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Shalom,  
 

ueridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, 
teremos uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da 
caminhada cristã para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das 

doutrinas fundamentais de nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Oração, A Bíblia, O Pecado, As 
Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, Evangelismo: 
A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O Crescimento Espiritual, 
A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A Santificação, A Igreja, A Ceia do 
Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O Testemunho do Discípulo, As Festas 
Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão contempladas nas séries que serão 
enviadas a cada duas semanas para os grupos e nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base forte, 
para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros líderes nas 
congregações. Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp 
abençoado, e já nos preparando para o próximo, podemos usar as lições destes estudos 
como pós-QualiCamp, e como futuro pré-QualiCamp para consolidar as vidas.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, ou nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, ou seja, deve-se dividir em duas 
partes este estudo, e nestas duas semanas, as lições devem ser feitas sem pressa, lendo 
os respectivos versículos e respondendo às perguntas, conversando e interagindo com 
os discípulos, e depois o líder dará as devidas explicações. Estes estudos podem ser 
impressos para facilitar a dinâmica do ensino. É importante todos estarem com caneta 
ou lápis, e com suas Bíblias, pois será bastante usada. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e estudar 
as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e discípulos, 
agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
 
 

Q
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Bibliologia 
 
Bibliologia, derivado de bíblion e logia, é um dos campos de estudos da Teologia 
Sistemática que se ocupa do estudo da Bíblia, desde a sua origem, estrutura, formação, 
inspiração e história. Aqui neste estudo, daremos uma visão geral do Estudo da Bíblia 
Sagrada. 
 
A Escritura Sagrada é dividida em livros e vemos discípulos que ainda não estão 
familiarizados e pensam que a Bíblia é um livro só. Contudo, ela é muito mais do que 
isto!  
 
A Bíblia é uma verdadeira coleção de livros que foram escritos em um período de 
aproximadamente 1500 anos, que vai de 1400 a.C. até, mais ou menos, 100 d.C. por 
cerca de 40 autores diferentes. Ela é considerada, pelo protestantismo histórico, como 
a Palavra de D’us para a humanidade e a única regra de conduta e fé. Sendo assim, A 
Bíblia deve ser estudada com cuidado, respeito e amor. 
 
01.Antes de tudo vamos ver algumas questões técnicas, básicas, necessárias para uma 
melhor utilização da Bíblia Sagrada. Abra a sua versão da Bíblia no início, no índice 
dos livros, e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Qual é o nome das duas grandes divisões dos Livros da Bíblia? 
____________________________________e_________________________________. 
 
A primeira é anterior à vinda de Jesus e foi escrita em sua maior parte em no idioma 
hebraico, com algumas passagens em aramaico. A segunda escrita em grego e algumas 
frases em aramaico, surgiu depois da morte e ressurreição de Jesus. 

b) Quantos livros fazem parte do Antigo Testamento?_____________________. 
c) Quantos livros fazem parte do Novo Testamento?______________________. 

Algumas versões da Bíblia apresentam mais de trinta e nove livros no Antigo 
Testamento, mas é bom lembrar que estes foram acrescentados mais tarde A Bíblia 
Católica, em 1573 d.C, e que não faziam parte do conjunto considerado como Palavra 
de D’us por Jesus Cristo e seus discípulos. O Antigo Testamento, ou A Bíblia Hebraica 
(Rolo Sagrado), foi a Bíblia de Jesus! 
 
02.Veja, agora, no índice dos livros, no início de sua versão da Bíblia, por exemplo, 
onde se encontra o Livro de Josué. Depois de encontrado no índice abra o Livro de 
Josué em sua primeira página. Você encontrará, antes do início do texto, o número um 
(1) em destaque. Isto significa que ali é o início do primeiro capítulo do Livro de Josué. 
Iniciando a leitura logo você notará a existência de números em formato menor (2, 3, 
4, 5...), na sequência numérica normal. São os versículos! Refazendo os mesmos passos 
encontre em sua Bíblia o versículo 21 do capítulo 1 do livro conhecido pelo nome de 
"2 Pedro" e escreva-o nas linhas seguintes:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Neste estudo você encontrará, por exemplo, a seguinte designação para o texto acima: 
2 Pedro 1.21, onde 2 Pedro é o nome do Livro (Segunda Carta de Pedro), o número 
1 é o capítulo e o número 21, que vem depois dos dois pontos, é o versículo. Alguns 
utilizam dois pontos ficando a indicação assim: 2 Pedro 1:21. 
 
Se desejássemos incluir mais um versículo na indicação acima utilizaríamos uma vírgula 
para separá-los, por exemplo: 2Pedro 1.20,21.  
 
Ainda se queremos indicar um período mais longo que vai de tal a tal versículo 
utilizamos um traço ligando-os, como o exemplo que segue: 2 Pedro 1.16-21. 
 
03. As Escrituras Sagradas possuem muitas profecias. Lendo novamente o texto de 
2 Pedro 1.21 complete a frase que segue: As profecias não foram produzidas pela 
vontade humana, mas foram proferidas por pessoas movidas 
pelo__________________________________________________________________. 
 
04.Encontre na Bíblia o texto de 2 Timóteo 3.15-17 e complete as frases destacando o 
que ela, também é chamada de Escritura, diz de si mesma. 
 
a) A Escritura pode tornar o ser humano___________________________para 

a___________________________pela fé; 
b) Toda Escritura é por D’us________________________________________________; 
c) Toda Escritura é útil para________________________________________________; 
d) Toda Escritura é útil para________________________________________________; 
e) Toda Escritura é útil para________________________________________________;  
f) Toda Escritura é útil para_____________________________________________e tem o 

propósito de_____________________________________ aos cristãos, além de mostrar-lhes 
o caminho da salvação. 

 
05. Outros textos ainda nos mostram que ela, a Bíblia Sagrada é: 

a) (Salmo 19.7):____________________________________________________. 
b) (Salmo 119.140):_________________________________________________. 
c) (Salmo 119.160): _______________________e dura____________________. 
d) (Romanos 1.2):___________________________________________________. 

06.Muitas pessoas fazem uma verdadeira confusão quanto à religião e à espiritualidade. 
Leiamos Mateus 22.29, segundo as palavras do Senhor Jesus, e respondamos: Por que 
isto acontece? ______________________________________.  
 
Portanto, a leitura da Bíblia é de grande importância para nós, discípulos. 
07.  Muitos encontram dificuldades para entender as mensagens da Bíblia. Segundo 

ela mesma, quem pode abrir o nosso entendimento para que a entendamos? 
(Lucas 24.44,45)________________________________________. 
 

08. Além de buscar a orientação em Jesus Cristo, por meio da oração, e seguindo o 
exemplo do funcionário de Candace, rainha da Etiópia, qual atitude prática, entre 
outras, podemos tomar?(Atos 8.27-31)_____________________________. 
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09. Todo esforço para entendermos a Bíblia é válido. A leitura e prática de seus 
mandamentos só nos trazem vantagens. Leia os textos a seguir e relacione algumas 
delas. 

a) Josué 1.8):________________________________________________________. 
b) (Salmo 119.11):___________________________________________________. 
c) (Salmo 119.50):___________________________________________________. 
d) (Salmo 119.98,99):________________________________________________. 
e) (Salmo 119.105):__________________________________________________. 
f) (João 8.31):_______________________________________________________. 
g) (João 8.32):_______________________________________________________. 
h) (João 8.51):_______________________________________________________. 

10. Como foi visto até aqui, a Bíblia, como Palavra de Deus, é sempre atual e deve 
fazer parte de nossa vida diária. Aquilo que ela afirma é verdade e acontece. Leiamos 
Isaías 40.8 e responda: Até quando dura a Palavra de Deus? 
______________________________________________________________________. 
 
11. E para finalizar, Complete. Não podemos esquecer que a Palavra de Deus é para 
ser (Tiago 1.22)______________________________________e não apenas ouvida (ou 
lida). Se a conhecemos e não a praticamos estamos _____________________________ 
a nós mesmos e demonstramos, por esta atitude, que não conhecemos a Deus. 
 
A confusão religiosa na atualidade é notória. Devemos então estar atentos àquilo que 
a Bíblia nos diz, pois ela é a verdade. Façamos como alguns ouvintes do apóstolo Paulo 
que aparecem em Atos 17.10,11.  
 
Examinemos as Escrituras, todos os dias, com disciplina e amor, procurando conferir 
tudo pelos seus ensinamentos e assim estaremos aptos a trilhar pelo caminho que 
condiz a vida! 
 
Tiago 1.22: "Não se enganem; não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a 
ponham em prática." 

 

Reflexão 

1-O que mais chamou a sua atenção neste estudo? 

2-Depois deste estudo qual a sua atitude em relação as Escrituras Sagradas, A Bíblia? 

 

 


