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PASSO 1: INTRODUÇÃO 

Comece com oração. Fique sozinho, com um amigo ou em grupo. Gaste um tempo pedindo a Deus para 
ajudá-lo a melhor entendê-lO através de Sua palavra.

PASSO 2: CONTEXTO

Leia a passagem na íntegra duas ou três vezes. 
Use seus sentidos enquanto lê: o que você está 
ouvindo, vendo e percebendo? Faça anotações das 
suas percepções e descobertas. 

Tome alguns momentos para meditar na 
passagem levando em consideração os seguintes 
contextos:

• Imediato  – o que vem antes e depois desta 
passagem das Escrituras? Se possível, leia o 
livro inteiro em uma única sentada para obter a 
“visão geral” do mesmo. 

• Histórico– qual foi o cenário cultural em 
que esta passagem foi escrita? Considere 
quaisquer fatos que podem ser verificados. 

• Contexto histórico do livro  –quem o escreveu? 
Em que ocasião? Quem era o público alvo 
original? Quais são as diferenças entre o 
contexto original do autor e o seu? 

• Literário – em que tipo de estilo literário a 
passagem ou o livro que você está estudando 
foi escrito?  
Narrativa histórica  – a história foi escrita  
em forma de narrativa (Gênesis, a primeira 
metade de Êxodo, Números, Josué, Juízes, 
Rute, 1º. e 2º. Samuel, 1º. e 2º Reis, 1º.  
e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jonas  
e possivelmente Atos).  
A Lei – contendo ensino e orientações para 
a vida (segunda metade do Êxodo, Levítico, 
Deuteronômio).  

Sabedoria – declarações de pessoas sábias 
que oferecem ensino sobre Deus e seu governo 
do mundo (Jó, Salmos, Provérbios, Cântico de 
Salomão, Eclesiastes).  
Profético – chamar a humanidade para ser 
povo de Deus em nome da redenção do 
mundo (Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, 
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, 
Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, 
Malaquias).  
Apocalíptico – expressa a visão de um 
autor a respeito do fim dos tempos (Daniel, 
Apocalipse).  
Evangelho  – fonte primária de informação 
sobre a vida de Jesus (Mateus, Marcos, Lucas, 
João, possivelmente Atos).  
Cartas – escritas para um indivíduo ou 
público específico abordando questões 
morais com ensino teológico e/ou doutrinário 
peculiares (Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 
Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º. e 2º. 
Tessalonicenses, 1º. e 2º. Timóteo, Tito, 
Filêmon, Hebreus, Tiago, 1º. e 2º.  
Pedro, 1º., 2º. e 3º. João)

Como isso muda a maneira como você vê a 
passagem bíblica? Existe algo que você deveria 
estar procurando à luz do gênero literário? Listar 
quaisquer observações.
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PASSO 3:  
REFERÊNCIA CRUZADA 

• Verifique outras passagens das Escrituras 
que tratam do mesmo tópico ou problema. 
Lembre-se: As escrituras ajudam interpretar as 
Escrituras.

• Compare palavras ou pensamentos 
interessantes com outras passagens das 
Escrituras - elas fornecem mais provas ou 

PASSO 4:  
CONSIDERAR – IMPLICAÇÕES 
E EXPLICAÇÕES

• Responda às seguintes perguntas quando 
considerando como a passagem que se está 
estudando se aplica à vida cristã:
>Que exemplo devo seguir?  
> Que pecado devo evitar?  
> Que promessa devo reivindicar?  
> Que comando devo obedecer?  
> Que ação devo tomar?  
> Em que a passagem estudada ajuda a   
   melhorar meus relacionamentos em casa,  
   no trabalho e na minha comunidade?

• Tente resumir o que você acredita ser o  
ponto principal da passagem em uma frase. 

• Esta passagem está ligada a um tema 
importante na Escritura? Se sim, qual  
tema e como?

explicações? Considere fazer um estudo da 
palavra.

• Comentários, dicionários bíblicos, atlas e o 
Manual de Doutrina do Exército de Salvação 
são recursos úteis (cf. abaixo a sessão “INDO 
MAIS FUNDO”). 

• Considere outras traduções, não paráfrases.

PASSO 5:  
CONCLUIR –  
RECOMENDAÇÕES PESSOAIS

• Encontre alguém que possa exigir de você 
responsabilidade pelo que aprendeu

• Anote suas descobertas
• Termine com uma oração de gratidão
• Use comentários, dicionários bíblicos, atlas, o 

Manual de Doutrina do Exército de Salvação e 
todos os recursos úteis - veja abaixo se você 
deseja ‘mais fundo’

• Considere outras traduções da Bíblia,  
que não sejam paráfrases.

INDO MAIS FUNDO  – RECURSOS ADICIONAISINDO MAIS FUNDO  – RECURSOS ADICIONAIS

Consulte o website do Conselho Internacional de Consulte o website do Conselho Internacional de 
Teologia – Teologia – http://sar.my/itchttp://sar.my/itc

Manual de Doutrina do Exército de Salvação Manual de Doutrina do Exército de Salvação   
– – sar.my/hod

Um exemplo de estudo de palavras– Um exemplo de estudo de palavras– 
sar.my/wordstudy


