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É com grande alegria e satisfação que Edições Vida Nova apresenta a Bíblia de Estudo Esperança 
a todos os falantes da língua portuguesa que se interessam pela Palavra de Deus. Trata-se de 
uma Bíblia de estudo distinta, com estilo de perguntas e respostas, que parte das dúvidas mais 
comuns que todos nós temos.

Ao procurar responder às questões mais importantes da fé e da vida a partir do próprio texto 
bíblico, a Bíblia de Estudo Esperança revela que seus editores estão convictos de que a Bíblia, a 
Palavra de Deus, possui respostas para as questões mais significativas que incomodam o homem 
moderno. As perguntas desta Bíblia de estudo foram cuidadosamente elaboradas a partir da 
doutrina bíblica fundamental, do contexto religioso brasileiro e do mundo contemporâneo. São 
365 perguntas divididas em 20 temas distintos, que são os seguintes:

 Deus e a criação
 Sabedoria
 Igreja
 Momentos difíceis
 Família
 Bíblia
 Salvação

 Misticismo
 Fraquezas
 Finanças
 Cristo
 Vida eterna
 Mundo espiritual
 Sexualidade

 Mundo atual
 Pecado
 Nova vida
 Religião
 Questões difíceis
 Datas e textos especiais

A maneira prática e fácil de utilização dessa Bíblia de estudo merece atenção. O leitor descobrirá 
que cada pergunta tem um número e é classificada de acordo com o seu tema. Cada pergunta é 
acompanhada de sua referência bíblica e também de seu número de página, facilitando assim a 
consulta de quem está começando a conhecer a Bíblia. Para o proveito adequado do leitor, alguns 
passos devem ser dados:

1. Abra a Bíblia na página indicada pela pergunta encontrada na lista de perguntas.
2. Leia cuidadosamente o texto bíblico destacado. A palavra de Deus é a fonte da resposta.
3. Leia o comentário que discute a pergunta no quadro. Ele o ajudará a compreender 

corretamente a resposta do texto bíblico.
4. Atente para as observações finais ou para as perguntas de reflexão que aparecem no final 

da maioria das perguntas. Nelas você encontrará um aprofundamento do assunto da pergunta.

Para facilitar ainda mais o uso da Bíblia de Estudo Esperança foram incluídos também índices 
remissivos a partir das passagens bíblicas e a partir dos assuntos abordados.

O leitor descobrirá com facilidade que esta Bíblia de estudo pode ser usada de várias maneiras:
 Como Bíblia de estudo diário pessoal, tendo uma pergunta para cada dia do ano.
 Como Bíblia de estudo temático, quando o leitor escolhe um tema e aprofunda-se nele.
 Como Bíblia de estudo em grupos. As reflexões e observações finais têm esse propósito.
 Como Bíblia de estudo para não crentes e novos convertidos, visto que a maioria de suas 

perguntas são voltadas para essas pessoas e suas dúvidas.

Nosso desejo é que a Bíblia de Estudo Esperança, que reúne com maestria evangelização, 
discipulado e apologética, sem qualquer tom sectário ou exclusivista, seja uma grande bênção 
para todos os nossos amados leitores.

Russell P. Shedd

Prefácio



A versão da Bíblia mais famosa em língua portuguesa foi traduzida por João Ferreira de 
Almeida a partir das línguas originais. Porém, desde 1840, o texto de Almeida tem passado por 
diversas revisões, principalmente de ortografia e de estilo. Dentre as muitas revisões da Bíblia 
encontra-se a que foi publicada em 1967 pela Imprensa Bíblica Brasileira (IBB). Trata-se de uma 
revisão profunda do histórico texto de Almeida que ficou conhecida como Versão Revisada de 
acordo com os Melhores Textos em Hebraico e Grego. 

É uma grande satisfação apresentar agora o texto bíblico Almeida Século 21, que chega às mãos 
do público dois séculos e meio depois da tradução de Almeida, fruto de uma revisão profunda da 
versão Revisada. Trata-se de uma nova versão na tradicional linha João Ferreira de Almeida, lar-
gamente reconhecida por sua fidelidade aos originais do texto sagrado. O objetivo que inspirou 
o trabalho com a nova versão Almeida Século 21 foi o de produzir o texto bíblico que João Ferreira 
de Almeida produziria para os dias de hoje.

Todo tradutor sempre tem a preocupação de entender a mensagem na língua em que foi pri-
meiramente escrita e também de reproduzi-la em outra língua de modo que preserve elementos 
do texto original e alcance a naturalidade de comunicação da língua receptora. Seguindo esta 
linha de trabalho, a versão Almeida Século 21 tem como dois de seus pilares a fidelidade à Palavra 
sagrada e a facilitação da comunicação na língua portuguesa falada no Brasil.

Nos últimos anos, muitas traduções novas têm surgido. No entanto, o maior desafio de 
qualquer versão das Escrituras é unir tradição, exatidão e fluência. Uma tradução pode apresentar 
exatidão exegética e um texto fluente, mas não ter tradição, elemento essencial para inspirar con-
fiança, espírito solene e bem-estar ou conforto na leitura. Outra tradução pode ser bem-sucedida 
no domínio da fluência e da tradição, mas falhar no rigor exegético e, assim, deixar a desejar na 
compreensão do texto original. Existe ainda a possibilidade de conciliar tradição e boa exegese 
dos originais, mas fracassar na fluência ou naturalidade do texto, deixando o leitor com a sensa-
ção de que ninguém mais fala ou escreve daquele jeito.

A Almeida Século 21 consegue responder a esse desafio com maestria, juntando em suas caracte-
rísticas singulares tradição, exatidão e fluência. Essa nova versão procura preencher uma lacuna 
encontrada na maioria das versões tradicionais: conciliar as questões de exatidão exegética e 
fluên cia. Embora a maioria dessas versões tenha como ponto forte a beleza de estilo e o profundo 
respeito ao sagrado, sua dificuldade está em unir a essas características os aspectos essenciais de 
exatidão exegética e fluência. 

Com isso em vista, o trabalho desenvolvido com a versão Almeida Século 21 teve como pro-
posta: uma revisão exegética completa com base na literatura erudita atualizada; a reorga-
nização do texto bíblico a partir da sintaxe natural da língua portuguesa, evitando orações 
sintaticamente invertidas e conferindo maior fluência ao texto; e a preservação do perfil tra-
dicional do vocabulário e da linguagem, conservando, assim, pronomes como tu e vós, enfim, 
buscando manter o aspecto solene da versão. Também foram eliminados os termos arcaicos, 
desconhecidos e que caíram em desuso, pois para ser fluente uma versão precisa ser clara. Evi-
taram-se os termos de conotação e de eufonia inadequadas ou ambíguas, a fim de preservar a 
dignidade do texto bíblico.

Um dos objetivos foi buscar uma linguagem tradicional, porém, mais simples e acessível em 
comparação com outras versões, e ao mesmo tempo evitar toda e qualquer tradução tendenciosa, 
já que a versão Almeida Século 21 não é uma tradução comprometida com uma denominação ou 
posição teológica em particular. Seu compromisso maior é com a fidelidade à Palavra de Deus. 
Uma novidade importante é o acréscimo de notas de rodapé indispensáveis, que tratam de ques-
tões de ordem exegética, técnica, linguística e de crítica textual.

Assim, a Almeida Século 21 consegue reunir os aspectos mais prezados pelos leitores da Bíblia no 
Brasil, pois é um texto que prima pela tradição e fidelidade aos originais, mas, ao mesmo tempo, 
consegue ser fluente, natural. 

Apresentação
da versão Almeida Século 21



viii APRESENTAÇÃO

É importante destacar ainda o alto nível de conhecimento e experiência dos membros da 
Comissão de Tradução, resultando em um elevado grau de rigor exegético, que, por sua vez, é 
refletido num texto com excelente nível de compreensão do texto original hebraico, aramaico 
e grego. 

Sem dúvida, esse projeto só poderia ser realizado a partir de um esforço conjunto, sendo o 
resultado da colaboração exitosa de algumas das editoras de prestígio entre as casas publicadoras 
evangélicas: Imprensa Bíblica Brasileira, Edições Vida Nova, Editora Hagnos e Editora Atos.

Com base nessa parceria, o trabalho de tradução e revisão foi feito sob a supervisão de Edições 
Vida Nova, tendo sido desenvolvido por estudiosos e biblistas de diferentes contextos (batistas, 
presbiterianos, luteranos, menonita, anglicano e assembleiano) que dedicaram ao projeto mais 
de seis anos de trabalho minucioso. Essa equipe diversificada reuniu estudiosos com formação 
especializada e longa experiência nas áreas de Bíblia, hebraico, grego, linguística, exegese e lín-
gua portuguesa. 

A Almeida Século 21, fruto desse trabalho primoroso, é um texto cheio de vida e naturalidade. 
Ele respeita a necessidade da fluência de leitura do texto bíblico e, assim, proporciona ao leitor a 
grata surpresa de perceber que é possível entender o que a Bíblia diz.

Portanto, é com grande satisfação que apresentamos a versão Almeida Século 21, na esperança de 
que possa ser um canal de bênção e expansão do Reino de Deus. 

EquiPE dE TRAduTORES E REviSORES dA
BíBlia almeida Século 21

Abraão de Almeida (Revisão de Estilo)

Aldo Menezes (Revisão de Estilo)

Daniel de Oliveira (Assistente de Revisão Exegética)

Edna Batista Guimarães ( Revisão de Estilo)

Estevan F. Kirschner (Revisão Exegética: NT)

João Guimarães ( Revisão de Estilo)

Lucília Marques Pereira da Silva (Revisão de Estilo)

Luiz Alberto Teixeira Sayão (Coordenador Geral)

Márcio Loureiro Redondo (Revisão de Estilo)

Marisa K. A. de Siqueira Lopes (Revisão de Estilo)

Pedro Moura (Revisão Geral)

Robinson Malkomes (Revisão de Estilo Final)

Tiago de Lima (Revisão de Estilo)

Valdemar Kroker (Revisão Exegética: AT)

William Lane (Revisão Exegética: AT)
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 GÊNESIS 42 45

18 Ao terceiro dia, José lhes disse: Eu temo a 
Deus; fazei isto e tereis vida:

19 Se sois homens corretos, fi que um dos ir-
mãos preso no lugar da vossa prisão; vós outros, 
porém, ide e levai trigo para a fome de vossas 
casas,

20 e trazei-me o vosso irmão mais novo; assim 
serão verifi cadas vossas palavras, e não morre-
reis. E eles assim fi zeram.

21 Então disseram uns aos outros: Na verdade, 
nós somos culpados com respeito a nosso irmão, 
porque vimos a angústia da sua alma, quando 
nos rogava, e não o quisemos atender; é por isso 
que esta angústia está vindo sobre nós.

22 E Rúben lhes respondeu: Não vos dizia eu: 
Não pequeis contra o menino? Mas não quises-
tes ouvir; por isso agora o seu sangue está sendo 
cobrado de nós.

23 E eles não sabiam que José os entendia, 
porque havia intérprete entre eles.

24 Então, José se retirou e chorou. Depois vol-
tou até eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre 
eles; então, amarrou-o diante de seus olhos.

Os irmãos de José voltam do Egito
25 Então José ordenou que lhes enchessem 

de trigo as bagagens, que restituíssem a cada 
um a prata na bagagem e lhes dessem provi-
sões para o caminho. E assim lhes foi feito.

26 Assim eles carregaram de trigo os seus 
jumentos e partiram.

27 Quando um deles abriu a bagagem para 
dar forragem ao seu jumento na estalagem, 
viu a prata que estava na boca da bagagem.

28 E disse a seus irmãos: Minha prata foi 
devolvida; está aqui na bagagem. Então o co-
ração deles desfaleceu e, tremendo, viravam-
-se uns para os outros, dizendo: Que é isto que 
Deus nos fez?

29 Depois disso, chegaram ao seu pai Jacó, 
na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que 
lhes havia acontecido, dizendo:

30 O homem, o senhor da terra, falou-nos 
asperamente e tratou-nos como espiões da 
terra;

31 mas nós lhe dissemos: Somos homens 
corretos; não somos espiões;

32 somos doze irmãos, fi lhos de nosso pai; 
um já não existe e o mais novo está hoje com 
nosso pai na terra de Canaã.

33 Respondeu-nos o homem, o senhor da 
terra: Assim saberei que sois homens cor-
retos: Deixai comigo um de vossos irmãos, 

tomai trigo para a fome de vossas casas e 
parti;

34 trazei-me vosso irmão mais novo; assim 
saberei que não sois espiões, mas homens cor-
retos; então vos entregarei o vosso irmão e po-
dereis fazer negócios na terra.

35 E aconteceu que, quando eles esvazia-
ram as bagagens, a bolsa com a prata de cada 
um estava em cada bagagem; quando eles e 
seu pai viram suas bolsas com a prata, tive-
ram medo.

36 Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Estais ti-
rando meus fi lhos; José já não existe, Simeão 
não voltou*, e quereis levar Benjamim! Todas 
essas coisas caíram sobre mim.

37 Mas Rúben falou a seu pai: Se eu não o 
trouxer de volta a ti, mata os meus dois fi -
lhos; deixa-o em minhas mãos, e eu o trarei 
de volta a ti.

38 Ele porém disse: Meu fi lho não descerá 

56 PECADO
O que é culpa?
Seria apenas um sentimento 
de origem psicológica?

Gênesis 42.18-24

N essa famosa história bíblica, vemos os irmãos  
de José em apuros. Eles tinham prejudicado 

o próprio irmão muitos anos atrás, e agora não 
sabiam que José governava o Egito. Observan-
do os versículos 21 e 22 vemos a consciência pe-
sada daqueles homens. E qual era a razão? Eles 
haviam feito o mal. Tinham prejudicado o pró-
prio irmão. A culpa é uma realidade. Quando fa-
zemos o mal, nós nos tornamos culpados diante 
do justo juiz, que é Deus. Não há como enganar 
o tribunal divino. A consciência ajuda-nos a en-
xergar e a reconhecer muitos dos nossos erros. 
No entanto, ela não é perfeita. Há muita gente 
que faz o mal e sente-se tranquila, sem ter qual-
quer dor na consciência. Precisamos reconhecer 
nossas culpas diante de Deus e tratá-las diante 
do perdão divino. Se José, que era humano, per-
doou plenamente os seus irmãos, quanto mais 
fará Deus a qualquer pessoa que confesse suas 
culpas perante ele!

Refl exão: 
1 Por que a consciência humana pode fi car 

cauterizada e não sente mais a culpa?
1 Você já se sentiu aliviado de um sentimento 

de culpa? Como foi isso? (Leia Salmos 32)
1 Existe culpa falsa? Como podemos resolver 

o sentimento de culpa que não tem base na 
realidade?

Como usar os recursos  
desta Bíblia de estudo

3Tema da pergunta.

3Número sequencial  
da pergunta.

3Pergunta.

3Referência do texto 
bíblico que responde 
à pergunta.

3Comentário sobre 
a resposta bíblica  
à pergunta.

3Sugestôes de 
outras perguntas 
para a reflexão a ser 
feita individualmente 
ou em grupo.

3Texto bíblico que 
responde à pergunta.
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Aumento da fé  ..........................................Romanos 10.17 ............................ 111.................... 1031
Autoimagem .............................................Jeremias 1.4-9...............................97 .....................668
Autoridade em questões religiosas ...........Isaías 8.19,20 ...............................197 .................... 623
Autoridades corruptas ..............................Miqueias 3.9-12 ...........................349 .....................814
Auxílio divino...........................................Salmos 121.1-8 ..............................94 .....................569
Baleia ........................................................Mateus 12.40,41 ...........................287 .................... 856
Batismo ....................................................Atos 18.5-8 .................................. 153 ...................1005
 Lucas 23.39-43 ............................. 105 .................... 945
Beleza feminina ........................................1Pedro 3.3-6.................................265 ................... 1128



 ÍNdiCE dE ASSuNTO dAS PERGuNTAS xi

TEMA TEXTO PERGUNTA PÁGINA
Bem-aventuranças ....................................Mateus 5.1-12 ..............................362 .................... 844
Bíblia (completa) .......................................Gálatas 1.6-12 ...............................28 ................... 1067
Bíblia (confiável) .......................................2Pedro 1.19-21 ...............................20 ..................... 1131
 2Timóteo 3.16,17 ..........................19 .................... 1103
Bíblia: contradições ..................................1Crônicas 21.1 ...............................26 ..................... 405
Bíblia: livros sagrados ...............................Mateus 5.17,18 ..............................27 ..................... 845
Boas obras .................................................Lucas 18.9-14 ...............................207 .................... 936
Boas, pessoas .............................................Romanos 3.10-18,23 ......................53 ....................1022
Bom senso .................................................1Reis 3.16-28 .................................79 ..................... 328
Caim .........................................................Gênesis 4.16,17 ............................277 ........................5
Calúnia .....................................................Marcos 14.53-65 ..........................249 .................... 903
Casal sem filhos ........................................1Samuel 1.3-5...............................322 .................... 264
Casal, intimidade do .................................1Coríntios 7.3-5 ...........................264 ...................1045
Casamento ................................................Gênesis 29.18-20 ......................... 261 ...................... 30
 Mateus 19.4-6 .............................300 ....................864
 Provérbios 18.22 ..........................358 .................... 593
Casamento inter-racial..............................Neemias 13.23-27 ........................285 .................... 473
Ceia do Senhor ..........................................1Coríntios 11.23-26 ...................... 155 ...................1050
Certeza da salvação ...................................Filipenses 1.21-24 ........................ 102 ................... 1081
Céu ...........................................................Apocalipse 21.1-5 ......................... 130 ................... 1156
 Apocalipse 7.13-17 ....................... 123 ................... 1147
Ciência e fé ................................................1Reis 4.29-34 ...............................267 .................... 329
Clonagem .................................................Levítico 19.19 ...............................348 ..................... 119
Colocação profissional ..............................Êxodo 18.21-26 ............................333 ...................... 73
Comportamento, salvação pelo .................Gálatas 2.16 ................................. 99 ................... 1068
Comunhão ................................................Atos 2.42-47 .................................87 ..................... 982
Condenação  .............................................Apocalipse 21.8 ........................... 125 ................... 1157
Condenação eterna ...................................Judas 11-13 ...................................290 ................... 1140
 Apocalipse 20.11-15 ...................... 195 ................... 1156
Confiável (Bíblia) ......................................2Pedro 1.19-21 ...............................20 ..................... 1131
 2Timóteo 3.16,17 ..........................19 .................... 1103
Confissão do pecado ..................................1João 1.8-10 ...................................59 .................... 1134
Conforto divino ........................................Isaías 66.10-14 ..............................71 .....................667
Conhecer a Cristo ......................................Apocalipse 3.20 ............................46 .................... 1144
Consciência dos pecados ...........................Levítico 4.27-31 ............................50 ......................102
Conselho ...................................................2Crônicas 10.1-19 ......................... 96 ..................... 423
Consequência dos pecados ........................Gálatas 6.7,8 .................................55 ....................1073
 Romanos 6.23 ..............................57 ....................1027
Consolo divino..........................................Isaías 66.10-14 ..............................71 .....................667
Consulta aos mortos .................................Lucas 16.27-31 ..............................190 .................... 935
Contradições na Bíblia ..............................1Crônicas 21.1 ...............................26 ..................... 405
Conversão .................................................Lucas 15.11-32 .............................. 281 .................... 932
Coragem ...................................................2Crônicas 32.1-8 ...........................70 ..................... 442
Criação do mundo ....................................Gênesis 1.1-31...............................364 ........................ 1
 Isaías 45.8-12 ................................ 15 ......................651
Criar filhos ................................................2Timóteo 3.14,15 .........................303 ................... 1102
 Gênesis 37.2-5 ............................. 319 ...................... 39
Cristão isolado ..........................................Mateus 18.19,20 ...........................149 .................... 863
Cristos falsos .............................................Mateus 24.3-5 ..............................43 ......................871
Culpa ........................................................Gênesis 42.18-24 ..........................56 ....................... 45
Cura  .........................................................Mateus 14.13,14 ........................... 159 .................... 859
Data do fim do mundo ..............................Marcos 13.28-32 ........................... 127 .................... 901
Decepção...................................................Salmos 41.9 ................................. 221 .................... 528
Decisões, tomar .........................................Ester 4.13—5.3 .............................75 ..................... 478



xii ÍNdiCE dE ASSuNTO dAS PERGuNTAS

TEMA TEXTO PERGUNTA PÁGINA
Deficientes ................................................Deuteronômio 27.18 ....................286 ....................200
Deísmo .....................................................Atos 17.24-28 ................................ 6 .....................1005
Delinquência ............................................1Samuel 2.22-25 ..........................308 ....................266
Denominações ..........................................1Coríntios 3.4-9 ...........................292 ................... 1041
Depressão .................................................Salmos 6.1-10...............................227 .....................512
Desânimo .................................................Salmos 42.1-5 ..............................222 .................... 529
Desastres...................................................Naum 1.2-8 .................................283 .....................817
Descanso sabático .....................................Êxodo 16.22-30............................354 ...................... 71
Desemprego  .............................................1Reis 17.8-16 ................................235 .................... 347
Desistência ...............................................Romanos 4.16-21 ..........................78 ....................1024
Desperdício...............................................Amós 4.1-3 ..................................239 ....................804
Destino .....................................................Isaías 47.12-15 .............................. 172 .................... 653
 Isaías 65.11,12 .............................. 177 ....................665
Deus judeu ...............................................Romanos 3.29,30.........................296 ...................1023
Deuses ......................................................Daniel 3.8-18 .................................2 ......................780
Dez Mandamentos....................................Êxodo 20.1-17 ..............................360 ...................... 75
Dia do Senhor ...........................................Atos 20.7 .....................................359 .................. 1009
Diabo  .......................................................1Pedro 5.8,9.................................186 ................... 1129
 Tiago 4.7 ..................................... 145 ................... 1124
Dias sagrados ............................................Romanos 14.5-8 ........................... 216 ...................1035
Dieta  ........................................................Romanos 14.13-23 ........................176 ...................1035
Diferença entre os filhos ...........................Gênesis 37.2-5 ............................. 319 ...................... 39
Dilúvio .....................................................Gênesis 7.6-10 .............................280 ........................8
Dinheiro ...................................................1Timóteo 6.9,10...........................325 .................. 1099
Dinossauros ..............................................Salmos 148.7-12 ...........................268 .................... 577
Disciplina dos filhos .................................Provérbios 29.15,17......................304 .................... 601
Disciplina eclesiástica ...............................1Coríntios 5.9-13 ......................... 157 ...................1042
Discriminação  ..........................................Tiago 2.2-4 ..................................343 ....................1121
Discussões ................................................Tito 3.9-11 ...................................250 ................... 1105
Discutir religião ........................................João 10.7-10 .................................198 ....................964
Dívidas  .....................................................Tiago 4.13-16 ............................... 331 ................... 1124
Divindade de Cristo ..................................João 1.1-3,14 ..................................32 .....................949
Divindades  ...............................................Isaías 44.6-20 ................................1 ......................650
Divórcio ....................................................Marcos 10.2-12 ............................. 314 .................... 895
Dízimo .....................................................Malaquias 3.8-10 ......................... 158 .................... 836
Doenças ....................................................Lucas 13.10-17 .............................. 181 ....................929
 Mateus 14.13,14 ........................... 159 .................... 859
Domingo  ..................................................Atos 20.7 .....................................359 .................. 1009
Domínio próprio ......................................Provérbios 16.32 ...........................91 ......................591
Dons espirituais ........................................Romanos 12.1-8 ...........................146 ................... 1033
Doze apóstolos..........................................Marcos 3.13-19 ............................. 361 .................... 885
Drogas ......................................................1Coríntios 6.12 ............................347 .................. 1044
Ecologia  ...................................................Deuteronômio 22.6,7 ..................340 .....................195
Elias  .........................................................Mateus 11.10-14 ...........................189 .................... 853
Embriaguez ..............................................Provérbios 23.29-35.....................345 .................... 597
Empréstimos ............................................Salmos 37.21-26 ...........................336 .................... 526
Endemoninhados .....................................Atos 19.13-17 ................................196 .................. 1007
Enfermidade .............................................Isaías 38.1-8 .................................223 ....................644
Entidades espirituais ................................2Coríntios 11.13-15 ....................... 193 .................. 1064
Escolha para a salvação .............................Efésios 1.3-6 ................................298 ...................1074
Esconder pecado .......................................Jeremias 16.16-18 .......................... 51 .....................684
Escravidão  ................................................Filemom 13-19 .............................272 ................... 1106
Escravidão do pecado ................................João 8.31-34 ..................................54 ..................... 961
Esperança  .................................................Jeremias 31.15-17 ..........................72 .....................698



 ÍNdiCE dE ASSuNTO dAS PERGuNTAS xiii

TEMA TEXTO PERGUNTA PÁGINA
Espírito Santo ...........................................Atos 2.1-4 .................................... 147 .................... 981
 Efésios 1.13,14 .............................. 139 ...................1074
Espíritos adivinhadores ............................Atos 16.16-18................................ 184 ...................1002
Espíritos maus  .........................................1Coríntios 10.14-22 ...................... 185 .................. 1049
 Lucas 13.10-17 .............................. 181 ....................929
 Lucas 7.21 ....................................179 .................... 918
 Marcos 1.23-27 ............................ 182 .................... 883
 Marcos 5.1-14 ...............................180 .................... 887
 Mateus 12.43-45 .......................... 183 .................... 856
Esportes ....................................................1Coríntios 9.24-27 .......................346 ...................1047
Estrelas .....................................................Isaías 47.12-15 .............................. 172 .................... 653
Estresse .....................................................2Samuel 12.11-25 ......................... 231 .................... 308
Eternidade ................................................1Coríntios 2.9 .............................. 129 .................. 1040
Eternidade de Cristo .................................João 8.51-59 ..................................29 ..................... 961
Eterno (Deus) ............................................Salmos 90.1,2 ............................... 9 .......................551
Evangelização ...........................................Marcos 16.15,16 ...........................168 ....................905
 Marcos 5.19,20 ............................140 .................... 888
Exemplos de pecado .................................Gálatas 5.19-21 .............................49 ....................1072
Existência de Deus ....................................Salmos 14.1-3 .................................5 .......................514
Existência do pecado e do mal ..................Romanos 5.12 ...............................47 ....................1025
Falar com Deus .........................................Lucas 11.9-13 ................................ 141 .................... 925
Falsa culpa ................................................Gênesis 42.18-24 ..........................56 ....................... 45
Falsa liberdade ..........................................João 8.31-34 ..................................54 ..................... 961
Falsos cristos .............................................Mateus 24.3-5 ..............................43 ......................871
Falsos líderes espirituais ...........................2Pedro 2.1-3 ................................. 215 .................... 1131
Falsos profetas ..........................................Deuteronômio 13.1-5 ................... 175 .....................188
 Jeremias 14.13-15 ......................... 173 .................... 682
Falta de fé .................................................Hebreus 11.6................................ 110 ....................1116
Família .....................................................Mateus 19.4-6 .............................300 ....................864
Fé ..............................................................Hebreus 11.1 ................................109 ....................1116
Fé e ciência ................................................1Reis 4.29-34 ...............................267 .................... 329
Felicidade .................................................Habacuque 3.17-19 .......................77 ......................821
Feminina, beleza.......................................1Pedro 3.3-6.................................265 ................... 1128
Feminismo................................................Gálatas 3.28................................. 311 .................. 1070
Fidelidade.................................................1Samuel 26.8-16 ...........................73 ..................... 292
Fidelidade de Deus ...................................Números 23.19 ............................. 12 ......................158
Filho de Deus ............................................João 1.12 ...................................... 114 ....................949
Filho, nascimento de um ..........................Rute 4.13-17 .................................356 .................... 262
Filhos ........................................................Salmos 127.3-5 .............................302 .................... 570
Filhos abandonados ..................................Salmos 27.10 ................................ 315 .................... 520
Filhos e pais ..............................................Ezequiel 18.1-4 ............................ 310 .................... 742
Filhos, criar ...............................................2Timóteo 3.14,15 .........................303 ................... 1102
 Gênesis 37.2-5 ............................. 319 ...................... 39
Fim do mundo ..........................................Marcos 13.28-32 ........................... 127 .................... 901
Fluidos, maus ...........................................2Reis 18.1-4..................................170 .................... 375
Fracos, religião dos ...................................Atos 13.6-12 .................................200 ....................997
Ganância ...................................................Josué 7.16-26 ...............................237 .....................216
Genealogias ..............................................1Crônicas 1.1-23 ............................24 ..................... 386
Genética ....................................................Levítico 19.19 ...............................348 ..................... 119
Governo ....................................................Atos 5.24-29 ................................338 ....................986
Gratidão ...................................................2Reis 5.14-16 .................................80 ..................... 360
Guerra ......................................................Levítico 18.24-30 .........................269 ..................... 118
 Naum 1.2-8 .................................283 .....................817
Hipocrisia .................................................Lucas 6.41,42 ...............................252 .................... 916
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Historicidade de Cristo e do Evangelho ....Atos 1.1-3 ......................................37 .....................980
Homem ....................................................Gênesis 5.1,2.................................18 .........................6
Homem material e espiritual ....................Zacarias 12.1 .................................17 ..................... 832
Homossexualismo ....................................1Coríntios 6.9-11 ..........................257 ...................1043
Honestidade .............................................2Reis 5.20-27 ................................85 ......................361
Hospitalidade ...........................................Hebreus 13.2 ................................83 .....................1118
Humanidade de Cristo ............................. Hebreus 4.14-16 ...........................38 .....................1110
Humildade ...............................................1Samuel 25.23-35 ..........................84 ......................291
Ídolos ........................................................1Coríntios 10.14-22 ...................... 185 .................. 1049
 Êxodo 32.1-8 ...............................209 ......................88
Idosos .......................................................Levítico 19.32 .............................. 317 .....................120
Igreja ........................................................Apocalipse 2.1-7 .......................... 151 ................... 1142
 Filemom 1-3 ................................ 150 ................... 1106
Igreja, frequentar ......................................Hebreus 10.24,25 ......................... 152 ....................1115
Igrejas .......................................................1Coríntios 3.4-9 ...........................292 ................... 1041
Imagem de Deus .......................................Gênesis 5.1,2.................................18 .........................6
Imagens ....................................................Êxodo 32.1-8 ...............................209 ......................88
Impostos ...................................................Romanos 13.6,7 ...........................332 ...................1034
Imprensa ..................................................Êxodo 23.1,2 ................................350 ...................... 78
Inconsequência .........................................2Samuel 18.9-18 ..........................238 .....................315
Inferno......................................................Judas 11-13 ...................................290 ................... 1140
Infertilidade .............................................1Samuel 1.3-5...............................322 .................... 264
Ingratidão .................................................Ageu 1.1-6.................................... 241 .................... 825
Injustiça....................................................Salmos 56.1-13 .............................246 .................... 535
Insensatez .................................................Provérbios 14.7-9 .........................86 ..................... 589
Insistência ................................................Gênesis 18.23-32 ...........................74 ....................... 17
Interpretação da Bíblia .............................Atos 17.10-12 .................................22 ................... 1004
 Atos 8.30-35 .................................23 ..................... 991
Intimidade do casal ..................................1Coríntios 7.3-5 ...........................264 ...................1045
Íntimo, relacionamento ............................Gênesis 29.18-20 ......................... 261 ...................... 30
Inveja ........................................................1Samuel 18.6-9 ............................236 .................... 282
Inversão de valores....................................Marcos 6.21-28 ............................255 ....................890
Ira .............................................................1Samuel 20.30-34 ........................240 .................... 286
 Efésios 4.26 .................................230 ...................1078
Isolamento ................................................ Mateus 18.19,20 ..........................149 .................... 863
Jejum ........................................................Atos 13.1-3 ................................... 178 ....................997
João Batista ...............................................Mateus 11.10-14 ...........................189 .................... 853
Jonas .........................................................Mateus 12.40,41 ...........................287 .................... 856
Jovens .......................................................Eclesiastes 12.1-7 ......................... 316 ..................... 611
Judas .........................................................Mateus 26.14-16 ..........................295 .................... 875
Judeus .......................................................Romanos 11.13-24 ........................297 ...................1032
Julgamento dos pagãos .............................Gênesis 14.17-20 ..........................284 ...................... 14
Juros .........................................................Levítico 25.35-38 .........................329 .....................127
Justiça de Deus..........................................Lucas 15.11-32 .............................. 281 .................... 932
 Mateus 5.45 ................................288 ....................846
Juventude de Cristo ..................................João 20.30,31 ................................33 ..................... 977
Lágrimas ...................................................Lamentações 3.19-26 ...................225 .................... 725
Lealdade ...................................................1Samuel 26.8-16 ...........................73 ..................... 292
Lei, salvação pela .......................................Gálatas 3.10,11 ............................. 103 .................. 1069
Lei de Deus ...............................................Gálatas 5.14 .................................203 ...................1072
Lei, finalidade ...........................................Gálatas 3.21-25 ............................104 .................. 1070
Leitura da Bíblia .......................................Mateus 22.29 .............................. 142 ....................869
Leitura das mãos .......................................Ezequiel 21.18-23 .........................169 .................... 746
Liberdade falsa..........................................João 8.31-34 ..................................54 ..................... 961
Liderança ..................................................3João 9,10 .....................................88 .................... 1139



 ÍNdiCE dE ASSuNTO dAS PERGuNTAS xv

TEMA TEXTO PERGUNTA PÁGINA
Líderes espirituais (falsos) .........................2Pedro 2.1-3 ................................. 215 .................... 1131
Língua ......................................................Provérbios 26.17-28 .....................254 ....................599
Livros sagrados .........................................Gálatas 1.6-12 ...............................28 ................... 1067
 Mateus 5.17,18 ..............................27 ..................... 845
Longevidade .............................................Gênesis 5.25-27 ...........................278 ........................6
Louvor ......................................................Colossenses 3.16 .......................... 162 ...................1087
 Salmos 113.1-9 ............................. 161 .................... 562
Lutas Tiago 1.2-4 .................................. 136 ................... 1120
Lutas do novo convertido ..........................João 15.18,19 ................................144 .................... 971
Luto ..........................................................Salmos 116.15...............................226 .................... 563
Machismo .................................................Gálatas 3.28................................. 311 .................. 1070
Magos .......................................................Mateus 2.1-12 ...............................42 ..................... 842
Maioria, religião da ...................................Mateus 7.13,14 .............................199 ....................849
Mais importante .......................................Mateus 20.20-28 .........................167 ....................866
Mal ...........................................................Isaías 45.7 ...................................276 .....................651
 Romanos 5.12 ...............................47 ....................1025
Maldade em nome de Cristo .....................Filipenses 3.17-19 ........................289 ...................1083
Mãos, leitura das .......................................Ezequiel 21.18-23 .........................169 .................... 746
Mar Vermelho ...........................................Êxodo 14.15-31 .............................293 ......................69
Maria ........................................................Lucas 1.46-49 ..............................208 ....................908
Marido e mulher .......................................1Pedro 3.1,2 .................................306 ................... 1127
 Efésios 5.22-28 ............................305 .................. 1079
Más companhias .......................................Provérbios 1.8-19 .........................245 .................... 580
Matar ........................................................Levítico 18.24-30 .........................269 ..................... 118
Matéria .....................................................Salmos 104.24-30 .........................16 ..................... 556
 Zacarias 12.1 .................................17 ..................... 832
Maus fluídos .............................................2Reis 18.1-4..................................170 .................... 375
Maus, espíritos .........................................1Coríntios 10.14-22 ...................... 185 .................. 1049
 Lucas 13.10-17 .............................. 181 ....................929
 Lucas 7.21 ....................................179 .................... 918
 Marcos 1.23-27 ............................ 182 .................... 883
 Marcos 5.1-14 ...............................180 .................... 887
 Mateus 12.43-45 .......................... 183 .................... 856
Mediador ..................................................Hebreus 10.19-22 .........................205 ....................1115
Mediadores ...............................................1Timóteo 2.5,6 ............................ 213 ...................1095
Mediunidade ............................................1Samuel 28.5-19........................... 191 .................... 294
Medo ........................................................Gênesis 20.2-12 ............................224 ......................20
Medo da morte .........................................Apocalipse 14.13 .......................... 124 ....................1151
Mentira .....................................................Atos 5.1-11....................................253 .................... 985
 Êxodo 1.15-22 ..............................275 ...................... 55
Méritos, salvação por ................................Efésios 2.8 ...................................106 ...................1075
Milagres ....................................................Jonas 1.12-17 .................................25 ..................... 810
 Deuteronômio 13.1-5 ................... 175 .....................188
Militar ......................................................Atos 10.1-8 ...................................299 .................... 993
Misericórdia .............................................2Samuel 9.3-13 .............................93 ..................... 305
Moral elevada ...........................................Tiago 2.10 ....................................52 .....................1121
Morte ........................................................João 5.28,29................................. 118 .................... 955
Morte de Cristo .........................................Colossenses 1.13-23 .......................40 ....................1085
 Lucas 24.44-48 .............................39 .....................947
Morte, depois da .......................................Apocalipse 21.8 ........................... 125 ................... 1157
 Lucas 16.22-25 ............................. 120 .................... 934
 Lucas 16.26 .................................. 121 .................... 934
Morte, medo da.........................................Apocalipse 14.13 .......................... 124 ....................1151
Morte, pena de ..........................................Números 35.30-34 ....................... 271 .....................172



xvi ÍNdiCE dE ASSuNTO dAS PERGuNTAS

TEMA TEXTO PERGUNTA PÁGINA
Mortos, consulta aos .................................Lucas 16.27-31 ..............................190 .................... 935
Mortos, oração pelos .................................2Coríntios 5.10 ............................204 ...................1059
Mortos, ressurreição dos ...........................1Coríntios 15.50-58...................... 128 ...................1055
Mulher......................................................Atos 17.1-4 ................................... 291 ...................1003
Mulher de Caim ........................................Gênesis 4.16,17 ............................277 ........................5
Mulher e marido .......................................1Pedro 3.1,2 .................................306 ................... 1127
 Efésios 5.22-28 ............................305 .................. 1079
Mulher moderna ......................................Provérbios 31.10-31 ...................... 313 ....................602
Mundo, criação do ....................................Isaías 45.8-12 ................................ 15 ......................651
Mundo material ........................................Salmos 104.24-30 .........................16 ..................... 556
Murmurações ...........................................Números 11.1-6 ............................ 251 .....................144
Música ......................................................Colossenses 3.16 .......................... 162 ...................1087
Nacionalismo ...........................................Isaías 19.24,25 ............................. 351 .....................631
Namoro ....................................................Juízes 14.1-20 ..............................266 .................... 250
Nascimento de um filho............................Rute 4.13-17 .................................356 .................... 262
Nascimento virginal de Cristo ..................Mateus 1.18-23 ..............................30 ......................841
Nascimento, novo .....................................João 3.3-6 .................................... 192 .....................951
Natal .........................................................Lucas 2.1-20 .................................352 ....................909
Natureza ...................................................Romanos 1.18-21 ............................3 ..................... 1021
Necessitados .............................................1Timóteo 5.3-16 ........................... 318 .................. 1098
Negligência ..............................................Mateus 25.14-30 ..........................242 .................... 873
Nome de Deus ..........................................Êxodo 3.13,14 ...............................14 ....................... 57
Novo convertido .......................................João 15.18,19 ................................144 .................... 971
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Ofertas ......................................................2Coríntios 9.6,7 .......................... 156 ...................1062
Onipotente, Deus ......................................1Samuel 2.2-10 .............................10 ..................... 265
Onipresente, Deus ....................................João 4.19-24 ................................. 13 ..................... 953
Onisciente, Deus .......................................Salmos 139.7-12 .............................7 ...................... 574
Oração ......................................................Lucas 11.9-13 ................................ 141 .................... 925
 Mateus 6.25-33 ............................ 154 .................... 848
Oração pelos mortos .................................2Coríntios 5.10 ............................204 ...................1059
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Pais ...........................................................Mateus 15.4-6 ..............................307 ....................860
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Pecados .....................................................Gálatas 5.19-21 .............................49 ....................1072
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 Provérbios 14.20,21,31 ..................328 .................... 589
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Salário pastoral .........................................1Timóteo 5.17,18 ..........................164 .................. 1098
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Salvação ....................................................Atos 16.27-32 ...............................107 ...................1003
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Santificação ...............................................Romanos 6.12-14 ......................... 138 ...................1026
Saudade ....................................................Salmos 137.1-7 .............................229 .................... 573
Seguir a Cristo ..........................................Lucas 14.25-33 ..............................45 ......................931
Segurança .................................................Salmos 46.1-11 ..............................92 ......................531
Seitas ........................................................1Timóteo 4.1-5 ............................ 174 .................. 1097
Senhorio de Cristo ....................................Lucas 6.46-49 ...............................44 ..................... 917
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Sequestro ..................................................Deuteronômio 24.7 .....................234 .................... 198
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Sexualidade ..............................................1Coríntios 6.15-20 .......................263 .................. 1044
Simpatias ..................................................1Reis 18.20-39 .............................. 171 .................... 348
Singularidade de Cristo ............................Atos 4.12 ..................................... 210 ....................984
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Soberania de Deus ....................................Esdras 1.1,2 ..................................274 ....................449
Socorro divino ..........................................Salmos 121.1-8 ..............................94 .....................569
Sofrimento depois da morte .....................Lucas 16.22-25 ............................. 120 .................... 934
Sofrimento, problema do ..........................Romanos 8.28 ............................. 135 ...................1029
Sogros .......................................................Rute 1.1-18 ................................... 321 ....................260
Solidão ......................................................Salmos 68.4-6 .............................232 .................... 539
Solidariedade ............................................Romanos 15.26,27 ........................95 ....................1037
Solução para o pecado ...............................1João 1.8-10 ...................................59 .................... 1134
 Romanos 5.6-8 ............................ 60 ....................1025
Sortes ........................................................Josué 18.1-10 ................................279 .................... 227
Suborno ....................................................2Crônicas 19.4-7 ..........................330 .................... 429
Sucesso .....................................................Salmos 1.1-6 .................................98 ......................510
Supremo, poder espiritual ........................Atos 19.18-20 ............................... 188 .................. 1007
Teimosia ...................................................Gênesis 18.23-32 ...........................74 ....................... 17
Templo .....................................................Atos 7.47-50 ................................ 218 ....................989
Tempo da salvação ....................................Lucas 12.13-21 .............................. 117 .................... 927
Tentação ...................................................1Coríntios 10.13 ........................... 133 ...................1048
 Gênesis 3.1-7 ............................... 134 ........................ 3
Terceira idade ...........................................Levítico 19.32 .............................. 317 .....................120
Terremotos ...............................................Naum 1.2-8 .................................283 .....................817
Todo-Poderoso .........................................1Samuel 2.2-10 .............................10 ..................... 265
Tomar decisões .........................................Ester 4.13—5.3 .............................75 ..................... 478
Trabalho ...................................................Gênesis 2.15 ................................337 ........................2
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GÊNESIS
A criação dos céus e da terra

1 No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2 
A terra era sem forma e vazia, e havia trevas 

sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus 
pairava sobre a face das águas.

3 Disse Deus: Haja luz. E houve luz.
4 Deus viu que a luz era boa; e fez separação 

entre a luz e as trevas.
5 E Deus chamou à luz dia, e às trevas, noite. E 

foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia.
6 E disse Deus: Haja um firmamento no meio 

das águas, que faça separação entre águas e 
águas.

7 E Deus fez o firmamento e separou as águas 
que estavam de baixo do firmamento das que es-
tavam por cima dele. E assim foi.

8 E ao firmamento Deus chamou céu. E foram-
-se a tarde e a manhã, o segundo dia.

9 E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar as 
águas que estão debaixo do céu, e apareça o 
continente. E assim foi.

10 E ao continente Deus chamou terra, e ao 
ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que 
isso era bom.

11 E disse Deus: Produza a terra os vegetais: 
plantas que deem semente e árvores frutíferas 
que, segundo suas espécies, deem fruto que con-
tenha a sua semente sobre a terra. E assim foi.

12 E a terra produziu os vegetais: plantas que 
davam semente segundo suas espécies e árvores 
que davam fruto que continha a sua semente, se-
gundo as suas espécies. E Deus viu que isso era 
bom.

13 E foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia.
14 E disse Deus: Haja luminares no firmamen-

to celeste, para fazerem separação entre o dia e 
a noite; sirvam eles de sinais tanto das estações 
como dos dias e dos anos.

15 Sirvam eles de luminares no firmamento ce-
leste, para iluminar a terra. E assim foi.

16 E Deus fez os dois grandes luminares: o lu-
minar maior para governar o dia e o menor para 
governar a noite; fez também as estrelas.

17 E Deus os colocou no firmamento celeste 
para iluminar a terra,

18 para governar o dia e a noite, e para fazer 
separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que 
isso era bom. 

19 E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia.
20 E disse Deus: Produzam as águas cardumes 

de seres vivos; e voem as aves sobre a terra, abai-
xo do firmamento do céu. 

21 E Deus criou os grandes animais aquáticos 
e todos os seres vivos que se movem, os quais as 
águas produziram segundo suas espécies; e toda 
ave com asas, segundo sua espécie. E Deus viu 
que isso era bom.

22 Então Deus os abençoou, di zendo: Frutifi-
cai e multiplicai-vos; enchei as águas dos mares, 
multipliquem-se as aves sobre a terra.

23 E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia.
24 E disse Deus: Produza a terra seres vivos 

segundo suas espécies: gado, animais que raste-
jam e animais selvagens, segundo suas espécies. 
E assim foi.

25 E Deus fez os animais selvagens, segundo 
suas espécies, e o gado, segundo suas espécies, e 
todos os animais da terra que rastejam, segundo 
suas espécies. E Deus viu que isso era bom. 

26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme nossa semelhança; domine 
ele* sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 
sobre o gado, sobre os animais selvagens* e so-
bre todo animal rastejante que se arrasta sobre 
a terra. 

364 DATAS E
TEXTOS ESPECIAIS

Onde está a história da criação 
do mundo?

Gênesis 1.1-31

L ogo no início da Bíblia encontramos a bela his-
tória da criação do mundo. As lições mais im-

portantes que aprendemos aqui são as seguintes:

1 Tudo foi criado por Deus. Nada teve uma ori-
gem diferente ou foi criado pelo mal.

1 Tudo teve princípio. A matéria não é auto-
existente.

1 A obra de Deus é marcada pela ordem e pela 
harmonia.

1 A criação possui extrema beleza, o que foi re-
conhecido por Deus.

1 Deus criou tudo a partir do nada, por meio da 
sua palavra.

1 O universo criado mostra a glória e o poder 
de Deus.

1 O homem foi criado por Deus e é a coroa de 
sua criação.
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27 E Deus criou o homem à sua imagem; à ima-
gem de Deus o criou; homem e mulher os criou.

28 Então Deus os abençoou e lhes disse: Fruti-
ficai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; 
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todos os animais que rastejam sobre 
a terra.

29 Disse-lhes mais: Eu vos dou todos os vege-
tais que dão semente, os quais se acham sobre a 
face de toda a terra, bem como todas as árvores 
em que há fruto que dê semente; eles vos servi-
rão de alimento.

30 E a todos os animais selvagens, a todas as 
aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre 
a terra dou toda planta verde como alimento. E 
assim foi. 

31 E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito 
bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia.

 

2 Assim foram concluídos os céus e a terra, 
com todos os seus elementos.

2 No sétimo dia, Deus já havia completado 
a obra que fizera; nesse dia ele descansou de 
toda a sua obra.

3 E Deus abençoou e santificou o sétimo 
dia, porque nele descansou de toda a obra que 
havia criado e feito.

A formação do jardim do Éden
4 São essas as origens dos céus e da terra, na 

ocasião em que foram criados. 
5 Quando o Senhor Deus fez a terra e os 

céus, ainda não havia nenhuma planta do 
campo na terra e nenhuma erva do campo 
havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não 
havia feito chover so bre a terra, nem havia ho-
mem para lavrar a terra.

6 Todavia, mananciais subiam da terra e re-
gavam toda a superfície do solo.

7 E o Senhor Deus formou o homem do pó 
da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da 
vida; e o homem tornou-se alma vivente.

8 Então o Senhor Deus plantou um jardim, 
para o lado do oriente, no Éden; e colocou ali 
o homem que havia formado.

9 E o Senhor Deus fez brotar do solo todo 
tipo de árvore agradável à vista e boa para ali-
mento, bem como a árvore da vida no meio do 
jardim, e a árvore do conhecimento do bem e 
do mal.

10 Do Éden saía um rio que regava o jar-
dim; ele se dividia dali, formando quatro 
braços.

11 O nome do primeiro é Pisom: este é o que 
contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro;

12 o ouro dessa terra é bom; ali existem o 
bdélio e a pedra de berilo.

13 O nome do segundo rio é Giom: este é o 
que contorna toda a terra de Cuxe.

14 O nome do terceiro rio é Tigre: este é o 
que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto 
rio é o Eufrates.

15 E o Senhor Deus tomou o homem e o colo-
cou no jardim do Éden, para que o homem o cul-
tivasse e guardasse.

16 Então o Senhor Deus ordenou ao ho-
mem: Podes comer livremente de qualquer 
árvore do jardim,

17 mas não comerás da árvore do conheci-
mento do bem e do mal; porque no dia em 
que dela comeres, com certeza morrerás.

337 MUNDO ATUAL
Não é verdade que o trabalho 
é castigo de Deus?

Gênesis 2.15

Q uem nunca ouviu a frase popular: “Gostaria 
de saber quem foi que inventou o trabalho”? 

Para muitas pessoas o trabalho representa so-
frimento e desprazer. Para reforçar essa ideia 
algumas pessoas afirmam que o trabalho foi 
um castigo de Deus, castigo decorrente do 
pecados de nossos pais, no Jardim do Éden. 
Ainda que pareça atraente para alguns, essa 
ideia está errada. Além de sabermos que o 
próprio Deus trabalhou na criação do mundo 
(leia João 5.17) e que ele é um Deus que age, 
descobrimos nesse texto que antes de cair em 
pecado e receber qualquer castigo o homem 
já trabalhava. Deus o colocou no jardim para 
o cultivar e o guardar. Adão era o jardineiro e 
zelador do Éden. Vemos, portanto, que o tra-
balho não é castigo de Deus. Ainda que seja 
verdade que no mundo caído o trabalho re-
presenta maior sofrimento, não podemos con-
cordar com a “teologia da preguiça”.

Reflexão:
1 Pode haver verdadeira prosperidade sem tra-

balho?
1 Você conhece a fábula da cigarra e da formi-

ga? O que você acha do ensinamento dessa 
fábula?

1 Por que muitas pessoas não têm prazer no 
trabalho que fazem? Como resolver isso?

1 Ser um bom trabalhador é uma maneira de 
servir a Deus? 
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Como Deus formou a mulher
18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom 

que o homem esteja só; eu lhe farei uma aju-
dadora que lhe seja adequada.

19 E o Senhor Deus formou da terra todos 
os animais do campo e todas as aves do céu, e 
os trouxe ao homem, para ver como lhes cha-
maria; e o nome que o homem desse a cada ser 
vivo, esse seria o nome deles.

20 Assim o homem deu nomes a todo o 
gado, às aves do céu e a todos os animais do 
campo; mas não se achava uma ajudadora 
adequada para o homem.

21 Então o Senhor Deus fez cair um sono 
pesado sobre o homem, e este adormeceu; 
tomou-lhe, então, uma das costelas e fechou 
a carne em seu lugar;

22 e da costela que o Senhor Deus lhe ha-
via tomado, formou a mulher e a trouxe ao 
homem.

23 Então disse o homem: Esta é agora osso 
dos meus ossos e carne da minha carne; ela 
será chamada mulher*, porquanto do homem 
foi tomada. 

24 Portanto, o homem deixará seu pai e sua 
mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma 
só carne.

25 E os dois estavam nus, o homem e sua mu-
lher, e não se envergonhavam.

A tentação e a queda

3 Ora, a serpente era o mais as tuto de todos os 
animais do campo que o Senhor Deus havia 

feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus dis-
se: Não comereis de nenhuma árvore do jardim?

2 Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das 
árvores do jardim podemos comer,

3 mas do fruto da árvore que está no meio do 
jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele 
tocareis; se o fizerdes, morrereis.

4 Disse a serpente à mulher: Com certeza, não 
morrereis.

5 Na verdade, Deus sabe que no dia em que 
comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, 
e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.

6 Então, vendo a mulher que a árvore era boa 

258 SEXUALIDADE
Não é verdade que o pecado 
de Adão e Eva foi o ato sexual?

Gênesis 2.24,25

E ssa ideia é muito conhecida. Na opinião de al-
guns, o sexo é por si só algo impuro e mau. Al-

guns acham que, quando a Bíblia fala que Adão 
e Eva comeram o fruto proibido, ela se refere ao 
ato sexual. Todavia, uma leitura cuidadosa dos 
dois primeiros capítulos da Bíblia vai confirmar 
que essa sugestão não faz sentido. Observe que, 
no versículo 24, o texto fala da união física entre o 
homem e a mulher. Em Gênesis 1.28, Deus ordena 
ao primeiro casal: “Frutificai e multiplicai-vos”. Não 
há qualquer sinal de que o ato sexual fosse visto 
como algo mau ou proibido. Além disso, deve-
mos perguntar se haveria alguma outra forma de 
cumprir a ordem divina. A sexualidade foi criada 
por Deus e é, portanto, uma bênção. Nenhum 
texto bíblico sugere que o pecado dos nossos 
primeiros pais tenha sido de ordem sexual.

Reflexão:
1 Pode a sexualidade ser pecaminosa se foi Deus 

mesmo que criou o homem e a mulher?
1 Que prejuízo teremos se negarmos a nossa 

sexualidade?
1 De onde vem a ideia de que o ato sexual é 

algo impuro? 

134 NOVA VIDA
Como funciona a tentação?

Gênesis 3.1-7

A tentação é o convite à desobediência à vonta-
de de Deus. Quando lemos o relato da primei-

ra tentação da história, podemos entender como 
funciona esse processo de convite ao mal. Preste 
bem atenção e aprenda a fugir da tentação:

1 Distorção da Palavra de Deus (v. 1): A serpen-
te muda o que Deus disse.

1 Atenção dada ao mal (v. 2): Eva aceita dialo-
gar com a serpente.

1 Alteração da Palavra de Deus (v. 3): Eva repete 
a Palavra de Deus com uma alteração (nem 
tocareis nele).

1 Negação explícita da Palavra de Deus (v. 4): A 
serpente afirma que Deus mentiu.

1 Questionamento da bondade de Deus (v. 5): 
A serpente sugere que Deus exige obediência 
porque deseja o nosso mal e porque é egoísta.

1 O encantamento dos sentidos toma o lugar 
da Palavra divina (v. 6): Eva concentra-se na 
beleza do fruto e se esquece de Deus.

1 Cair na tentação é acompanhado de uma ati-
tude de propagação do mal (v. 6): Eva convi-
da Adão a compartilhar do mal.

1 Cair na tentação leva à autossuficiência (v. 7): 
Depois de pecar, o primeiro casal não se volta 
para Deus, mas procura resolver o problema 
sozinho.
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para dela comer, agradável aos olhos e desejá-
vel para dar entendimento, tomou do seu fruto, 
comeu e deu dele a seu marido, que também 
comeu.

7 Então os olhos dos dois foram abertos e fi-
caram sabendo que estavam nus; por isso, en-
trelaçaram folhas de figueira e fizeram para si 
aventais.

8 Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que an-
dava pelo jardim no final da tarde, o homem 
e sua mulher esconderam-se da presença do 
Senhor Deus, entre as árvores do jardim.

9 Mas o Senhor Deus chamou o homem, 
perguntando: Onde estás?

10 O homem respondeu: Ouvi a tua voz no 
jardim e tive medo, porque estava nu; por isso 
me escondi.

11 Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te 
mostrou que estavas nu? Comeste da árvore 
da qual te ordenei que não comesses?

12 Respondeu então o homem: A mulher 
que me deste deu-me da árvore, e eu comi.

13 E o Senhor Deus perguntou à mulher: 
Que foi que fizeste? E ela respondeu: A ser-
pente me enganou, e eu comi.

14 Então o Senhor Deus disse à serpente: 
Porque fizeste isso, serás maldita entre todo o 
gado e entre todos os animais do campo; an-
darás sobre o teu ventre e comerás pó todos os 
dias da tua vida.

15 Porei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a descendência* 
dela; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás 
o calcanhar.

16 E disse para a mulher: Multiplicarei 
grandemente a tua dor na gravidez; com dor 
darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te dominará.

17 E disse para o homem: Porque deste ou-
vidos à voz da tua mulher e comeste da árvore 
da qual te ordenei: Não comerás dela; maldita 
é a terra por tua causa; com sofrimento come-
rás dela todos os dias da tua vida. 

18 Ela te produzirá espinhos e ervas 
daninhas; e terás de comer das plantas do 
campo.

19 Do suor do teu rosto comerás o teu pão, 
até que tornes à terra, pois dela foste tirado; 
porque és pó, e ao pó tornarás.

20 Adão chamou Eva à sua mulher, porque 
ela foi a mãe de todo vivente*. 

21 E o Senhor Deus fez roupas de peles para 
Adão e sua mulher, e os vestiu.

22 Então disse o Senhor Deus: Agora o ho-
mem tornou-se como um de nós e conhece o 
bem e o mal. Não suceda que estenda a mão 
e tome também da árvore da vida, coma e 
viva eternamente.

23 Por isso, o Senhor Deus o mandou para 
fora do jardim do Éden, para cultivar o solo, 
do qual fora tirado.

24 E havendo expulsado o homem, pôs a 
leste do jardim do Éden os querubins e uma 
espada flamejante que se revolvia por todos 
os lados, para guardar o caminho da árvore 
da vida.

Caim e Abel

4 Adão conheceu intimamente Eva, sua 
mulher; ela engravidou e, tendo dado 

à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um 
filho homem.

2 Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, 
irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, 
e Caim, agricultor.

3 Tempos depois, Caim trouxe do fruto da 
terra uma oferta ao Senhor.

4 Abel também trouxe da gordura das pri-
meiras crias de suas ovelhas. E o Senhor aco-
lheu bem Abel e sua oferta,

5 mas não acolheu Caim e sua oferta. Por 
isso, Caim ficou furioso, e ficou com o sem-
blante abatido.

6 Então o Senhor perguntou a Caim: Por 
que te iraste? E por que estás com semblante 
abatido?

7 Se procederes bem, não se restabelecerá o 
teu semblante?* Mas, se não procederes bem, 
o pecado jaz à porta, e o desejo dele será con-
tra ti; mas tu deves dominá-lo.

O primeiro homicídio
8 Então Caim disse a seu irmão Abel: Va-

mos ao campo*. E, enquanto estavam no cam-
po, Caim se levantou contra o seu irmão Abel 
e o matou.

9 E o Senhor perguntou a Caim: Onde está 
Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei; por 
acaso sou guarda do meu irmão?

10 E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz 
do sangue do teu irmão está clamando a mim 
desde a terra.

11 Agora maldito és tu; serás afastado da 
terra, que abriu a boca para receber da tua 
mão o sangue de teu irmão.

12 Quando cultivares a terra, ela não te 
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dará mais sua força; serás fugitivo e vagarás 
pela terra.

13 Então Caim disse ao Senhor: A minha 
punição é maior do que a que posso suportar.

14 Hoje me expulsas da face da terra; tam-
bém me esconderei da tua presença; serei 
fugitivo e vagarei pela terra; e quem me en-
contrar me matará.

15 O Senhor, porém, lhe disse: Sete vezes 
recairá a vingança sobre quem matar Caim. 
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que 
ninguém que o encontrasse o ferisse de morte.

16 Então Caim saiu da presença do Senhor e 
foi habitar na terra de Node, ao oriente do Éden.

17 Caim conheceu intimamente sua mulher, 
ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou 
uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque.

18 A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou 
Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metu-
sael gerou Lameque.

19 Lameque tomou para si duas mulheres: 
o nome de uma era Ada, e o nome da outra, 
Zila.

20 E Ada deu à luz Jabal; este foi o pai dos 
que habitam em tendas e possuem gado.

21 O nome do seu irmão era Jubal; este foi o 
pai de todos os que tocam harpa e flauta.

22 Zila também teve um filho, Tubal-Caim, 
fabricante de todo instrumento cortante de 
cobre e de ferro; e a irmã de Tubal-Caim foi 
Naamá.

23 Então Lameque disse às suas mulheres: Ada 
e Zila, dai ouvidos à minha voz; escutai, mulheres 
de Lameque, as minhas palavras; pois matei um 
homem por me ferir, e um rapaz por me pisar.

24 Se Caim há de ser vingado sete vezes, 
com certeza Lameque o será setenta e sete 
vezes.

25 Tornou Adão a conhecer intimamente 
sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem 
pôs o nome de Sete; e ela disse: Deus me deu 
outro filho em lugar de Abel, já que Caim 
o matou.

26 A Sete também nasceu um filho, a 
quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tem-
po que os homens começaram a invocar o 
nome do Senhor.

A genealogia de Sete

5 Este é o livro das gerações de Adão. No dia 
em que Deus criou o homem, ele o fez à se-

melhança de Deus.
2 Criou o homem e a mulher; e os abençoou, e 

os chamou pelo nome de Homem, no dia em que 
foram criados.

3 Adão viveu cento e trinta anos e gerou um 277 QUESTÕES
DIFÍCEIS

Com quem casou Caim 
se não havia nenhuma 
outra mulher no mundo?

Gênesis 4.16,17

E ssa é uma das dificuldades bíblicas bem co-
nhecida. Algumas pessoas sugerem que havia 

outras pessoas no mundo além da família de 
Adão. É muito difícil encontrar fundamento bí-
blico para tal sugestão. Ainda que essa seja uma 
questão difícil, vale a pena lembrar que as infor-
mações de Gênesis não estão necessariamente 
em ordem cronológica. Basta ler os primeiros 
dois versículos do capítulo 5 para confirmar tal 
fato. É, portanto, possível que Caim tenha se ca-
sado muitos anos depois de haver matado Abel, 
seu irmão. Além disso, em Gênesis 5.4, descobri-
mos que Adão e Eva tiveram muitos filhos e fi-
lhas. Não é impossível que Caim tenha se casado 
com uma de suas irmãs ou até mesmo com uma 
filha de um de seus irmãos, já que é muito prová-
vel que as pessoas viviam muito mais do que nos 
dias de hoje. Observe com qual idade os homens 
descritos em Gênesis 5 geraram seus filhos.

312 FAMÍLIA
Deus se agrada da poligamia?

Gênesis 4.23

Q uase todo mundo sabe que na época do An-
tigo Testamento praticava-se a poligamia. 

Algumas pessoas ficam se perguntando como 
é possível que homens de fé, servos de Deus, 
tenham sido polígamos. Outros chegam a afir-
mar que seria lícito praticarmos a poligamia 
hoje pelo fato de muitos personagens bíblicos 
a terem praticado no passado. Quando, porém, 
examinamos a história bíblica, vamos descobrir 
que Deus nunca desejou a poligamia no pas-
sado. Deus apenas tolerou a poligamia, prática 
comum da antiga sociedade patriarcal. Nesse 
texto, vemos que o primeiro polígamo da histó-
ria foi Lameque, descendente de Caim, homem 
dado à violência. A poligamia foi uma degene-
ração do plano original de Deus. No início, Deus 
criou um casal, composto de um homem e uma 
só mulher, para formar uma família. Ainda que a 
poligamia tenha sido tolerada durante parte da 
história bíblica, nunca podemos imaginar que 
Deus se agrade dessa prática incorreta.




