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“Tomai este Livro da Lei e ponde-o ao lado da arca da 

Aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali 

esteja por testemunha contra ti” (Dt 31:26). 
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Mais de 6 mil línguas são faladas entre os bilhões de habitantes do mundo. 

A Bíblia completa foi traduzida para mais de 600 idiomas, tendo o Novo 
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Testamento ou algumas partes dele sido traduzidos também para mais de 2.500 

outros idiomas. 

Estima-se que 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das 

Escrituras traduzida em sua língua materna. Embora ainda haja muito trabalho 

a ser feito, os esforços das sociedades bíblicas garantem que 6 bilhões de pessoas 

possam ler as Escrituras. 

Os que têm acesso à Bíblia e a estudam com oração, recebem a plenitude do 

Espírito Santo e conhecem o Senhor revelado em suas páginas. 

 

1 COMPREENSÃO DAS ESCRITURAS 

 

A Bíblia foi escrita como um testemunho do plano divino de redimir a 

humanidade caída e da obra de Deus na História. Ela foi dada para nos instruir 

nos caminhos da justiça. O Senhor escolheu fazer isso em linguagem humana, 

tornando Seus pensamentos e ideias visíveis mediante palavras que entendemos. 

Ao redimir Israel do Egito, Deus escolheu uma nação específica para transmitir 

Sua mensagem a todos os povos. 

A ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo que 

o Novo Testamento fosse transmitido por meio do idioma universal, o grego. 

Dessa maneira, a Bíblia demonstra a continuidade desse inspirado 

“testemunho” desde o primeiro escritor das Escrituras até o último. 

Você obedece a Palavra de Deus? 

 

2 PALAVRAS E SEUS SIGNIFICADOS 

 

A palavra hebraica chesed (“misericórdia”) é uma das mais ricas e 

profundas do Antigo Testamento. Ela descreve o amor de Deus, Sua bondade, 

misericórdia e o propósito da aliança em relação ao Seu povo. 

A palavra hebraica shalom é muitas vezes traduzida como “paz”. Mas seu 

significado é muito mais profundo e amplo do que esse termo. Ela pode ser 

traduzida como “plenitude, inteireza e bem-estar”. A bênção e a bondade de 

Deus nos mantêm em estado de shalom, que é um dom de Deus. 

Como podemos receber a chesed e ter shalom? 
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3 REPETIÇÃO, PADRÕES DE PALAVRAS E SIGNIFICADO 

 

No pensamento hebraico, existem diversas maneiras de expressar ideias 

que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos. Ao contrário das 

línguas europeias, o hebraico não possui sinais de pontuação no idioma original.  

Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo 

atributo de Deus era repeti-lo três vezes. Na visão e chamado de Isaías, os 

serafins repetiram as palavras “santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos” (Is 

6:3). 

Assim como escrita hebraica, Deus enfatiza o Seu amor por nós. 

 

4 TEXTOS E CONTEXTOS 

 

Nas Escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto. Elas não estão 

isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase; e essa 

unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois, há o contexto mais 

amplo da unidade geral em que a frase ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, 

um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto 

possível o contexto das palavras e frases para não chegar a conclusões 

equivocadas.  

De acordo com a Bíblia, homem e mulher são criações diretas de Deus. Por que 

a “sabedoria do mundo” é louca (1Co 1:20) ao afirmar que surgimos do mero acaso? 

 

5 LIVROS E SUA MENSAGEM 

 

As maiores unidades nas Escrituras são os livros da Bíblia. Os livros 

bíblicos foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. 

Alguns serviram como mensagens proféticas; outros foram compilações, como os 

Salmos. Existem livros históricos como 1 e 2 Reis, e há cartas para várias igrejas, 

como as escritas por Paulo e outros autores. 

Ao buscarmos entender o significado e a mensagem de um livro, é 

importante começar com a autoria e o contexto. São atribuídos autores a 
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muitos livros da Bíblia. Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento são 

identificados como tendo sido escritos por Moisés.  

Em outros casos, alguns autores bíblicos não foram identificados. (Por 

exemplo, os autores dos livros Ester e Rute, bem como os autores de muitos livros 

históricos como Samuel e Crônicas, não são identificados.).  

Considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas 

Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da Palavra” 

(Ellen G. White, O Grande Conflito, p. 9). 

No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre nossas origens, mas 

sobre o plano da salvação, ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Que bênção é estarmos entre aqueles que têm a Bíblia em seu idioma! 

Muitas vezes, não damos o devido valor a esse fato, esquecendo-nos de que não 

apenas muitos não têm a Bíblia, mas também que, durante séculos, na Europa, a 

Bíblia foi intencionalmente mantida longe das multidões. 

(____) Ao redimir Israel do Egito, Deus escolheu uma nação específica para 

transmitir Sua mensagem a todos os povos. Ele permitiu que essa nação 

comunicasse Sua Palavra por meio de seu idioma, o hebraico (e algumas porções 

em aramaico, língua relacionada ao hebraico). 

(____) A bênção e a bondade de Deus nos mantêm em estado de shalom, que 

é um dom de Deus. 

(____) Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo 

atributo de Deus era repeti-lo três vezes. À medida que o relato da criação chega 

ao ápice da divina obra criativa, o texto enfatiza a importância singular da 

humanidade criada. 

(____) O fato de Adão ser uma pessoa é posteriormente confirmado nas 

genealogias (Gn 5:1-5; 1Cr 1:1; Lc 3:38) e em relação com Jesus, que Se tornou o 

“segundo Adão” (Rm 5:12-14). 

(____) Esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com 

Abraão, a qual envolvia Sua promessa de estabelecer por meio dele uma grande 
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nação, a ser formada por uma “descendência como as estrelas dos céus e como a 

areia na praia” (Gn 22:17). 

(____) O Espírito não foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a 

Palavra a Seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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