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LERBAN – Livraria e Editora Renovação Batista Nacional 
 

SUPLEMENTO PEDAGÓGICO  
 

I – PROJETO DE TEOLOGIA BÍBLICA 
 
Série : AS ESCRITURAS – ANTIGO e NOVO TESTAMENTO  
Autor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 
 
PROPÓSITO: 

A Bíblia tem sido considerada Escritura Sagrada desde os primórdios da cristandade. Os 
judeus determinaram o Canon do Antigo Testamento e os concílios cristãos, depois de 300 anos 
de circulação, definiram quais evangelhos e epístolas deveriam compor o Canon do Novo 
Testamento. 

As igrejas locais estão incumbidas da tarefa de ensinar toda a doutrina, valendo-se para 
tal, de pessoas vocacionadas para o ministério de ensino, pastores e leigos graduados em 
teologia, professores voluntários, homens, mulheres e jovens, que por amarem as sagradas letras 
e estarem dispostos a cumprir a Grande Comissão, dedicam-se com fidelidade, amor e vida 
consagrada a compartilhar a Palavra de Deus.  

O ensino saudável das Escrituras é ferramenta fundamental para o desenvolvimento da fé, 
para o testemunho eficaz, para a edificação do corpo de Cristo e uma vida frutífera. 
Potencializado pelo Espírito Santo, o ensino das Escrituras conduz o ser humano à vida e a 
piedade, infunde temor e instrui ofiel. 

A série “As Escrituras” vem suprir uma lacuna percebida há muito: uma série focada na 
Teologia Bíblica. Seu escopo é suficientemente abrangente para permitir aos alunos o 
conhecimento geral dos 66 livros que compõem a bíblia, embora não se proponha a oferecer 
necessariamente um “panorama bíblico”. Seu foco está na revelação de Deus e no conhecimento 
do Seu propósito: 

“segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda 
a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito 
que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas 

as coisas, tanto as do céu como as da terra”. Ef 1.8-10 
Mais que conhecimento, pretende-se instruir para a vida: “toda a Escritura é inspirada por 

Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim 
de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra”. 2Tm 
3.16,17 
 
Finalidades 

1) Oferecer material didático de caráter cristão, confessional, contextualizado e de 
emprego amplo; 

2) Servir o povo de Deus, e particularmente os batistas nacionais que desejam ter melhor 
conhecimento das Escrituras.  

 
Público-alvo 
Jovens e adultos. 
Classes de Escola Bíblica; 
Grupos de estudo bíblico ou células de discipulado e pastoreio.  
 
Fundamentação/Proposta Curricular 
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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. 

  
O programa didático é composto por oito revistas trimestrais para o Antigo Testamento e oito 
revistas trimestrais para o Novo Testamento; cada revista contempla um livro ou um conjunto de 
livros e desenvolve o estudo do seu conteúdo em treze lições. Portanto, para o aluno diligente, 
em apenas quatro anos será possível aprofundar substancialmente seu conhecimento e o 
domínio dos conteúdos bíblicos. 
 

Antigo Testamento Novo Testamento 
O Princípio de tudo – Teol. Bíbl. de Gênesis Jesus, sua vida, seu ensino – Teol.Bib. dos Sinóticos 

A Antiga Aliança – Teol. Bíb. do Hexatêuco O verbo se fez carne – Teol. Bib. do Ev. De João 

Caminhos do povo da Aliança – T.B. Juízes/Reis Caminhos do povo da Nova Aliança – T.B. de Atos 

Exílio e restauração –  T.B. históricos pós-exílicos Cristianismo, doutrina e fé – Teol. Bíb. de Paulo 

Salmos, dilemas e dramas – Teol.Bib. Salmos e Jó Cristianismo, doutrina e prática – Teol.Bíb. de Paulo 

A Sabedoria do Povo de Deus – Prov. Ecl. e Cantares A superioridade de Cristo – Teol. Bíb. de Hebreus 

Fé, história e religião – Teol. Bib. Profetas Maiores O ensino dos apóstolos – Teol. Bíb. das Cartas gerais 

Fé, história e religião – Teol. Bib. Profetas Menores Em dias de tribulação – A Teol. Bib. do Apocalipse 

 
O professor deverá atuar como monitor, promovendo a livre reflexão e o confronto com as 
Escrituras. A grande gama de citações já transcritas no corpo da lição permitirá a agilidade, a 
prontidão para a leitura e a igualdade da versão empregada (Revista e Atualizada da SBB salvo 
raras exceções). Apesar desse facilitador, será importante que os alunos tenham suas bíblias à 
mão para análise de contextos ou trechos maiores das passagens quando necessário.  
Embora seja possível estudar cada revista isoladamente, é recomendável seguir a ordem natural 
e a disposição dos livros nos respectivos testamentos. Alternar entre o Antigo e o Novo também é 
uma opção, todavia a proposta original permanece a mais recomendável. 
 
Objetivos 
 
1.Geral 
O conhecimento de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, da missão trinitária e do propósito para todo 
ser humano; a socialização do saber bíblico e das experiências de fé; preparo e aparelhamento 
dos santos para a edificação do corpo de Cristo e seu crescimento em amor; expansão do reino 
de Deus e glória ao Seu Nome. 
 
2. Específicos 
 Cada revista objetiva o conhecimento do livro ou conjunto de livros por ela compreendido. 

Portanto busca-se o desenvolvimento cognitivo do cristão e o melhor manuseio das 
Escrituras 

 Desenvolver cosmovisão bíblica e genuinamente cristã 
 Desenvolver fé cristocêntrica no poder do Espírito Santo;  
 Trazer ensinamentos que mostrem o propósito de Deus para todo ser humano; 
 Reconhecer a soberania e os atributos de Deus; 
 Mostrar que a Bíblia revela a pessoa de Deus e seu propósito para com os homens e que 

ela é a Palavra de Deus verídica, infalível e iluminadora que norteia a conduta do cristão; 
 Promover o conhecimento da estrutura da Bíblia, suas divisões e sua origem; 
 Usar e ensinar Hermenêutica Bíblica saudável; 
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 Incentivar e valorizar a leitura da Bíblia; 
 Proporcionar interação e comunhão em ambiente de ensino saudável; 
 Oferecer oportunidades de reflexão para o auto-conhecimento santificação;  
 Despertar o senso crítico para as informações e debates de caráter religioso, ético e social. 

 
Metodologia 
 
 A metodologia proposta é dialógica e contextual, partindo da reflexão bíblica para a 
pragmática cristã, promovendo conhecimento, fomentando a ação. Mais que informação, é 
preciso focar a formação do caráter cristão incentivando-se a dinâmica informação + reflexão + 
ação.  

 
Recursos Didáticos 

 
A proposta pedagógica da série “As Escrituras” deve ter como referência a Bíblia. O 

professor deve se valer de bíblias de estudo, manuais bíblicos, dicionários bíblico/teológicos, 
livros de comentários. Em sala podem ser usados outros recursos como mapas, tabelas históricas 
e outros recursos que trazem ensinamentos áudio visuais. Materiais de orientação pedagógica e 
de educação cristã também devem ser consultados a fim de facilitar ao professor o bom 
desenvolvimento do plano de aula e o emprego de métodos didáticos adequados à classe e aos 
diferentes temas. 

 
Avaliação 

  
A avaliação norteia as ações pedagógicas no processo ensino-aprendizagem; no caso da 

educação cristã os resultados almejados não são meramente cognitivos, mas também de 
desenvolvimento espiritual, modelação de caráter e experiência e comprometimento vocacional.  
 Um instrumento interessante para realizar a avaliação é o acompanhamento individual, 
numa ação de pastoreio mútuo. O ambiente de aula deve promover a verdadeira comunhão e 
permitir que os relacionamentos se aprofundem em amizade devotada e espírito de amor 
fraternal. O professor, assessorado de elementos mais maduros dentre os alunos, deverá dedicar 
atenção aos menos familiarizados com as Escrituras, a fim de promover o nivelamento da classe. 

No final de cada revista seria interessante promover uma avaliação de caráter formativo, 
dando oportunidade dos alunos se manifestarem, por escrito ou verbalmente, sobre as 
mudanças percebidas no “confronto” com as Escrituras. 

Também é possível mensurar o aspecto cumulativo de informação e conhecimento 
através de testes e questionários inteligentes ao longo do programa. A avaliação mostra quais 
conhecimentos ou atitudes que os alunos já assimilaram; é um feed-back que permite a 
reorganização do ensino, do que deve e pode ser melhorado. Contudo, o foco deve estar na 
pessoa e na metodologia dialógica objetivando uma aprendizagem reflexiva, consciente que 
resulta em testemunho de salvação.  

  
  

Referências Bibliográficas 
 
BÍBLIA SAGRADA:  
Versão revista e Atualizada – SBB 
Nova Tradução na Linguagem de Hoje – SBB -  
Nova Versão Internacional. Editora Vida, 2000. 
 
GUNNEWEG, Antonius H J – Teologia Bíblica do Antigo Testamento - Editora Teológica/Edições 
Loyola, 2005 
SCHREINER, Josef – Palavra e Mensagem do Antigo Testamento – Editora Teológica, 2004. 
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EICHRODT Walther – Teologia do Antigo Testamento – Editora Hagnos, 2005. 
RAD, Gerhard Von – Teologia do Antigo testamento – Aste/Targumim, 2ª. Edição 2006. 
 

 
Série “As Escrituras” 

 
Antigo Testamento 
 
Revista nº 1 - O princípio de tudo –  
A Teologia Bíblica do Gênesis 

 
1) O Criador e sua criação 
2) Imagem e semelhança 
3) O paraíso perdido 
4) Como nos dias de Noé 
5) Nos dias da antiguidade 
6) O pai da fé 
7) O filho da promessa 
8) Obediência exigida, oferta voluntária 
9) Soberania, eleição e propósito 
10) As viagens de Jacó 
11) Betel, Maanaim e Jaboque 
12) A saga de José do Egito 
13)  Um líder para uma grande tarefa 

  
Revista nº 2 - A Antiga Aliança –  
A Teologia Bíblica do Pentateuco 
 
1) Do outro lado do mar 
2) Maná, sombra e água fresca 
3) O Decálogo 
4) Aspectos da lei Mosaica 
5) Simbologias do Tabernáculo 
6) Simbologias do Lugar Santíssimo 
7) O sacerdócio e seus valores 
8) Oportunidade perdida 
9) A peregrinação e seus ensinos 
10) Bênção e maldição 
11) Transferência de autoridade 
12) As batalhas de Josué 
13) Partilha e legado 

 
Revista nº 3 - Os caminhos do povo da aliança –  
A Teologia Bíblica de Juízes e Reis 
 
1) Naqueles dias não havia rei 
2) Lições de Gideão e Débora 
3) Lições de Sansão e Samuel 
4) Lições de Rute 
5) Escolha e rejeição de Saul 
6) Um homem segundo o coração de Deus 
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7) Davi e suas tribulações 
8) Ascensão e queda de Salomão 
9) A divisão do Reino 
10) Lições dos reis de Israel 
11) Lições dos reis de Judá 
12) Ezequias e seu tempo 
13) Josias e seu tempo 

 
Revista nº 4 - Exílio e restauração –  
A Teologia Bíblica dos históricos pós exílicos 

 
1) Jerusalém sitiada 
2) Advertência cumprida 
3) O Edito de Ciro – os dias de Zorobabel 
4) Neemias – da Pérsia a Jerusalém 
5) Estratégias de um líder 
6) Muros, portas e muito mais 
7) Enfim, um sacerdote 
8) Redescobrindo a Lei 
9) Ester e seu tempo 
10) Grandes impérios nos dias do AT 
11) Período interbíblico – Império Grego-Macedônio 
12) Período interbíblico – Os Macabeus 
13) Período interbíblico - Império Romano 

 
Revista nº 5 - Revista 05 - Salmos, dilemas e dramas   
A Teologia Bíblica de Jó e dos Salmos 
 
1) Propósito, estilo e valor dos Salmos 
2) Louvor e adoração nos salmos 
3) Justiça e ética nos salmos 
4) Oração, súplica e preces nos salmos 
5) Indagações e crises nos salmos 
6) A profecia nos salmos 
7) História revista nos salmos 
8) A teologia dos salmos 
9) A questão do livro de Jó – autoria e estilo 
10) A origem do sofrimento 
11) Os amigos de Jó e seus conselhos 
12) Deus e Jó, um diálogo conclusivo 
13) A teologia de Jó  

 
Revista nº 6 - A Sabedoria do Povo de Deus  
A Teologia Bíblica de Provérbios, Eclesiastes e Cantares 
 
1) O valor da sabedoria (Pv 1-8) 
2) Sabedoria, devoção e fé 
3) Sabedoria, ética   e relacionamento 
4) Sabedoria, trabalho, valores e bens 
5) Sabedoria, hábitos e procedimentos 
6) Sabedoria, analogias e comparações 
7) Sabedoria da mulher virtuosa 
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8) O pregador e sua investigação 
9) O pregador e o sentido da vida 
10) O pregador e suas frustrações 
11) O pregador e suas conclusões 
12) Cantares: estilo e propósito 
13) A celebração do amor conjugal 

 
Revista nº 7 - Fé, história, e religião –  
A Teologia Bíblica dos profetas maiores 
 
1) Isaías, seu tempo e sua obra 
2) Religião e justiça social em Isaías 
3) Perspectivas messiânicas de Isaías 
4) Perspectivas redentivas de Isaías 
5) Jeremias, seu tempo e sua obra 
6) Vocação e chamado profético em Jeremias 
7) Profetismo de exortação em Jeremias 
8) Ezequiel , seu tempo e sua obra 
9) Profetismo de consolação em Ezequiel 
10) Profetismo de edificação em Ezequiel 
11) Daniel, seu tempo e sua obra 
12) Profetismo de confronto em Daniel 
13) Profetismo , história e política em Daniel 

 
Revista nº 8 - Fé história e religião –  
A Teologia Bíblica dos profetas menores 
 
1) Destaques e ênfases dos profetas menores 
2) Oséias, seu tempo e sua obra 
3) Joel, seu tempo e sua obra 
4) Amós, seu tempo e sua obra 
5) Obadias, seu tempo e sua obra 
6) Jonas, seu tempo e sua obra 
7) Miquéias, seu tempo e sua obra 
8) Naum, seu tempo e sua obra 
9) Habacuque, seu tempo e sua obra 
10) Sofonias, seu tempo e sua obra 
11)  Ageu, seu tempo e sua obra 
12) Zacarias, seu tempo e sua obra 
13) Malaquias, seu tempo e sua obra 

 
Novo Testamento 
 

Revista nº 1 - Jesus, sua vida, seu ensino  
A Teologia Bíblica dos Evangelhos Sinóticos 
 
1) Método, estrutura e forma dos sinóticos 
2) Jesus e seu tempo 
3) Aspectos da encarnação 
4) O Mestre Galileu e seu ensino 
5) O Profeta Galileu e os milagres 
6) Jesus e seus seguidores 
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7) Jesus e seus opositores 
8) Jesus e os doze 
9) Jerusalém, sua glória e sua ruína 
10) A última ceia 
11) Aspectos da condenação 
12) Aspectos da crucificação 
13) Aspectos da ressurreição 

 
Revista nº 2 - O Verbo se fez carne  
A Teologia Bíblica do Evangelho de João 
 
1) Método, estrutura e forma do quarto evangelho 
2) O princípio de tudo 
3) Os primeiros discípulos 
4) Os sinais em João 
5) Encontros com Jesus (Nicodemos, samaritana, cego nascença) 
6) Ministério anunciado 
7) Discípulos confrontados 
8) Autoridades confrontadas 
9) Jerusalém, aclamação e conspiração 
10) O sermão do cenáculo 
11) A oração sacerdotal de Jesus 
12) Ao pé da cruz 
13) Encontro na Galiléia 

 
Revista nº 3 - Os caminhos do povo da  nova aliança   
A Teologia Bíblica de Atos 
 
1) Método, estrutura e forma de Atos 
2) Os primeiros dias da igreja 
3) E foram cheios do Espírito Santo 
4) Cresce a igreja em Jerusalém 
5) Ajustes e expansão da igreja 
6) Perseguição e morte rondam a igreja 
7) Saulo de Tarso 
8) Aos fins e confins 
9) Da sinagoga ao Areópago – O método de Paulo 
10) O Concílio de Jerusalém 
11) Confrontando o paganismo 
12) Confrontando o judaísmo 
13) Prisão e julgamento de Paulo 

 
Revista nº 4 - Cristianismo, doutrina e fé   
A Teologia Bíblica de Paulo 
 
1) Propósito e temas das cartas paulinas 
2) O estado de depravação humana 
3) A justificação pela fé  
4) A nova vida em Cristo 
5) A santificação do corpo 
6) O primeiro e o segundo Adão 
7) Eleição e soberania de Deus 
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8) A lei e a graça 
9) Fruto do espírito 
10) Dons espirituais 
11) A unidade da igreja 
12) A vinda de Jesus 
13) A glória a ser revelada 

 
Revista nº 5 - Igreja, doutrina e prática   
A Teologia Bíblica de Paulo 
 
1) Propósito e temas das Cartas Pastorais 
2) As Escrituras e a doutrina da igreja 
3) Vocação e ministério 
4) Equipando os santos 
5) Ação missionária da igreja 
6) Liturgia, culto e louvor 
7) Em memória de mim 
8) Elementos da oração 
9) Ofertas e a lei da semeadura 
10) Disciplina na igreja 
11) Sobre o casamento 
12) Igreja, testemunho e sociedade 
13) Alegria e decepções no ministério 

 
Revista nº 6 - A superioridade de Cristo 
A Teologia Bíblica de Hebreus 
 
1) Autoria, destinação e propósito da Carta aos Hebreus 
2) A linha histórica da revelação 
3) Jesus superior aos anjos 
4) Jesus superior a Moisés 
5) Jesus superior aos sacerdotes 
6) Jesus superior ao tabernáculo 
7) Perseguição e perseverança dos salvos 
8) Jesus, Levi, Melquisedeque 
9) Jesus e a Nova Aliança 
10) Heróis da fé 
11) Tribulação e aperfeiçoamento dos santos 
12) A superioridade do celestial 
13) Recomendações práticas da Carta aos Hebreus 

 
Revista nº 7 - O ensino dos apóstolos 
A Teologia Bíblica das Cartas Gerais 
 
1) As Cartas Gerais e seu tempo 
2) Ameaças internas  
3) Ameaças externas 
4) Cartas gerais: autoria e forma 
5) Ensinos e ênfases da Carta de Tiago 
6) Fé x obras; Tiago x Paulo 
7) Ensinos e ênfases de 1 Pedro 
8) Ensinos e ênfases de 2 Pedro 
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9) Ensinos e ênfases de 1 João 
10) Ensinos e ênfases de 2 João 
11) Ensinos e ênfases de 3 João 
12) Ensinos e ênfases de Judas 
13) Heresias antigas em roupagem nova  

 
Revista nº 8 - Em dias de tribulação 
A Teologia Bíblica do Apocalipse  
 
1) Estrutura, forma  e interpretação do Apocalipse 
2) Carta a igreja de Éfeso 
3) Carta a igreja de Esmirna 
4) Carta a igreja de Pérgamo 
5) Carta a igreja de Tiatira 
6) Carta a igreja de Sardes 
7) Carta a igreja de Filadélfia 
8) Carta a igreja de Laodicéia 
9) Juízos de Deus 
10) A Grande Tribulação 
11) Milênio da Paz 
12) Juízo Final 
13) A Eternidade 

    


