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As Escrituras N° 1 - O Princípio de Tudo 

Suplemento pedagógico “As Escrituras”  

 

Considerações gerais 

1) A proposta curricular da série “As Escrituras” tem como eixo 
temático a Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento, 
enfatizando: 

• Deus como agente soberano da história; 
• Formação e vocação do povo de Deus; 
• Plano redentor de Deus em Cristo; 
• A ação do Espírito na proclamação do evangelho. 

 
2) As atividades de reflexão, aplicação e avaliação devem ser 

desenvolvidas após o estudo das lições. Percebe-se há algum 
tempo que poucos alunos fazem previamente a leitura dos textos 
bíblicos indicados e da lição correspondente; assim, o que se 
propõe é que o estudo em grupo possa acentuar o interesse do 
aluno pelo tema e que, por si só, ele volte à bíblia e à revista para 
aprofundamento da reflexão, efetiva aplicação e auto-avaliação 
do aprendizado. 
 

3) O método pretendido é o da investigação indutiva, ou seja, parte 
do texto para a formação de idéias e conceitos. Caberá ao 
professor conduzir a aula com graça e competência de modo a 
extrair o melhor da lição e da contribuição dos alunos. Quanto 
mais participação e envolvimento na aula, melhor o 
aproveitamento dos alunos. O professor deverá se sentir 
preparado se realizar cuidadosa leitura do texto e certificar-se 
que compreende adequadamente os termos utilizados. É 
fundamental que ele proceda  previamente a leitura bíblica 
completa dos livros estudados em cada revista; dominar o 
conteúdo bíblico é pré-requisito para conduzir os debates. 
 

4) O uso dos textos bíblicos segue um padrão uniforme em todas as 
lições:  
a) O texto inicial contém uma ênfase que norteia toda a lição, 
como um texto áureo;  
b) no corpo das lições, os comentários do autor encaminham o 
debate seguindo-se os textos validar seus argumentos;  
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c) o texto final pretende apresentar em si mesmo a verdade 
central da aula e a aplicação a ser desenvolvida. O professor 
deverá valer-se de sua leitura para encerrar a aula seguindo-se 
de reflexão e oração. 
 
 
 

5) A estrutura geral das lições sugere naturalmente que o professor 
leia os comentários do autor e os textos bíblicos correlatos e 
apresente em seguida suas considerações pessoais. Segue-se a 
isso o debate ponto a ponto. A seqüência autor + bíblia + 
professor + alunos retroalimenta  o debate e permite o fluxo 
convergente das idéias.  

 

 

Revista 01 

O Princípio de tudo 
 
A revista 01 percorre todo o livro do Gênesis e o início do livro do Êxodo 
ao longo de treze estudos que, se ministrados semanalmente, serão 
completados em um trimestre. No período, os alunos deverão ser 
motivados a ler todo o trecho bíblico mensalmente. Por se tratar de 
conteúdo histórico, a repetição da leitura ajudará na assimilação dos 
detalhes e enriquecerá a participação nas aulas. 
Há algumas questões polêmicas no Gênesis e elas serão estudadas 
dentro dos limites da revelação bíblica, evitando-se citações que 
envolvam a língua original, o hebraico. É sabido que muitos pregadores, 
a título de falsa erudição, usam e abusam de especulações, 
principalmente nos onze primeiros capítulos. Valendo-se da simplicidade 
e credulidade do povo, ensinam com convicção coisas que não 
podem provar, quando não heresias.  

 

I - Objetivo Geral da revista 

Compreensão da revelação de Deus e seu plano redentor a partir da 
criação, da eleição dos patriarcas e da formação do povo da Antiga 
Aliança; 

 

II– Glossário e conceituações do autor 

Depravação: termo que na teologia define o estado de corrupção em 
que se encontra o homem natural como decorrência do pecado de 
Adão. O homem, criado bom, tornou-se essencialmente mau e 
propenso ao pecado e à inimizade com Deus. 
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Proto-evangelho: anuncio antecipado das boas novas de salvação. 

Emanuel: no hebraico “Deus Conosco”, Deus entre nós. 

Tradição oral: prática comum nas sociedades onde a escrita não era 
dominada por muitos, consistindo em narrativa organizada em forma 
poética e passada de pai para filho através de relato oral; 

Elohim: na língua original deveria ser traduzida por deuses, uma vez que 
o sufixo masculino plural do hebraico consiste na terminação “im”. Não 
expressava necessariamente o conceito da Trindade, antes a 
superioridade do Deus de Israel. 

Yahweh: o nome de Deus anunciado a Moisés no Sinai. Indica tanto sua 
auto-suficiência quanto sua eternidade. 

Cosmovisão: compreensão ou percepção do universo tangível e 
intangível. 

Hermenêutica: arte ou ciência da interpretação de textos (no caso 
particular das escrituras). 

Trilogia: conjunto de obras ou percepção que apresenta ou reúne três 
elementos interligados entre si.  

Mesopotâmia: região compreendida entre os rio Tigre e Eufrates 
(literalmente significa entre rios) reconhecida como berço da 
humanidade; 

Pré-história: período anterior ao que se pode documentar ou historiar 
segundo critérios científicos. 

Etnias: povos culturalmente distintos, eventualmente inclusive na raça. 

Nações: reunião de uma ou mais etnias em determinado território, sob 
determinada forma de organização social ou governo. 

Eleição: escolha soberana de Deus segundo seu conselho e propósito, 
independente do mérito do eleito. 

Israelatria: neologismo para indicar fascínio e supervalorização do 
estado judeu ou a religião da antiga aliança. 

 

III – Subsídios para os planos de aula: 
Lição 1 – O criador e sua criação 

Objetivo específico da lição: apresentar Deus como o Criador de todas 
as coisas e dar ao aluno compreensão da natureza religiosa e poética 
da narrativa da criação em Gn 1 
Idéia central: A criação é uma realização soberana de Deus e Ele 
pretendeu desde o princípio revelar-se e relacionar-se com ela em 
amor. 
Pontos salientes: 

1. Os nomes de Deus; 
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2. As ações de Deus: criar, preservar, revelar, relacionar-se; 
3. A relação da bíblia com as ciências naturais. 

Aplicações possíveis:  
1. Destacar a grandeza do poder e manifestação de um propósito 

no processo da criação; 
2. Observar que a bíblia pode dialogar com as ciências naturais, 

mas não se propõe a ser um tratado de ciência; 
3. Encorajar os cristãos a defenderem a autoridade das escrituras 

como revelação de Deus e nas questões de natureza religiosa.  

 
Lição 2 – Imagem e semelhança 

Objetivo específico da lição: apresentar a narrativa da criação do 
homem em Gn 2 e as implicações teológicas do texto. 
Idéia central: o homem é singular e distinto na criação, alvo central do 
desejo relacional de Deus, para isso, criado à sua imagem e 
semelhança. 
Pontos salientes: 

1. O propósito relacional de Deus na criação do primeiro casal; 
2. A origem única da raça humana; 
3. A natureza da “imagem e semelhança de Deus”. 

Aplicações possíveis:  
1. Ao imprimir em Adão e Eva sua imagem e semelhança, Deus 

demonstra disposição de relacionar-se em amor com a obra de 
suas mãos; 

2. A criação de Eva e do Jardim do Éden demonstram a 
preocupação de Deus de proporcionar bem-estar e felicidade; 

3. Diante do propósito de Deus, cabe-nos retribuir com amor 
devotado manifestado em louvor, adoração e humilde 
dependência de sua graça.  

Lição 3 – O paraíso perdido 
Objetivo específico da lição: apresentar a narrativa bíblica que explica 
a entrada do pecado no mundo e suas conseqüências imediatas e 
mediatas. 
Idéia central: o pecado de Adão foi um ato deliberado de 
desobediência a Deus, um desvio do plano original do Criador com 
conseqüências imediatas sobre ele, Eva, seus descendentes e o 
restante da criação. 
Pontos salientes: 

1. A aparição do tentador na história; 
2. A responsabilização pelo pecado e as conseqüências individuais 

e coletivas; 
3. A quebra do relacionamento entre o Criador e a criação; 
4. A promessa do Redentor já no Éden. 

Aplicações possíveis:  
1. Considerar os perigos da tentação para evitar consumação do 
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pecado; 
2. Destacar que o pecado afasta o homem do Criador e de seus 

propósitos amorosos; 
3. Reafirmar que, apesar de punir o pecado, Deus não desistiu do 

homem em momento algum e anunciou a redenção do homem 
através do descendente. 

 

 
Lição 4 – Noé e sua arca 

Objetivo específico da lição: apresentar a história de Noé através da 
narrativa do dilúvio, considerando suas causas e conseqüências.  
Idéia central: O dilúvio, embora seja o maior juízo de Deus, é prova do 
seu amor e providência, preservando em Noé a humanidade. A 
mensagem do dilúvio é um alerta contra a depravação e a 
pecaminosidade humana. 
Pontos salientes: 

1. Deus tem direito sobre a criação: executa juízo e justiça; oferece 
graça e favor a quem quer; 

2. Noé é um exemplo de obediência e fé comprovada na 
construção na arca; 

Aplicações possíveis:  
1. O dilúvio foi uma ação de juízo de Deus sobre a humanidade 

pecadora e prenúncio de juízos anunciados á nossa geração; 
2. A recompensa do justo e do que crê em Deus se manifesta na 

salvação. A arca é uma representação da salvação oferecida 
em Jesus; 

3. A fé de Noé permitiu a salvação de sua família e a conservação 
da raça humana. Deus continua buscando justos no meio de 
uma geração corrompida.  

 

 
Lição 5 – Os dias da antiguidade 

Objetivo específico da lição: demonstrar como o Gênesis apresenta a 
multiplicação do homem e a realização da vontade do Criador de ver 
povoada a terra. Enfrentar dois textos polêmicos que têm sido objeto 
de muita especulação, mas que precisam de resposta sincera. 
Idéia central: Em Babel, o senhorio de Deus sobre a humanidade mais 
uma vez se comprova, assim como prenuncia da redenção oferecida 
em caráter universal. A questão do casamento de Caim e dos filhos de 
Deus com as filhas dos homens são menores, mas necessitam resposta. 
Pontos salientes: 

1. A construção da torre era uma afronta a ordem divina da 
dispersão; 

2. Deus é criador das etnias e nações; a bíblia apresenta o direito 
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universal de Yahweh; 
3. A história de Caim foi conservada principalmente para explicar a 

origem de Sete, a única linhagem de Adão que sobreviveu 
através de Noé; 

4. O breve comentário que o Gênesis faz sobre relações entre filhos 
de Deus e filhas dos homens que geraram gigantes é uma 
narrativa de difícil resposta. De qualquer forma, o dilúvio sepultou 
essa geração. 

Aplicações possíveis:  
1. Deus as dispersou na terra para reuni-las em Jesus; a abrangência 

missionária da Grande Comissão e a manifestação do Espírito no 
dia de pentecoste revelam o compromisso de Deus com as 
nações;  

2. A questão de Caim desestimula alguns a lerem o AT. Com quem 
casou Caim? É uma pergunta que não faz diferença, mas 
incomoda.  

3. Igualmente a questão dos gigantes desperta grande curiosidade, 
embora respondê-la seja de pouca utilidade. De qualquer forma 
é interessante a busca de soluções das “dificuldades bíblicas” 
para estimular o espírito investigativo e fundamentar a 
credibilidade das Escrituras. 

 

 
Lição 6 – O pai da fé 

Objetivo específico da lição: apresentar a história de Abraão e de que 
maneira nele Deus realiza seu plano redentor, com o intento de 
abençoar todas as famílias da terra.  
Idéia central: o chamado (com promessa) de Abraão é uma iniciativa 
de Deus e a resposta de fé é o grande feito do patriarca.  
Pontos salientes: 
1) O plano redentor se desenvolve de modo mais claro a partir do 
chamado de Abraão; ele é um meio pelo qual Deus abençoará as 
nações; 
2) Abraão apresentou qualidades e defeitos em sua caminhada 
com Deus; sua tentativa de ajudar Deus lhe trouxe dissabor; 
3) Sua fé comprovada pela obediência é exemplo para todos.   
Aplicações possíveis:  
1) A soberania de Deus deve ser aceita sem questionamentos. Ele 
executa seus desígnios independentemente dos homens, mas tem 
prazer em fazê-los conhecidos e convidar-nos a participar; 
2) As promessas de Deus são infalíveis, mas seus caminhos nem 
sempre são facilmente percebidos   
3) Abraão teve dias difíceis e momentos de fraqueza; devemos 
entender que somos suscetíveis a erros também, mas precisamos 
aprender a imitar-lhe a fé e o relacionamento com Deus.  
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Lição 7 – O filho da promessa 

Objetivo específico da lição: apresentar a história de Isaque e de que 
maneira nele Deus realiza seu plano redentor.  
Idéia central: o nascimento milagroso de Isaque é prova da 
intervenção de Deus para a execução de seu plano redentor. Como 
herdeiro das promessas, os caminhos de Isaque foram conduzidos por 
Yahweh. 
Pontos salientes: 
1) As circunstâncias especiais do nascimento de Isaque; 
2) Sua eleição como herdeiro das promessas feitas a Abraão; 
3) A providência e o cuidado de Deus na escolha de sua esposa e 
na proteção em terra de estranhos; 
4) Os desafios de sua vida como peregrino. 
Aplicações possíveis:  
1) As promessas de Deus se cumprem no tempo Dele; 
2) Buscar ajuda de Deus em decisões difíceis é uma necessidade; 
3) Estar envolvido num projeto específico de Deus não significa estar 
imune ás dificuldades da vida; é preciso lutar e perseverar. 

 

 
Lição 8 – Obediência exigida e oferta voluntária 

Objetivo específico da lição: a partir de dois eventos na vida de 
Abraão, o sacrifício de Isaque e o pagamento de dízimo a 
Melquisedeque, considerar a relação com Deus entre obediência 
exigida e o serviço voluntário. 
Idéia central: a relação com Deus se comprova através da obediência 
decidida a seus decretos orientações e também na expressão 
voluntária de gratidão. 
Pontos salientes: 
1) A fé de Abraão foi autenticada pela obediência; 
2) A gratidão de Abraão se tornou concreta quando pagou dízimo; 
3) Uma discussão da teologia bíblica do dízimo. 
Aplicações possíveis:  
1) Deus testa a obediência dos seus filhos; 
2) O sacrifício de Isaque é uma tipologia de Jesus; 
3) Deus espera voluntariedade de seus filhos. 

 

 
Lição 9 – Soberania, eleição e propósito 

Objetivo específico da lição: através da escolha de Jacó e da rejeição 
de Esaú, apresentar os conceitos de soberania, eleição e propósito de 
Deus.  
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Idéia central: o plano redentor pertence a Deus e ele o executa como 
quer. A escolha de Jacó não é justificada, apenas explicitada. 
Pontos salientes: 
1) Deus é soberano e a eleição de Jacó coube a ele; 
2) O povo de Israel, a descendência, não é a finalidade, o objetivo, 
mas um meio para manifestação da graça salvadora de Deus a todos 
os povos; 
Aplicações possíveis:  

1. Os personagens bíblicos envolvidos nesse plano redentor não 
eram capazes de mensurar sua dimensão. A questão era muito 
maior do que posses ou direitos de primogenitura; 

2. A soberania de Deus é inquestionável; 
3. A eleição de Jacó tinha um propósito maior: o testemunho às 

nações. 

 

 

 

 

 
Lição 10 – As viagens de Jacó 

Objetivo específico da lição: apresentar resumidamente a história de 
Jacó e de que maneira se desenvolve nele o plano redentor. 
Idéia central: a experiência de Jacó em seu relacionamento com Deus 
e em sua vida familiar. 
Pontos salientes: 

1. As estratégias desonestas de Jacó lhe renderam muitas dores; 
2. A misericórdia de Deus o preservou em Padã-Arã e lhe deu 

prosperidade até o tempo determinado para seu retorno; 
3. O reencontro com as coisas mal resolvidas do passado 

assustaram Jacó; 
4. Apesar de tudo, Deus era com ele devido sua eleição. 

Aplicações possíveis:  
1. Como peregrinos nesse mundo, podemos enfrentar desafios 

como Jacó; 
2. Muitos dos sofrimentos são conseqüências dos próprios erros; ao 

final eles exigirão reparação; 
3. A vida familiar em harmonia deve ser o melhor testemunho de 

sucesso que um cristão deva buscar. 

 

 
Lição 11 – Betel, Maanaim e Peniel 

Objetivo específico da lição: à partir de três eventos na vida Jacó, suas 
visões de anjos em Betel e Maanaim e a luta em Peniel, considerar a 
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experiência de vida e a revelação recebida patriarca dos israelitas. 
Idéia central: Deus a si mesmo e os seus planos ao longo da 
caminhada de fé.  
Pontos salientes: 

1. Em Betel, Jacó teve confirmada sua eleição; 
2. Em Maanaim, Jacó recebeu a promessa do cuidado e da 

proteção divinas; 
3. Em Peniel, Jacó teve mudado seu nome para Israel; 
4. Em El-Betel, Jacó conduziu sua casa a um concerto com Deus 

Aplicações possíveis:  
1. Encontros extraordinários com Deus podem ocorrer; as marcas de 

tais encontros nos acompanharão pelo resto da vida; 
2. Mesmo em homens desajustados, Deus realiza seus intentos 

redentores; 
3. Ao final, a lei da semeadura se mostrará inflexível. As contas 

deverão ser acertadas e a reconciliação com o irmão ofendido 
deverá ser buscada. 

 
 

Lição 12 – A saga de José do Egito 
Objetivo específico da lição: apresentar resumidamente a história de 
José e de que maneira se desenvolve nele o plano redentor. 
Idéia central: a trajetória de José, as circunstâncias que envolveram ele 
e sua família estavam dentro de um propósito maior de Deus. 
Pontos salientes: 

1. O caráter superior de José, sua sensibilidade espiritual e sua 
capacidade administrativa; 

2. A incapacidade de Jacó administrar os conflitos familiares; 
3. O governo de Yahweh nas terras do Egito e a sujeição de faraó 

os seus desígnios; 
Aplicações possíveis:  

1. José é um exemplo de integridade e fidelidade; mesmo assim 
passou por muitas dificuldades até ocupar o lugar que Deus lhe 
destinara; 

2. Testar o coração dos homens, como José fez com seus irmãos, é 
algo que Deus faz constantemente conosco; 

3. Deus governa todos os povos; seus olhos estão sobre as nações. 
Em José elas foram abençoadas com provisão em dias de fome 

 
 

Lição 13 – Um líder para uma grande tarefa 
Objetivo específico da lição: apresentar o princípio da história de 
Moisés e de que maneira se desenvolve nele o plano redentor. 
Idéia central: a preparação de Moisés para ser o líder de Israel na sua 
saída do Egito e o caminho para a terra prometida aos pais. 
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Pontos salientes: 
1. A providência divina na guarda e na educação do menino 

Moisés; 
2. A caminhada de Moisés foi difícil, incluindo um assassinato, o 

desprezo dos hebreus e um longo período de auto-exílio; 
3. O reencontro com sua vocação se dá quando já adormecera 

no seu coração o seu chamado; 
4. A resistência de Moisés foi vencida pela soberania de Yahweh. 

Aplicações possíveis:  
1. Deus conhece as angústias que alcançam seu povo e ouve-lhes 

o clamor. No seu tempo, age para livrá-los; 
2. Para execução de seu plano redentor, Deus levanta pessoas 

especificamente preparadas; Ele chama, capacita e envia. 
3. Mesmo sabendo qual sua tarefa, o líder deve discernir de Deus o 

tempo e o modo de fazer as coisas. 

 


