 
Evidência de verdadeiro discipulado. (3) Como lidar com falsos mestres. 
 
 
Terceiro João 
 
Esta também é uma carta particular escrita, algum tempo após o Primeiro 
João, a seu amigo pessoal, Gaio. Havia alguma confusão em receber certos 
evangelistas. Gaio os recebeu enquanto Diótrefes se opôs à sua recepção. 
Ele elogia Gaio por sua hospitalidade e caráter cristão. 
 
 
Análise 
 
1. Saudação, 1. 
2. Oração por sua posteridade, 2. 
3. Recomenda sua caminhada piedosa, 3-4. 
4. Felicita sua hospitalidade, 5-8. 
5. Reclamação contra Diótrefes, 9-10. 
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6. Teste de relação com Deus e o valor de Demétrio, 11-12. 
7. Conclusão, 13-14. 
 
Para estudo e discussão: (1) O personagem de Gaio e Diótrefes. (2) 
Hospitalidade cristã. (3) Palavras como verdade, sinceridade e realidade. 
 
 
Judas 
 
O autor é nomeado como Judas, o irmão de Tiago. Ele provavelmente 
quer dizer que Tiago escreveu a epístola com esse nome e, portanto, é o 
irmão do Senhor. 
 
Objetivo. Os falsos mestres ensinavam corajosamente suas heresias nas 
reuniões da congregação. Esses homens também eram muito imorais na 
conduta e a epístola foi escrita para expor seus erros e exortar seus leitores 
a lutar pela verdadeira fé e a viver vidas dignas. Em muitos pontos, é muito 
semelhante à segunda carta de Pedro. 
 
Provavelmente foi escrito por volta de 66 d.C. De qualquer forma, deve ter 
sido escrito antes de 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída, pois Judas 
dificilmente deixaria de mencionar esse evento juntamente com outros 
exemplos de punição, 5-7. 
 
 
Análise 
 
Introdução, 1-4. 
 
I. O Destino dos Perturbadores Iníquos, 5-16. 
 
1. Deus pune os maus, 5-7. 
2. Ele destruirá esses homens, 8-16. 
 
II. Como lutar pela fé, 17-23. 
 
1. Esteja atento aos inimigos, 17-19. 
2. Seja forte (edificado na fé), 20-21. 
3. Mantenha um espírito evangelístico, 22-23. 
 
Conclusão, 24-25. 
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Para estudo e discussão: (1) Faça uma lista de todas as palavras e frases que 
ocorrem em três, como misericórdia, amor, paz ou Caim, Balaão, Corá. (2) 
Faça uma lista de todas as diferentes coisas ensinadas sobre os maus 
obreiros mencionados, 8-10, 12, 13. 16, 19. (3) O que os apóstolos haviam 
predito sobre eles. 
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Apocalipse 
 
 
O Autor: João, o Apóstolo, enquanto exilado na Ilha de Patmos, 1: 1, 4, 9; 
22: 8. 
 
Escrito por volta de 95 ou 96 d.C. 
 
O livro. (1) É um livro de símbolos e imagens, e constantemente cria 
excitação e admiração. (2) É um livro de guerras, mas a guerra sempre 
termina em paz. A palavra guerra ocorre sete vezes em Apocalipse, e 
apenas sete vezes em todo o restante do Novo Testamento. (3) É um livro 
de trovões, mas o trovão e o terremoto desaparecem e são seguidos por 
liturgias e salmos. (4) É um livro das recompensas dos justos. Isso é visto 
nas cartas às sete igrejas e nas vitórias da direita em todos os conflitos e 
guerras do livro. (5) É, portanto, um livro de otimismo. Em todos os 
lugares que Deus vence Satanás, o Cordeiro triunfa, a Babilônia cai, etc. 
 
Existem várias classes de interpretações, como segue (1) O preterista, que 
pensa que foi cumprido em seu sentido primário. Ele faz todas as profecias 
e visões se referirem à história judaica até a queda de Jerusalém e a história 
da Roma pagã. (2) O futurista, que interpreta literalmente e pensa que todos 
os eventos do livro estão por vir logo antes ou logo após a segunda vinda 
de Cristo. (3) A escola histórica ou contínua. Eles acham que alguns foram 
cumpridos, outros estão sendo cumpridos e outros serão cumpridos no 
futuro. (4) O Espiritualista, que se opõe às outras três classes de intérpretes 
porque elas fazem parte do tempo. Ele enfatiza o elemento moral e 
espiritual do livro e lê o livro “como uma representação de ideias, e não de 
eventos”. 
 
O principal valor do livro parece estar em seu testemunho da fé e 
esperança dos cristãos perseguidos e no conforto e inspiração que ele 
trouxe às almas tristes e oprimidas de todas as épocas. Mostra que haverá 
um fim para o conflito, que Deus e o Cordeiro triunfarão, que os inimigos 
de nossas almas serão punidos e que os seguidores de Deus serão 
recompensados com recompensa eterna. 
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Análise 
 
Introdução, 1-8. 
 
I. As Sete Igrejas, 1: 9-3 - final. 
 
1. Uma visão preparatória de Cristo, 1: 9 - final. 
2. Os endereços das igrejas, cap. 2-3. 
 
II. Os Sete Selos, 4: 1-8: 1. 
 
1. Uma visão preparatória do trono, cap. 4-5. 
2. Seis selos abertos em ordem, cap. 6 
3. Um episódio de selar os servos de Deus, cap. 7. 
4. O sétimo selo foi aberto, 8: 1. 
 
III. As Sete Trombetas, 8: 1l - final. 
 
1. Uma visão preparatória, 8: 2-6. 
2. Seis trombetas soaram em ordem, 8: 7-9 - final. 
3. Um episódio - Pequeno livro, medindo o templo e duas testemunhas, 
10: 1-11: 14 
4. A sétima trombeta tocada, 11: 15 - final. 
 
IV. As Sete Figuras Místicas. Caps. 12-14. 
 
1. A mulher vestida de sol, cap. 12. 
2. O dragão vermelho, cap. 12. 
3. O filho homem, cap. 12. 
4. A besta do mar, 13: 1-10. 
5. A besta da terra, 13: 11-18. 
6. O Cordeiro no Monte Sião, 14: 1-13. Três anjos. 
7. O filho do homem na nuvem, 14: 14-20. Três anjos. 
 
V. As Sete Taças, Cap. 15-16. 
 
1. A visão preliminar, cap. 15 - uma canção de vitória. 
2. Seis taças vazias em ordem, 16: 1-12. 
3. Um episódio, 16: 13-16. Os espíritos do diabo reúnem os reis da terra 
para a batalha do Armagedom. 
4. A sétima taça foi derramada, 16: 17-21 (final). 
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VI. Três Conflitos e Triunfos Finais, 17: 1-22: 5. 
 
1. O primeiro conflito e triunfo, 17: 1-19: 10. 
2. O segundo conflito e triunfo, 19: 11-20: 6. 
3. O terceiro conflito e triunfo, 20: 7-22: 5. 
 
VII. A Conclusão do Epílogo, 22: 6-21 - final. 
 
1. Testemunho triplo da verdade da visão. Anjo, Jesus e João, 6-8. 
2. Instruções dos anjos sobre a profecia, 9-10. 
3. A moral do livro, 11-17. 
4. Atenção e saudação de João, 18-21 
 
Para estudo e discussão. (1) A visão de Jesus, 1: 9 - final. (2) As cartas às 
sete igrejas: (a) Quais igrejas são dadas notando apenas elogios? (b) Quais 
delas nada além de culpa? (c) Quais delas elogios e culpas? (d) O que é 
recomendado e o que é condenado em cada uma. (3) Os vinte e quatro 
anciãos, quatro seres vivos, livro selado e o Cordeiro, cap. 4-5. (4) O 
selamento dos servos de Deus, cap. 7. (5) O livrinho, cap. 10. (6) A haste 
de medição e duas testemunhas; 11: 1-14. (7) Cada uma das sete figuras 
místicas, cap. 12-14. Descreva cada uma. (8) Mistério Babilônia, cap. 17. (9) 
Cântico de triunfo sobre Babilônia, 19: 1-10. (10) O julgamento de Satanás, 
20: 1-10. (11) A descrição da ressurreição e julgamento gerais, 20: 11-15; 
22: 10-15. (12) A descrição do céu, cap. 21-22. (13) Verifique os seguintes 
pontos de similaridade nos sete selos, sete trombetas e sete taças, (a) se o 
céu está aberto e uma visão preliminar antes de cada série, (b) que os 
quatro primeiros de cada série se referem especialmente ao presente 
mundo natural, enquanto os três últimos de cada série se referem mais 
particularmente ao mundo futuro ou espiritual, (c) que em cada série há 
um episódio após o sexto que é uma elaboração do sexto ou uma 
introdução ao sétimo. (14) Compare essas três séries novamente e observe: 
(a) eles retratam os mesmos eventos em linguagem semelhante; (b) que a 
vitória dos justos e a destruição dos iníquos são retratados em cada um; (c) 
que a vitória dos remidos predomina no primeiro (selos), enquanto a 
destruição dos ímpios predomina no último (taças). (15) Na série, observe 
o progresso na severidade da punição, (a) um quarto atingido no primeiro 
(selos), (b) um terço atingido no segundo (trombetas), (c) todos são 
destruídos no terceiro (taças). (16) A partir das escrituras a seguir, faça uma 
lista que permita quão quase a mesma coisa é afetada em cada uma das sete 
trombetas e taças, (a) 8: 7 e 16: 2, (b) 8: 8 e 16: 3, (c) 8: 10-11 e 16: 4-7, (d) 
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8:12 e 16: 8-9, (e) 9: 9-11 e 16: 10-11, (f) 9: 13-21 e 16: 12-16, (g) 11: 15-18 
e 16: 17-21.  
 
(17) Os contrastes e semelhanças das trombetas e das taças: 
 
Trombetas 
 
1. Granizo, sangue de fogo 
lançado na terra, um terço das 
árvores queimadas. 
 
2. Um terço do mar 
transformado em sangue, um 
terço de suas criaturas e de seus 
navios destruídos. 
 
3. Um terço dos rios ficou 
amargo, muitos homens 
destruídos. 
 
4. Um terço do sol, etc., ferido, 
um terço do dia escureceu. 
 
5. As estrelas do céu caem na 
cova; gafanhotos enviados; os 
homens procuram a morte. 
 
6. Um terço dos homens 
destruídos pelos exércitos do 
Eufrates; os homens não se 
arrependem. Episódio: As duas 
testemunhas de Deus 
testemunham Dele e operam 
milagres. Guerra contra eles 
pelas bestas. 
 
7. Vozes no céu, julgamento, 
terremoto, granizo, etc. 

Taças 
 
1. A taça derramada sobre a 
terra, aflição sobre os seguidores 
da besta. 
 
2. Todo o mar feito em sangue e 
toda alma ali destruída. 
 
3. Todos os rios feitos em 
sangue e vingança sobre todos os 
homens. 
 
4. Todo o sol ferido, homens são 
chamuscados, blasfemam e não 
se arrependem. 
 
5. O trono e o reino da besta 
feridos, os homens sofrem e 
blasfemam e não se arrependem. 
 
6. Um caminho preparado para 
os reis além do Eufrates. 
Episódio: Os três espíritos 
impuros do dragão o 
testemunham e fazem milagres. 
Guerra do mundo no 
Armagedom. 
 
7. Voz no céu, queda da 
Babilônia, terremoto, granizo, 
etc. 

  
(18) As bênçãos e doxologias do livro. (19) Coisas ensinadas sobre Jesus. 
(20) Coisas ensinadas sobre Satanás. 
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Sobre o autor10 
 
 
Josiah Blake Tidwell (1870-1946), educador batista nasceu em Cleveland, 
Alabama, em 8 de outubro de 1870. Em uma típica reunião de 
renascimento em uma igreja metodista em Cleveland, Alabama, Tidwell 
alegou ter tido uma experiência de conversão. Consequentemente, ele 
decidiu seguir uma carreira no ministério. Ele recebeu vários diplomas 
honorários. Em 1907 ele havia assumido a presidência do Decatur Baptist 
College, cargo que ocupou por um ano. Tidwell deixou a escola para 
começar sua longa associação com a Universidade Baylor.  
 
A formação do departamento de religião moderno em Baylor é o legado 
duradouro de Tidwell. A Universidade Baylor mudou-se para criar um 
novo departamento bíblico. Ao contrário do antigo departamento, o novo 
departamento sob o comando de Tidwell, que sucedeu Carroll como seu 
chefe em 7 de junho de 1910, engrenou seu currículo para graduandos e 
era mais um departamento universitário tradicional do que um 
departamento de formação profissional para ministros. Ainda era, no 
entanto, muito conservador. O próprio Tidwell continuou a ser tradicional 
em sua visão religiosa. Seu próprio subcampo de estudos religiosos eram 
estudos bíblicos, e uma vez ele teve um desentendimento público, mas 
amigável, com o presidente do Baylor Samuel Palmer Brooks, que não 
compartilhou a compreensão literal de Tidwell sobre a história da criação.  
 
Seus livros incluem A Bíblia, Livro por Livro (1914), A Bíblia, Período por 
Período (1916), Gênesis: Um Estudo do Plano de Redenção (1924) e João e Seus 
Cinco Livros (1937). Tidwell morreu em Waco em 17 de março de 1946, e 
foi enterrado no Cemitério Oakwood. O Edifício bíblico Tidwell no 
campus Baylor foi dedicado em sua homenagem em 22 de outubro de 
1954. 
 
 
                                                
10Bibliografia: Cliff D. Cates, Pioneer History of Wise County (Decatur, Texas: Old Settlers 
Association, 1907). Dayton Kelley, ed., The Handbook of Waco and McLennan County, 
Texas (Waco: Texian, 1972). Quem é quem na América, 1946-47. 
 
Crédito: Handbook of Texas Online, Merrill Hawkins, Jr., “TIDWELL, JOSIAH BLAKE,” 
acessado em 28 de julho de 2020, 
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/ftide. 
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Sobre o Repositório Cristão 
 
 
O Repositório Cristão surgiu em 2019 como um projeto para armazenar e 
divulgar conteúdo cristão clássico e novo. Nosso objetivo é proporcionar 
acesso a bibliografias confiáveis para pesquisa, levando em conta 
originalidade e fidelidade da informação. Por conta dessa missão laboriosa, 
necessitamos sempre de ajuda com relação às traduções realizadas e de 
quesitos técnico-históricos pertinentes, para que as pesquisas obtenham o 
máximo de certeza quanto ao conteúdo. 
 
Temos buscado selecionar trabalhos que envolvam os seguintes assuntos: 
tradução bíblica, teologia e filosofia cristã, literatura e artigos. 
 
Além disso, nosso trabalho visa a divulgação deste material de forma 
gratuita. Para isso, dentro do que está a disposição sem custos, obtemos o 
material para divulgação e tradução principalmente nos portais que 
possuam preferencialmente arquivos gratuitos ou em domínio público. No 
momento, o projeto possui mais de 500 publicações, entre artigos, 
capítulos de livros e biografias. 
 
Toda ajuda ao projeto será bem vinda. Acima de tudo, que Deus possa ser 
glorificado, e que Ele abençoe sua vida com este material. 
 
 
 

 
Para conteúdo gratuito, acesse: 

https://www.paulomatheus.com/p/repositorio-cristao.html 
https://repositoriocristao.design.blog/ 

 
Faça parte do nosso trabalho.  

Envie um e-mail para contato@paulomatheus.com e saiba mais. 
 

“Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos”.   
Provérbios 16, 3. 

https://www.paulomatheus.com/p/repositorio-cristao.html
https://repositoriocristao.design.blog/
mailto:contato@paulomatheus.com
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