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Introdução 

 

A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo. Ah! 

Nós costumamos chamar a Bíblia de livro, mas, na verdade a 

Bíblia não é “UM” livro e sim uma coletânea de vários livros e 

cartas agrupados em um único volume. Claro que não há 

nenhum problema em chamar a Bíblia de livro, mas é uma 

informação interessante. 

 
Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia já foi traduzida 

para quase 3 mil idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há 

mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 biliões de exemplares 

tenham sido vendidos no mundo. O mais impressionante é que cada 

país possui uma Sociedade Bíblica, que garante que a tradução seja 

realizada com a verossimilhança necessária. 

 
A Bíblia é uma coletânea de livros escritos por vários autores e 

com diferentes gêneros literários. Seus textos foram escritos em 

um período de 1400 a 1500 anos, passando por gerações, 

tradições e civilizações distintas. 

 
Hoje não temos mais os manuscritos originais, aqueles escritos 

pelos próprios autores; o que temos são as cópias desses escritos 

antigos com variações nos textos. Para alguns isso pode ser um 

problema, porém, através do estudo da crítica textual nos diversos 

manuscritos é possível afirmar que essas diferenças não afetam a 

mensagem principal. 



Há uma grande diferença entre ler a Bíblia e estudar 

a Bíblia. Mas, para estudar com eficiência você precisa 

ler com eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma breve história sobre a Bíblia 

A Bíblia continua viva através dos séculos. 

O termo Bíblia vem da palavra grega “biblos” que traz 

o sentido de folhas, ou páginas amarradas em um 

único volume. O material usado para os primeiros 

manuscritos foi o papiro. (Nas referências eu deixei 

um link para um vídeo explicando como era feito o 

papiro.) 

 

Foi somente a partir do ano 200 d.C. que os cristãos 

começaram a usar o termo grego “Biblos” para os 

textos escritos pelos apóstolos. 

 

“A Bíblia é o livro mais lido e o 
menos examinado que qualquer 

outro que já existiu.” 
Thomas Paine 



 

 

Os manuscritos não tinham a divisão em capítulos e 

versículos como nós temos nas Bíblias atuais. A divisão em 

capítulos surgiu apenas no ano de 1227 d.C. Essa divisão foi 

criada por Stephen Langton. Concordamos que essa 

divisão, embora não faça parte dos textos originais, facilita 

encontrar as passagens. 

 

A divisão em versículos veio depois, no ano de 1551 

d.C. quando Robert Stephanus resolveu dividir os 

capítulos já existentes em versículos. Com isso 

podemos dizer que cada versículo possui um 

“endereço”. 

 

A Bíblia era um livro caro e muito raro, somente depois da 

invenção de Gutenberg, com impressão através de tipos 

metálicos, é que a produção da Bíblia começou a ser 

facilitada. Isso foi apenas no ano de 1455 d.C. Durante 

muitos anos os cristãos não tinham acesso facilitado aos 

textos da Bíblia. Pelo que consta nas pesquisas a primeira 

Bíblia traduzida para o português surgiu apenas em 1753. 

Bem recente não é mesmo? 

 

A listagem dos livros na Bíblia (evangélica) é de 66 livros. 

São 1.189 capítulos e 31.173 versículos variando um pouco 

conforme a tradução e manuscrito utilizado. Estima-se que 

com 50 horas sem parar você conseguirá ler a Bíblia toda. 

Mas, é melhor fazer algumas pausas você não acha? 
 

 

 



Já foram encontrados textos da Bíblia em diversos materiais, 

como pedra, argila, madeira, couro, papiro, velino (pergaminho) 

e o mais utilizado nos tempos presentes o papel. Com o uso 

da tecnologia temos também os textos em forma digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem escreveu a Bíblia? 

Como eu falei no início, a Bíblia é mais do que um livro. Ela é 

uma coleção de 66 livros escritos por mais de 40 autores 

diferentes de épocas diferentes durante um período de 

aproximadamente 1600 anos. 

 
Entre os autores estão pastores (cuidadores de animais), reis, 

homens do governo, escribas, sábios, poetas, sacerdotes, 

cobradores de impostos, historiadores, pescadores e até um 

médico, conforme indica alguns estudos apontando Lucas 

sendo um médico. 



Um ponto muito importante que você deve saber é que a 

Bíblia não caiu do céu, pronta, como se fosse uma revelação 

instantânea de Deus diretamente aos homens. A Bíblia não é 

como os livros sagrados das religiões. 

 

Aliás, não devemos em nenhuma circunstância considerar 

a Bíblia como um livro dotado de poderes. A Bíblia é 

inspirada por Deus, mas é bom entender o que isso 

significa. A ideia de uma inspiração palavra por palavra não 

condiz com a veracidade dos fatos e coloca a Bíblia em 

situação complicada perante a crítica textual. Não cabe 

nesse material analisarmos todo o processo histórico de 

como a Bíblia foi escrita, mas enfatizo que se você 

considerar que Deus “ditou” palavra  por  palavra  terá  

sérios  problemas  para  defender  a veracidade das 

escrituras. Talvez isso parece absurdo, afinal, é assim que 

muitos ensinam, mas acredite, é por causa de ideias como 

essas, de um texto dado por Deus palavra por palavra, que 

os críticos conseguem munição suficiente para 

desmerecer os textos da Bíblia. 

 

A Bíblia é a única coleção de livros confiáveis que temos 

sobre o cristianismo e o Deus criador. Embora haja 

divergências nos manuscritos essas divergências não 

causam problemas na mensagem principal. 



 

 

Quando você entende a Bíblia como 

uma coleção de textos escritos por 

pessoas como você, com as mesmas 

dificuldades, pecados e medos a Bíblia 

se torna um livro de grandeza 

insuperável. Lembra de Elias? 

Grande homem de Deus. Você pode 

pensar que jamais seria como ele, 

jamais teria a fé que ele teve e jamais 

poderia ser usado como ele foi; mas 

espere um pouquinho, já leu 1 Reis 19? 

Elias está deprimido pedindo a morte. 

Um grande homem de Deus e ao 

mesmo tempo humano como você e 

eu. Tiago fala isso em sua carta no 

capítulo 5 e verso 17 “Elias era humano 

como nós. Ele orou fervorosamente 

para que não chovesse, e não choveu 

sobre a terra durante três anos e meio.” 

(NVI) 

 

Pessoas como Elias, José, Moisés, 

Jacó, Davi, Paulo, João e tantos outros 

foram os personagens da história 

bíblica. Humanos sem nada de especial 

em sua estrutura física e mental, mas 

que viveram uma experiência relacional 

com Deus. 



Os autores tinham suas vidas em comunhão com 

Deus e registram suas experiências de maneira 

simples e honesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É perigoso elevar a Bíblia a uma posição indevida. 

 

Grandes atrocidades foram feitas em nome da Bíblia, tudo 

isso causado pelo entendimento errado do que é a Bíblia e 

do que são seus ensinos. 

 

Governos e autoridades religiosas utilizaram a Bíblia 

por muito tempo como “arma” de dominação dos povos 

e infelizmente muitos ainda usam. 

 

Pessoas foram assassinadas por aqueles que pensavam 

estar “obedecendo” à Bíblia, contrariando a própria Bíblia. 

 
 

 

 

 

A Bíblia não é um livro mágico é antes um livro 

da realidade humana em relação ao divino e do 

divino em relação à humanidade. 



O apóstolo Paulo passou por algo semelhante. Ele perseguiu 

os primeiros cristãos pensando estar obedecendo a Lei de 

Deus. Fp 3:5 “fui circuncidado no oitavo dia, sou da 

linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de 

hebreus; quanto à lei, eu era fariseu; 6 quanto ao zelo, 

perseguidor da igreja; ...”(NAA) 

 
Jesus alertou seus discípulos sobre isso em Jo 16:2 “Pois 

vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em 

que aqueles que os matarem pensarão que estão 

prestando um serviço sagrado a Deus.” (NVT) 

 
A compreensão errada dos textos considerados religiosos 

pode levar a grandes conflitos, massacres e atrocidades 

inimagináveis. A História é testemunha disso. 

 
Minha recomendação é que você olhe para a Bíblia como um 

documento que atesta a ação de Deus entre nós. Sim, um 

documento que ultrapassa gerações. 

Mas, não dê à Bíblia poderes especiais. 

 
A Bíblia continua sendo um texto perigoso se usado de maneira 

equivocada. 

 

 

 

Temos mais de 4 horas de aulas para você sobre os 

Fundamentos da Interpretação Bíblica. 

 

Acesse: 

www.cristianismointeligente.com.br/curso 

http://www.cristianismointeligente.com.br/


 

 

Estrutura da Bíblia 

 

 

 

A Bíblia está dividia em duas partes. Antigo Testamento 

e Novo Testamento. A palavra "testamento" traz para nós 

a ideia de documento. É um documento do agir de Deus. 

Uma aliança, um contrato, um acordo documental entre 

Deus e a humanidade. Todos os textos constituem esse 

documento do agir de Deus e são a referência para a 

humanidade. 

 

Porém, temos dois testamentos. Isso é devido as duas 

maneiras que Deus operou na humanidade. Há um 

desenvolvimento no agir de Deus para conosco. 

 

Eu prefiro dividir em primeiro testamento e segundo 

testamento, porque antigo dá a ideia de desnecessário, 

ultrapassado, e não é ultrapassado. 

 

O primeiro testamento traz luz para o segundo 

testamento. Você consegue compreender o novo 

testamento pela leitura do antigo. Por isso eu prefiro usar 

primeiro e segundo testamentos, mas como é comum o 

uso de antigo e novo vou me referir dessa forma para não 

criar confusão para você. 



O Antigo Testamento é dividido em: 

 

Pentateuco são primeiros 5 livros: Gênesis, Êxodo, 

Levítico, Números e Deuteronômio 

 

Livros históricos Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 

2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester 

 

Livros poéticos e de sabedoria Jó, Salmos, 

Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos 

 

Livros proféticos: 

Os Profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações de 

Jeremias, Ezequiel e Daniel 

Os Profetas menores Oséias, Joel, Amós, Obadias, 

Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, 

Zacarias e Malaquias 



 

O Novo Testamento é dividido em: 

Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João 

Livro histórico Atos 

Cartas 13 Cartas de Paulo às igrejas Romanos, 1 e 2 

Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 

e 2 Tessalonicenses - Cartas pastorais de Paulo 1 e 2 

Timóteo, Tito e Filemon - Cartas Gerais Hebreus, 

Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas 

 

Livro profético Apocalipse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveito para deixar para você o pensamento central 

de cada livro da Bíblia. 



Gênesis - A fundação da nação hebraica 

Êxodo - A aliança da nação hebraica 

Levítico - As leis da nação hebraica 

Números - A viagem rumo à Terra Prometida 

Deuteronômio - As leis da nação hebraica 

Josué - A conquista de Canaã 

Juízes - Os primeiros 300 anos na Terra Prometida 

Rute - Os primórdios da família messiânica de Davi 

1 Samuel - A organização do reino 

2 Samuel - O reinado de Davi 

1 Reis - A divisão do reino 

2 Reis - A história do reino dividido 

1 Crônicas - O reinado de Davi 

2 Crônicas - A história do Reino do Sul 

Esdras - O retorno do cativeiro 

Neemias - A reconstrução de Jerusalém 

Ester - Israel escapa do extermínio 

Jó - O problema do sofrimento 

Salmos - O hinário nacional de Israel 

Provérbios - A sabedoria de Salomão 

Eclesiastes - A vaidade da vida terrena 

Cântico dos - Cânticos A exaltação do amor conjugal 

Isaías - O profeta messiânico 

Jeremias - O último esforço por salvar Jerusalém 

Lamentações - Canto fúnebre sobre a desolação de 

Jerusalém 

Ezequiel - “Saberão que eu sou Deus” 

Daniel - O profeta na Babilônia 

Oséias - A apostasia de Israel 

Joel - A predição da era do Espírito Santo 



Amós - O governo final e universal de Davi 

Obadias - A destruição de Edom 

Jonas - A mensagem de misericórdia para Nínive 

Miquéias - Belém será o berço do Messias 

Naum - A destruição de Nínive 

Habacuque - “o justo viverá pela fé” 

Sofonias - O advento da “linguagem pura” 

Ageu - A reconstrução do templo 

Zacarias - A reconstrução do templo 

Malaquias - Mensagem final ao povo desobediente 

 

Mateus - Jesus, o Messias 

Marcos - Jesus, o Maravilhoso 

Lucas - Jesus, o Filho do Homem 

João - Jesus, o Filho de Deus 

Atos - A formação da igreja 

Romanos - A natureza da obra de Cristo 

1 Coríntios - Diversas desordens na igreja 

2 Coríntios - Paulo vindica seu apostolado 

Gálatas - Pela graça, não pela lei 

Efésios - A unidade da igreja 

Filipenses - Uma epístola missionária 

Colossenses - A divindade de Jesus 

1 Tessalonicenses - A Segunda Vinda de Cristo 

2 Tessalonicenses - A Segunda Vinda de Cristo 

1 Timóteo - Cuidados com a igreja de Éfeso 

2 Timóteo - Conselhos finais de Paulo 

Tito - As igrejas de Creta 

Filemon - A conversão do escravo fugitivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hebreus - Cristo, mediador da nova aliança 

Tiago - Boas obras 

1 Pedro - A uma igreja perseguida 

2 Pedro - Predição da apostasia 

1 João - O amor 

2 João - A preocupação contra os falsos mestres 

3 João - A refeição dos auxiliares de João 

Judas - A apostasia iminente 

Apocalipse - O triunfo final e definitivo de Cristo 

HALLEY, Henry Hampton. Manual Bíblico de Halley, Editora Vida, 2002. São Paulo. ed. revista e ampliada, trad. 

Gordon Chown, p. 38-39.16 

 
 
Ler não é 

estudar 



Ler não é estudar! Que isso fique muito claro! 

 

Você pode ler a Bíblia inteira por diversas vezes, o que 

é muito bom, mas estudar é diferente de ler. Eu 

concordo que a leitura completa da Bíblia deve ser 

feita pelo menos uma vez por cada crente, mas a 

simples leitura sequencial e repetitiva do texto não é 

um estudo das escrituras. 

 

A leitura sequencial é importante e necessária para lhe 

dar conhecimento da história e gravar os detalhes do 

texto. Porém, a simples leitura não é estudo. O estudo 

é uma leitura profunda; envolve um tempo de oração, 

pesquisa, leitura de livros, análise de contexto etc. Em 

nosso site e também no canal tenho materiais e 

cursos para ajudar você no processo de estudar a 

Bíblia. 

 

Nesse ebook o foco não é falar sobre estudo, mas 

sobre leitura. E por que leitura? Simples, se você não 

souber como ler não conseguirá estudar. Todo estudo 

começa com uma boa leitura. 

 

Quero fazer um pequeno teste. 

 

Quanto você conhece da Bíblia? 

 

 

 

 

 

 

 

Faça uma pausa e pense! 



 

Farei algumas perguntas básicas e você tentará 

responder. 

 

Não se preocupe se não souber. Já ouviu o ditado 

“ninguém nasce sabendo”? Pois bem, ninguém sabe 

tudo da Bíblia e ninguém consegue se lembrar de 

todos os detalhes mesmo lendo a Bíblia inteira 

diversas vezes. Mas, quanto mais você souber melhor. 

 

Responda rápido: 

 

Quem foi o primeiro rei de Israel? 

 

Qual era o nome do homem que construiu uma arca? 

Quantos livros tem a Bíblia? 

Quem escreveu Romanos? 

 

Quantas tribos havia no povo de Israel? 

Qual era o nome do pai de José? 

 

 

 

Respostas em sequência: Saul, Noé, 66, Paulo, 12, Jacó 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se você acertou tudo parabéns! Saiba que essas 

perguntas qualquer cristão com mais de um ano de 

vida cristã deveria responder sem pensar. 

 

Mas se errou uma ou mais é hora de mergulhar na 

leitura. Comece a ler e em pouco tempo você 

conseguirá responder muito mais. 

 

Todo cristão tem o dever de conhecer o básico da 

Bíblia. Por isso incentivo você a ler e estudar. Se tem 

dificuldades e não sabe por onde começar procure 

recursos, invista o que puder. Há bons materiais na 

internet e bons cursos que irão abrir as portas para 

você iniciar seus estudos. Como já disse, em nosso site 

temos cursos e no canal há diversos vídeos ensinando 

sobre a Bíblia. Você precisa investir tempo e recursos 

se quiser aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Escolhendo uma Bíblia  



Opa! O que você quer dizer com escolhendo uma 

Bíblia? Calma! Pergunta estranha eu sei, afinal, as 

Bíblias devem ser iguais. Bom! E são sim! (pelo menos 

a maioria é, mas isso é outro assunto). Vou lhe explicar 

de forma resumida. 

 

Os textos da Bíblia foram escritos em Hebraico, 

Aramaico e Grego, o que temos em português são 

traduções. Sendo assim, temos várias Bíblias com 

traduções “diferentes”. (coloquei diferença entre 

aspas, pois, há posições conflitantes sobre traduções e 

escolha de manuscritos) Para fins desse ebook, 

quando eu digo “diferenças” nas traduções se limita a 

escolhas de palavras e composição da frase. Ou seja, 

as vezes as palavras são outras mas a mensagem é a 

mesma. 

 

Você precisa entender que traduções nem sempre são 

“iguais”. Há diferença em palavras, mas a mensagem 

será a mesma. (pelo menos é assim em boas 

traduções) 

 

Antes de escolher uma tradução você deve decidir 

qual é o seu propósito de leitura. Se você quer apenas 

ler a Bíblia e conhecer sua história de forma geral 

poderá optar por uma tradução em linguagem mais 

popular e atualizada. Mas, se você deseja estudar e se 

aprofundar no sentido do texto eu recomendo uma 

tradução mais formal onde as palavras e frases 

seguem o estilo mais próximo dos manuscritos. 



Para facilitar sua escolha vou sugerir algumas 

traduções para você. (Não entro no mérito dos tipos 

de manuscritos) 

 

Tradução para leitura facilitada 

 

NTLH – Nova Tradução na Linguagem de Hoje. 

 

(Essa tradução lhe dará uma leitura fácil e prazerosa com fácil 

entendimento dos assuntos bíblicos. Porém, não recomendo se 

você deseja estudar profundamente, pois, para facilitar a leitura 

algumas passagens tiveram seu sentido enfraquecido) 

Tradução para estudos diversos 

NVI – Nova Versão Internacional 

NVT – Nova Versão Transformadora 

BKJA – Biblia King James Atualizada 

 

(Essas traduções são ótimas para leitura sequencial, pois, a 

linguagem é atual, fluída e de fácil compreensão. A tradução é no 

estilo de equivalência formal e dinâmica, uma mistura dos dois 

estilos, ou seja, quando possível o tradutor traduz palavra por 

palavra, quando no português ficará sem sentido então o 

tradutor escolhe a maneira de expressar a mesma ideia com 

outras palavras que façam sentido no português. Um exemplo 

disso pode ser visto em Salmos 92.10 no hebraico está “Tu 

exaltarás o meu chifre...” se for traduzir literalmente ficaria 

estranho, mas a ideia era que o chifre representava força, por 

isso uma tradução adequada é “Tu exaltas o meu poder” ou “tu 

me tornastes forte”. Por isso nem sempre traduzir literalmente é 

o melhor caminho. Decidi explicar resumidamente essa questão 

para você ter uma ideia de como é interessante estudar sobre 

traduções.) 



Tradução para estudo profundo 

 

ARA - Almeida Revista e Atualizada 

NAA - Almeida Revista e Atualizada 

ARC - Almeida Revista e Corrigida 

AC - Almeida Contemporânea 

ACF - Almeida Corrigida Fiel 

BKJ - Bíblia King James Fiel 

 

(Essas traduções serão suficientes para um estudo mais apurado 

do texto, porém, a leitura não é facilitada e possui uma estrutura 

textual mais travada. A diferença está na forma de tradução que 

é por equivalência formal onde o tradutor vai traduzir palavra por 

palavra, ou seja, o tradutor procura no idioma de tradução uma 

palavra que seja mais próxima da palavra que está no 

manuscrito. Mas, esse tipo de tradução, embora seja muito bom, 

pode apresentar palavras que no português não faça sentido) 

 

 

 

Uma observação sobre traduções 

 

Quando se fala em tradução sempre tem quem prefira 

uma à outra e até discutem para defender suas 

preferências. Há também grupos fundamentalistas 

que consideram apenas uma tradução (ACF ou King 

James) como representante dos originais. 

 

Recomendo que evite tal posicionamento radical. 

Fique longe desses que defendem essa ou aquela 

tradução como a única correta. É apenas um conselho. 

 

 

 



 

 

Se você quer uma leitura fluida e agradável 

recomendo que inicie com a NTLH depois passe para a 

NVT ou NVI e depois vá para a NAA, ARA, ARC, ACF, 

BKJF, etc. Você terá uma compreensão muito maior 

dos textos da Bíblia. Será gratificante. Faça o teste, leia 

o mesmo livro ou capítulo em versões diferentes. 



Dicas para você ler a Bíblia 
 

Antes de iniciar faça uma meditação, fale com Deus e 

peça que Ele lhe dê sabedoria. 

 

 

 

Se você ainda não tem muito conhecimento da Bíblia 

sugiro que comece a leitura pelos evangelhos. Imagino 

que você queira começar pelo primeiro livro, Gênesis, 

mas não é o melhor para você. Recomendo que tenha 

uma compreensão dos evangelhos, isso irá abrir seu 

entendimento para o que está no Antigo Testamento. 

Minha sugestão é: Leia primeiro Marcos, leia até o final 

e resista a vontade de ler outros textos, seja firme! Ao 

terminar o evangelho de Marcos vá para Mateus. 

 

Quando você ler Mateus se lembrará de alguns 

acontecimentos lidos em Marcos. É o começo de seu 

aprendizado. Os evangelhos estão contando a mesma 

história de Cristo, porém, cada um dos autores 

apresentam a história com um ponto de vista 

diferente. Os evangelhos se completam. 

 

 



Após ler Mateus, vá para Lucas. Em seguida vá para o 

evangelho de João. A partir desse momento procure 

anotar as passagens que são semelhantes em Mateus, 

Marcos e Lucas e as passagens de João que não estão 

nos outros evangelhos. 

 

Após a leitura dos evangelhos vá na sequência, 

iniciando em Atos indo até Judas, mas não leia 

Apocalipse. Quando você terminar em Judas estará 

pronto para iniciar em Gênesis, só leia Apocalipse 

após ler Daniel. Seguindo essas dicas ficará mais fácil 

você acompanhar o sentido da história narrada na 

Bíblia. 

 

 

A Bíblia é extensa e há muitas palavras que você pode 

não entender o significado. Então, separe um caderno 

para anotações, caneta, de preferência duas, uma de 

cada cor para destacar palavras e significados. 

 

Sugiro também uma caneta marca texto para grifar e 

destacar algo importante. Lembre-se sempre de 

anotar tudo que você acha interessante, mas apenas 

anote, não pare a leitura para pesquisar, só depois da 

leitura revise as anotações e pesquise sobre algo que 

ficou em dúvida. 

 

 

 



 
 

Não deixe para ler quando sobrar tempo, separe um 

tempo para ler. Acredite no que digo, nunca sobrará 

tempo. Eu gosto de ler pela manhã, logo ao acordar. 

Você precisa encontrar um horário adequado, tire um 

tempo todos os dias para fazer a leitura de um ou dois 

capítulos e mais alguns minutos anotando pontos ou 

palavras. Enquanto você trabalha medite no que leu e 

tente se lembrar dos detalhes. 

 

O ideal é você tirar o maior tempo possível para se 

dedicar à leitura, mas evite tirar muito tempo para não 

sobrecarregar suas atividades diárias e atrapalhar seu 

projeto de leitura. 

 

Seja cauteloso e retire apenas o tempo necessário 

para a leitura de um ou dois capítulos por dia e alguns 

minutos para anotações. 

 

 

 

 

 

A leitura da Bíblia é igual uma maratona e 

não uma corrida de 100 metros rasos. Tenha 

paciência e mantenha o ritmo. 



 

 

Ler com barulho e movimentação a sua volta não é 

bom. Procure um lugar tranquilo. Se acostume a ler 

todos os dias nesse lugar. Essa rotina irá criar em você 

um hábito. Lembre-se de sentar-se em posição 

confortável e leia tranquilamente. 

 

 

 

 

Quando você se dispor a ler a Bíblia prepare-se para 

oposição. Quantas vezes você já propôs iniciar a 

leitura da Bíblia e não conseguiu? Sempre aparece um 

imprevisto. Olha o que está escrito na carta aos 

Efésios “Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e 

sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo 

invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e 

contra espíritos malignos nas esferas celestiais”. 

Efésios 6.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quando a oposição começar é sinal que você 

está no caminho certo. Continue... 



 

  

Aproveite que você está 

lendo esse ebook e faça 

nosso curso Fundamentos 

da Interpretação Bíblica 

1 - Preparando sua mente 

2 - O conceito de linha do tempo 

3 - Anacronismo, diacronismo e sincronismo 

4 - Comunicação e o que é um texto 

5 - Tipos de textos e gêneros textuais 

6 - O que é contexto e como encontrá-lo 

7 - Prática - Interpretando uma passagem 

8 - Como fazer a análise do contexto 

9 - Hermenêutica, Exegese e Eisegese 

10 - Seis regras principais da hermenêutica 

11 - Dez perguntas para guiar sua interpretação 

12 - Quatro perguntas para conferir sua interpretação 

13 - Aulas práticas - 1,2,3,4 e 5 

14 - O método OICA 

15 - Materiais indispensáveis para o estudo 

16 - Programas que uso no PC 

17 - Sites com recursos para estudo bíblico 

Veja o conteúdo 

Acesso vitalício com mais de 4 horas de aulas. 

www.cristianismointeligente.com.br/curso 
 

APROVEITAR OPORTUNIDADE 

Parte do que for arrecadado será usado no trabalho missionário 
que realizamos no sertão paraibano 

http://www.cristianismointeligente.com.br/
http://www.cristianismointeligente.com.br/curso


 

Após um tempo lendo a Bíblia você começará a 

adquirir conhecimento e verá muitos erros praticados 

por você e por outros, aliás, será com um espelho para 

sua própria vida. Corrigir esses erros é necessário. 

 

Porém, jamais use seu conhecimento adquirido pela 

leitura da Bíblia para acusar os outros. A sua leitura 

não é para encontrar erros nos outros e sim para 

corrigir os seus. A correção e exortação contra o 

pecado deve ser feita com temor e amor. Apenas após 

ter experiência e um bom tempo com Deus é que sua 

vida terá autoridade para alertar sobre o perigo do 

pecado. Leia para você e não para encontrar erros nos 

outros. 

 

 

 

Se você quer se concentrar então desconecte-se das 

distrações. Essa dica vale para qualquer estudo ou 

leitura importante que você queira fazer. O celular 

atrapalha com mensagens indesejadas e sons de 

notificações. Portanto, se você realmente deseja se 

aprofundar e concentrar-se na leitura coloque seu 

celular no modo avião ou desconecte-se da internet. 

Não há como se dedicar a uma boa leitura se a todo 

momento receber mensagens de redes sociais. 



Conclusão 

 

Não se esqueça do desafio de criar o 

hábito de ler. Haverá empecilhos e no 

começo você poderá esquecer com 

facilidade do seu compromisso. 

 

Seja fiel! Se for preciso programe um 

alarme como lembrete do seu 

compromisso. 

 

Depois de alguns dias você irá adquirir o 

hábito de ler e fará automaticamente. 

Criar o hábito é tão bom que quando 

você não ler sentirá falta. Pesquisas 

apontam que você precisa de pelo 

menos 21 dias de para pegar o hábito 

em qualquer atitude que você queira 

mudar. 

 

Então, o que você está esperando? 

Comece seu desafio... 

 

Me conte se essas dicas lhe ajudaram, 

entre em contato pelo site e deixe seu 

comentário. 

 

Deus lhe abençoe e meu desejo é que a 

leitura da Bíblia lhe traga prazer e lhe 

aproxime do Senhor. 

 

Paz para você  

Otávio Trinck 
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