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LIÇÃO 11 

A PALAVRA DE DEUS 
 

Referência bíblica 

Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois 

gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hb 4:12 

 

Preciso compreender 
 

Ao final da lição você precisa: 

➔ Entender a importância da Palavra de Deus para a sua vida. 

➔ Compreender como deve ser lida e estudada. 

 

Mensagem 

 

I. Noções gerais sobre a Bíblia 

1. Bíblia.  
É uma palavra que provém do termo grego biblia, que quer dizer livros. A Bíblia é a coleção dos                   

livros inspirados pelo Espírito Santo para orientar a igreja de Deus. 

 

2. Testamento.  
A palavra testamento refere-se às duas alianças que Deus fez: 

a) Antigo Testamento: fala da aliança de Deus com o povo de Israel, para que através deste povo                  

escolhido todas as nações da terra fossem abençoadas (Gn 12.1-3; Gn 22. 15-19).  

b) Novo Testamento: fala da nova aliança que Deus prometeu, ao profeta Jeremias, que iria fazer                

(Jr 31.31-33). Esta aliança foi estabelecida por Jesus através de seu sangue derramado na cruz (Mt                

26. 26-28). O Novo Testamento fala desta nova aliança, da qual surgiu a igreja.  

 

3. Antigo Testamento. 
O Antigo Testamento é composto de 39 livros, que podem ser divididos da seguinte forma: 

a) Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 

b) Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas,                  

Esdras, Neemias e Ester 

c) Poesia e Sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 

d) Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 
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e) Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias,            

Ageu, Zacarias e Malaquias. 

 

4. Novo Testamento. 
O Novo Testamento é composto de 27 livros, que podem ser divididos da seguinte forma:  

a) Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 

b) Histórico: Atos dos Apóstolos. 

c) Cartas: Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I            

Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito, Filemom, Hebreus, Tiago, I Pedro, II              

Pedro, I João, II João, III João e Judas. 

d) Profético: Apocalipse. 

 

5. A História. 
Em resumo, a Bíblia fala dos seguintes assuntos: 

a) A criação. 

b) A queda do homem. 

c) O dilúvio. 

d) A formação das nações. 

e) A formação do povo de Israel. 

f) A saída do Egito. 

g) A conquista da terra prometida. 

h) Israel governado por Deus através dos juízes. 

i) Israel governado por reis: 

➔ O reino unido: Saul, Davi, Salomão. 

➔ O reino dividido: Israel e Judá. 

j) O exílio de Israel e seu desaparecimento da história. 

k) O exílio de Judá, na Babilônia. 

l) O retorno de Judá à terra prometida; a restauração da cidade, muro e templo. 

m) Entre o Antigo e o Novo Testamento há um período de 400 anos, sem qualquer registro bíblico. 

n) O nascimento de Jesus. 

o) Vida e ministério de Jesus. 

p) Morte, ressurreição e exaltação de Jesus. 

q) A vinda do Espírito Santo sobre a igreja. 

r) A vida da igreja no primeiro século. 

s) As cartas de orientação e correção da igreja, que estava espalhada em várias cidades do mundo                 

conhecido à época. 

t) A revelação sobre o fim dos tempos na terra e o começo de uma nova fase na eternidade, junto                    

com Cristo. 
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II. Dicas para o estudo da Bíblia 

1. Não começar a estudar antes de conhecer bem a Bíblia. Leia várias vezes antes de se ocupar                  

com o estudo bíblico. 

 

2. Estudar primeiro o panorama geral da Bíblia. Sem ter primeiro a visão geral da Bíblia, será difícil                  

compreender pontos específicos. 

 

3. Aprenda a interpretar textos. Para isto use as perguntas-chave sugeridas na Bíblia de Estudo               

Indutivo, da Editora Vida: 

➔ Quem está falando? 

➔ Que assunto se discute? 

➔ Quando ocorrem ou vão ocorrer esses fatos? 

➔ Onde aconteceu ou vai acontecer esse fato? 

➔ Por que esse fato ou pessoa estão sendo mencionados? 

➔ Como esse fato aconteceu ou vai acontecer? 

 

4. Inicie estudando assuntos práticos como: oração, dons do Espírito, jejum, finanças, etc. 

 

5.Para estudar um tema qualquer, utilize uma concordância bíblica completa e procure todos os              

textos que falam sobre o assunto que você quer estudar. Por exemplo: se o assunto for finanças,                 

procure pelo menos os seguintes termos: 

➔ Dinheiro 

➔ Dívidas 

➔ Ofertas 

➔ Dízimos 

➔ Salário 

➔ Riqueza 

➔ Pobreza 

➔ Etc. 

 

6. Leia e compreenda bem cada texto pesquisado. 

 

7. Prepare um esboço. Um esboço é uma estrutura, um esqueleto, no qual você irá colocar o                 

conteúdo do estudo. Por exemplo: se o estudo for sobre oração faça as seguintes perguntas e                

responda com base nos textos pesquisados: 

➔ O que é oração? 

➔ Para que serve? 

➔ Quando devo orar? 

➔ Por que devo orar? 

______________________________________ MISSÃO CRISTÃ ELIM ______________________________________ 
www.missaocristaelim.com.br 

A Palavra de Deus 3 



 
➔ Onde devo orar? 

➔ Quanto tempo devo orar? 

➔ Etc. 

 

Em todo o estudo busque estar em comunhão com Deus, para que Ele revele o que Ele pensa                  

sobre o assunto estudado. Ore ao Senhor antes de estudar. 

 

Tarefa 
➔ Decida ler toda a Bíblia em um ano, separando um tempo diário para isso. Existem na                

internet vários planos de leitura da Bíblia, e também a Sociedade Bíblica do Brasil – SBB                

fornece um plano destes gratuitamente. 

 

Para memorizar 

Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda 

a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em 

vosso coração. Cl 3:16 
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