Material de Apoio: DVD - O Grande Conflito – Pr. L. G. E.

1. O Livro que Tudo Revela

Bíblia (do grego βίβλια, plural de βίβλιον, transl. bíblion, "rolo" ou "livro")

PERGUNTAS:
01 – Quantos livros têm a Bíblia Sagrada?
R: 66
02 – Quantos livros compõem o VT?
R: 39
03 – Quantos livros compõem o NT?
R: 27
04 - Quantas pessoas foram inspiradas por Deus para escreverem a Bíblia?
R: 40 pessoas
05 – De quantos anos foi o período em que Deus, através de homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveu
todos os livros da Bíblia?
R: 1600 anos
06 – Em que línguas a Bíblia foi escrita originalmente?
R: Grega, Hebraica e Aramaica
07 – Quem é o Autor da Bíblia?
R: Deus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 – Por que Deus escreveu a Bíblia?
R: Para que conhecêssemos o nosso Criador, Deus, e a nossa história, a história da Criação e o seu Plano para a
humanidade. A Bíblia é também um manual de vida, nos ensinando como nos conduzir nesta vida e o que
devemos fazer para alcançarmos a vida eterna. É um livro que pode nos orientar em tudo e pode nos mostrar
qual o plano de Deus para a vida de cada um de nós, individualmente, quando buscamos conhecer sua vontade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Bíblia é um Testamento que Deus colocou nas mãos dos homens. Aqueles que se reconciliarem com Deus
mediante Jesus Cristo receberão por herança a Vida Eterna e terão direito a todas as promessas que Deus revelou
neste Livro.
II Timóteo 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para
corrigir, para instruir em justiça;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 – A Bíblia Sagrada está subdivida em 5 partes, quais são elas?
R: HISTÓRIA
POESIA
PROFECIA
EVANGELHOS
CARTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Os livros de HISTÓRIA começam em Gênesis e vão até o Livro de Ester no Antigo Testamento. Porém há um
livro no Novo Testamento que também faz parte dos Livros de História da Bíblia. Qual é este livro?
R: Atos dos Apóstolos
IMPORTANTE:
Aproximadamente 90% do que se lê nos Livros da Parte Histórica da Bíblia entende-se como se lê e os demais 10%
foram escritos numa linguagem simbólica e/ou profética.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- A primeira parte da Bíblia é a parte histórica. Esta parte é composta pelos livros que registram acontecimentos
históricos, veja alguns exemplos:
R:
a história da Criação,
a história de Adão e Eva,
a história da queda do homem,
a história de Davi e Golias,
a história de Sansão e Dalila,
a história do povo de Israel, etc.
são os livros históricos que compõem a primeira parte da Bíblia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - A segunda Parte da Bíblia – POESIA – é composta de livros que foram escritos numa linguagem poética. Quais
são?
R: 1 - Jó 2 - Salmos

3 - Provérbios

4 - Cantares (Cântico dos Cânticos) 5- Eclesiastes

13 - Todos estes livros têm uma linguagem poética. Dentre eles, qual é o mais conhecido?
R: O Livro de Salmos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Cite com suas palavras um versículo do Livro de Salmos que você se lembra:
R: Ex: “O Senhor é meu pastor, nada me faltará.” Sl 23
IMPORTANTE: Aproximadamente 85% do que se lê nos livros poéticos da Bíblia se entende como se lê e
aproximadamente 15% está escrito numa linguagem simbólica, figurativa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 - A terceira parte da Bíblia é a parte da profecia. Quais são os dois importantes livros proféticos da Bíblia e em
quais Testamentos eles se encontram?
R: Apocalipse (NT) e Daniel (AT)

IMPORTANTE:
A parte profética começa em Isaías e vai até Malaquias no AT, e incluídos nesta parte profética estão os dois
principais livros proféticos: o livro do Apocalipse e o livro de Daniel.
OBS: Aproximadamente 95% do conteúdo destes livros não se entendem como se lê, pois estão escritos em grande
parte numa linguagem simbólica, figurativa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 - A quarta parte da Bíblia é composta pelos livros dos Evangelhos.
Quais são estes livros e de qual testamento eles fazem parte?
R: São todos do NT: Mateus, Marcos, Lucas e João
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 – O que significa a palavra “EVANGELHO”?
R: Literalmente, evangelho significa "boa mensagem", "boa notícia" ou "boas-novas", derivando da palavra grega
ευαγγέλιον.
NOTA: começou a ser dado o nome de evangelhos aos livros que contivessem a mensagem do evangelho, ou mais
genericamente, narrassem qualquer atitude de Jesus Cristo ou elencassem seus ensinamentos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 – Do que falam os Livros dos Evangelhos?
R: Estes livros contam sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua vida aqui na Terra, sobre seu sacrifício na cruz, sua
ressurreição e seus ensinamentos. Estes livros contem a mensagem da salvação que está no próprio Jesus e
anunciam também a sua volta. São também estes livros que narram e testificam o cumprimento das profecias do
AT referente à vinda de um salvador, aquelas profecias que anunciaram a vinda do Messias.
OBS: Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda de um salvador. Quando Jesus nasce, a profecia da
primeira vinda de Cristo se cumpre, Jesus é o salvador anunciado no Antigo Testamento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 - Aproximadamente 85% destes livros – EVANGELHOS - se entende como se lê e aproximadamente 15 % têm
linguagem figurativa, são as parábolas.
Cite uma parábola da qual você se recorda e diga o qual é o seu significado:
R: Ex1: A parábola do Semeador e do Joio e do Trigo (Mateus 13.3-30)
Ex2: A parábola do filho pródigo (Lucas 15.11-32)
20 – A quinta parte da Bíblia é composta dos livros que contém as CARTAS também chamadas de Epístolas dos
Apóstolos. Esta parte começa em Romanos (Carta de Paulo aos Romanos) e vai até Judas (não é o Judas Iscariotes
que traiu Jesus).
Cite alguns dos livros que são as chamadas Cartas dos Apóstolos:
R: Ex: Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, etc.
Tarefa: Localize na Bíblia os livros que são as Cartas dos Apóstolos e escolha um para ler a introdução. Depois
reproduza com suas próprias palavras o conteúdo da introdução da Carta que você escolheu.
IMPORTANTE: Aproximadamente 90% das Cartas (Epistolas) entendem-se como se lê e os 10% restantes estão
escritos numa linguagem simbólica, figurativa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estas são, portanto, as cinco partes da Bíblia:
- HISTÓRIA – Conta também o início da luta entre o bem e o mal. (Fé e obediência x Incredulidade e desobediência)
- POESIA – Mensagens de esperança, conforto e segurança
- PROFECIA – 95 % estão numa linguagem simbólica, 5% está numa linguagem literal.
- EVANGELHOS – São quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João
- CARTAS – 90% estão numa linguagem literal, 10% está numa linguagem simbólica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linguagem literal e Linguagem simbólica
Exemplos:
As narrativas das curas que Jesus fez estão em uma linguagem literal.
As parábolas que Jesus contou estão em uma linguagem simbólica
A maioria dos versículos do Livro de Apocalipse não se entende como se lê, pois estão numa linguagem simbólica.
Alguns versículos bíblicos do livro profético Apocalipse cuja linguagem é simbólica:
Apocalipse 7:1 “Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma.”
Apocalipse 12:1 “E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e
uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça.”
Apocalipse 13:1 “Então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez
diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia.”
As pessoas erram na interpretação dos textos da Bíblia e pregam coisas que a Bíblia não diz e não ensina
justamente porque não estudam a Bíblia. Além disso, o poder de Deus se manifesta pela revelação e
entendimento que recebemos por meio do Espírito Santo. Para estudar a bíblia, precisamos orar e pedir o
entendimento espiritual.
“Errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.”
Mateus 22:29
“E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”
João 8:32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ver 2.Co3.5-6 ( “... a letra mata, mas o espírito vivifica.”)
– O discernimento espiritual – 1 Coríntios 2.14
– Quando a palavra (a letra) é lida à luz do Espírito, ela é vivificada pelo Espírito e torna-se fonte de vida para quem
dela se alimenta. Porém, a palavra em si só, sem o dom do Espírito, não traz a vida e, muitos, sendo conduzidos por
interpretações próprias, interpretações humanas, estão sendo conduzidos a morte.
5

Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa
capacidade vem de Deus.

6

Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito; pois a letra
mata, mas o Espírito vivifica. 2Co 3:5-6

Lembre-se, a Bíblia não é um livro comum, mas um livro de mistério. Para entender a Palavra de Deus você precisa
buscar a Deus em oração e pedir entendimento e discernimento espiritual. É necessário ter uma postura de
humildade diante de Deus e diante da Palavra de Deus. Somente assim Deus nos dá este discernimento por meio
do Espírito. E isto para que ninguém se glorie do conhecimento que ali encontrou, pois este conhecimento é
recebido por graça, e não por sabedoria humana. (Ver também Daniel 10.12)
“Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o
Senhor…” Jeremias 29.13-14
“A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em
demonstração do Espírito de poder; para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder
de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos
príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada; mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que
esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória; a qual nenhum dos príncipes deste
mundo compreendeu; porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1Coríntios
2.4-9
Mateus 11:25

Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.

Mateus 11:26

Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.

14

Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não
é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Co 2.14
Ler 1 Coríntios 2:12 a 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEXTOS COMPLEMENTARES PARA LEITURA:

Livre acesso a Deus por intermédio de Jesus – Efésios 3.11,12
“*...+ de acordo com o seu eterno plano que ele realizou mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, por
intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quem são os Filhos de Deus – Gálatas 3:6 a 8 e 26 a 29 (descendência de Abraão)
Romanos 10:18 a 21 e Romanos 11:11 a 23 - Ver também Isaías 65:1-2
Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel - Efésios 3: 4-7  ver também Ef4:14-15
- Povo de Deus - 1Pe 2:9
1Pe Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para
2.9 anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ver ainda 1Pe 1:14-16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará – Filipenses2:8-11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textos bíblicos que testificam a autenticidade da Bíblia:

O Evangelho não é de origem humana: Gálatas 1:11-12
“Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder.” 1 Co 4:20
A sabedoria procedente do Espírito – 1Co 2:6-9
“(...) a letra mata, mas o Espírito vivifica.” 2Coríntios 3:4-6
Discernimento Espiritual- 1 Co 2: 14
2 Timóteo 3:16 “Toda Escritura é inspirada por Deus....”
2 Pedro 1:16-21 (super importante); 2Pe 3:3-5
2 Coríntios 10:3-5
Não há outro Evangelho: Gálatas 1: 6 a 16 ( e até 24)
Apocalipse 22:18-19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sã Doutrina – 1 Tm 6:3-5 e 6:20,21
Sabedoria segundo os padrões humanos –1 Co3:18-21
Quem é Paulo, quem é Apolo? 1 Coríntios 3:4-5
Os falsos evangelistas e a influência do inimigo: 2Corintios 11:13-15 - Mt 16:21-23
1 Timóteo 1:6-7
Os falsos mestres – 2Pedro 2
Distorcendo a Palavra de Deus – 2Pedro 3.15-16
Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da Verdade: 1Timóteo 2.3-6
“Quem não é contra nós é por nós” - Filipenses – 1.15-18 e Marcos 9:38-41
Rejeite as fábulas profanas e enganosas: 1Timóteo 4.7 / 1Timóteo 6.3-5 / 2 Timóteo 4.3-4
1 João 5.9-12
1 Pedro 1:16-21 – Comprados com sangue (O preço da reconciliação)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orientação para os Ricos: 1Timóteo 6.17

