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26 Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o 
lado do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este se acha 
deserto. Ele se levantou e foi. 
27 Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos 
etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera 
adorar em Jerusalém, 
28 estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta 
Isaías. 
29 Então, disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e 
acompanha-o. 
30 Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: 

COMPREENDES O QUE VENS LENDO? 
31 Ele respondeu: COMO PODEREI ENTENDER, SE ALGUÉM NÃO 
ME EXPLICAR? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.

Atos 8:26-31



1. COMPREENDES O QUE VENS LENDO? 

2. COMO PODEREI ENTENDER, SE ALGUÉM NÃO ME EXPLICAR?

3. PEÇO-TE QUE ME EXPLIQUES A QUEM SE REFERE O PROFETA

4. ENTÃO, FILIPE EXPLICOU; E, COMEÇANDO POR ESTA PASSAGEM DA 
ESCRITURA, ANUNCIOU-LHE A JESUS.

5. disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que seja eu batizado? Filipe 
respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: 
CREIO QUE JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS.



Centralidade da Educação Cristã é a 
Palavra de Deus – Sagradas Escrituras

A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o testemunho do
SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do
SENHOR são retos e alegram o coração; o mandamento do SENHOR
é puro e ilumina os olhos. Sl 19.7-8



Ao Educador Cristão, o que precede a 
definição de estratégias de ensino, 

recursos didáticos é o Conhecimento 
da Palavra de Deus. 

E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu
coração. Dt 6.6
O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria;
revelam prudência todos os que o praticam. O seu
louvor permanece para sempre. Sl 111.10



Trilhas que podem auxiliar o Estudo da 
Palavra de Deus

https://pt.shopify.com/burst/imagens-hd/pesquisar?utf8=%E2%9C%93&q=estrada&button=



Ler diferentes traduções enriquece o 
estudo e a compreensão da Bíblia 

Sagrada . Sociedade Bíblica do Brasil

http://www.sbb.org.br/a-biblia-sagrada/compare-as-traducoes/



Uma das maneiras de aprofundar o estudo e a meditação da Bíblia é 
ler várias traduções lado a lado. Ao fazer isso, o leitor cedo ou tarde 
encontrará diferenças entre as traduções. Como explicar isso?
É possível que a diferença seja apenas aparente, porque o leitor não 

se deu conta de que a mesma mensagem foi expressa 
através de palavras diferentes. Também é possível que a 

ordem dos termos tenha sido invertida, para facilitar a 
compreensão do leitor ou ouvinte.
É possível – e até provável – que eventuais diferenças possam ser 
explicadas pelo fato de as traduções terem sido feitas 

em épocas diferentes, por equipes de tradução 

distintas. É claro que, neste caso, está implícito que um mesmo 
texto pode ser traduzido de formas ligeiramente diferentes, não 
porque os tradutores são incompetentes, mas porque o original é 
mais rico do que se imagina.

http://www.sbb.org.br/a-biblia-sagrada/compare-as-traducoes/



http://www.sbb.org.br/a-biblia-sagrada/compare-as-traducoes/



Bíblias de Estudo



Os principais recursos da Bíblia de Estudo de Genebra são:

17 Mapas Coloridos

Das principais regiões de interesse para o estudo da Palavra de Deus. 

•61 Mapas Ilustrativos

Próximos ao texto que se refere à área descrita, facilitam o entendimento das passagens bíblicas e ajudam no 

preparo de lições e mensagens. 

•Concordância Bíblica

Com 3.838 verbetes (134 páginas), a mais abrangente concordância para Bíblias de estudo existente em 

português. 

•Introduções aos Livros da Bíblia

Informações úteis sobre a autoria, data e ocasião, dificuldades interpretativas, características e temas. Tudo 

para se compreender o livro em seu contexto e seu sentido original. 

•19.403 Notas de Estudo

Preparadas por 50 eruditos com explicações do sentido do texto bíblico para aplicação em sua vida. 

•Índice para Anotações

Com fácil localização de temas e comentários. 

•Introduções às Seções

As grandes divisões da Bíblia são explicadas para enriquecer a pesquisa, com dados sobre autoria, data, 

composição, tema, etc. 

•47 Gráficos Explicativos

Famílias, cronologias, eventos, dados comparados, ilustrações, tabelas, etc. 

•96 Notas Teológicas

Sobre temas bíblicos e doutrinários principais, profundas, mas em linguagem simples e clara. 



Referências Cruzadas e as 
Passagens Bíblicas Paralelas

As referências cruzadas servem para localizar
passagens paralelas dos textos, ferramenta útil
para comparar passagens que tratam dos
mesmos temas ou termos e podem, assim,
esclarecer umas às outras. Aparecem separadas
do texto bíblico, no final das páginas. A indicação
é feita pelo capítulo e em seguida o versículo em
negrito/itálico acompanhado de todas as
referências paralelas ligadas ao versículo.
Exemplo: CAPÍTULO Gn 1.1 Jó 38.4-7; Sl 8.3; Is
42.5; Jo 1.1; Hb 1.10; Ap 4.11
https://vidanova.com.br/img/cms/a21_china_2013_trecho_letra_normal
_alterado%20(2).pdf



Evangelhos Sinóticos

• Os 3 primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos e 
Lucas apresentam uma sinopse da vida de 
Cristo.

• Sinopse – ver em conjunto ou ver 
coletivamente. 



Tentação de Jesus
Mateus 4.1-11

1 A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, 
para ser tentado pelo diabo. 2 E, depois de jejuar 
quarenta dias e quarenta noites, teve fome. 3 Então, o 
tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de 
Deus, manda que estas pedras se transformem em 
pães. 4 Jesus, porém, respondeu: Está escrito:  Não só 
de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 
procede da boca de Deus.
5 Então, o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o 
sobre o pináculo do templo 6 e lhe disse: Se és Filho 
de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:  Aos 
seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem; e: 
Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares 
nalguma pedra.
7 Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito:  Não 
tentarás o Senhor, teu Deus.
8 Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, 
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória 
deles 9 e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, 
me adorares. 10 Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, 
Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, 
adorarás, e só a ele darás culto.
11 Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos 
e o serviram. 

Marcos 1.12-13

12 E logo o Espírito o impeliu para o deserto, 
13 onde permaneceu quarenta dias, sendo 
tentado por Satanás; estava com as feras, mas 
os anjos o serviam.



Reis e Crônicas

Fonte: TONIOLO, R.C. (2017)



Epístolas Paulinas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso

1ª. Viagem Missionária 2ª. Viagem Missionária

3ª Viagem 
Missionária



Tempos Históricos

• Cronologia Bíblica

• Gênesis a Êxodo – 400 anos

• Juízes – 300 anos

• Esdras – Capítulos 1 a 6 – cerca de 60 anos –
Capítulos 7 a 10. 

• Atos  - 30 anos



https://pt.slideshare.net/prmoisessampaio/livros-histricos



Geografia Bíblica

Rio Jordão

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jord%C3%A3o



Contextos

• Histórico Geral

• Histórico Particular

• Cultural – Resgate de Boaz – Rute 4. 

• Literário

• Autoria



Conhecimento Sobrenatural

• Toda a Escritura procede de Deus “ homens 
santos falaram da parte de Deus movidos pelo 
Espírito Santo” (2Pe 1.20-21). A Escritura é 
sobrenatural por ter sido originada em Deus 
e por produzir efeitos sobrenaturais, 
mediante a ação do Espírito Santo em todos 
aqueles que creem em Cristo. É por meio da 
Palavra que Deus gera os seus filhos 
espirituais. Herminsten Maia, 2013, p.185-6



Vivências na Educação Cristã

• Sala dos Adolescentes – atividades em grupos 
menores, argumentação, gincana 
(gamificação), seminário, mapas conceituais.

• UCP – Galeria dos Profetas; Acampamento 
sobre a Reforma Protestante (5 Solas, 
Versículos-chave, Atores representando os 
Reformadores, Lição Bíblica e Atividade de 
Fixação, sem contar no Cenário).







14 Tu, porém, permanece naquilo que 
aprendeste e de que foste inteirado, 
sabendo de quem o aprendeste 15 e 
que, desde a infância, sabes as sagradas 
letras, que podem tornar-te sábio para a 
salvação pela fé em Cristo Jesus. 
16 Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, 17 a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa 
obra.

2Timóteo 3.14-17


