






INTRODUÇÃO

	 Encontrar	significado	e	propósito	para	a	vida	não	é	uma	tarefa	
simples.	 É	 como	 montar	 um	 quebra-cabeças	 de	 milhares	 de	 peças.	
Pegamos	uma	peça	e	ficamos	olhando	para	ela	tentando	compreender	
o	que	ela	significa.	Em	seguida	tentamos	encontrar	outras	peças	que	
se	encaixem	para	que	através	dessas	conexões	tenhamos	uma	com-
preensão	um	pouco	maior.

	 Quando	o	ponto	de	partida	são	as	pequenas	peças	que	temos	
nas	mãos	não	conseguimos	responder	questões	relacionadas	à	vida	e	
seu	propósito,	nem	mesmo	em	relação	à	bíblia	e	à	espiritualidade.

	 Durante	essa	jornada	de	12	semanas,	teremos	a	oportunidade	
de	mudar	o	ponto	de	vista.	Não	a	partir	do	“eu	mesmo”,	mas	a	partir	de	
Deus,	que	é	o	grande	autor	da	história	de	todas	as	coisas.	A	bíblia	é	o	
desenho	do	quebra-cabeças	montado.	É	um	livro	da	história	de	todos	
nós.	 Ela	 é	 uma	 meta-narrativa,	 que	 nos	 ajuda	 a	 compreender	 como	
chegamos	aqui,	o	nosso	lugar	no	mundo	e	para	onde	estamos	indo.	
 
	 Olhar	deste	ponto	de	vista	nos	ajuda	a	perceber	como	as	peças	
se	encaixam	e	podemos	compreender	a	história	como	um	todo.

	 Seja	bem-vindo	à	Grande	História.
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Uma Grande História:
 
A Bíblia.

SemAnA 1



POR TRÁS DAS ATITUDES

Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, 
porquanto estão sempre comigo.

Salmo 119:98

	 As	 pessoas	 não	 pensam	 muito	 nisso,	 mas	 as	 atitudes	 delas	
têm	ligação	direta	com	as	respostas	que	elas	dão	às	perguntas	mais	
básicas	da	vida.	Como	tudo	começou?	Quem	é	o	ser	humano?	Por	que	
as	coisas	são	assim?	O	que	houve	de	errado	com	o	mundo?	Como	
consertar	o	que	há	de	errado?	Existe	esperança	de	dias	melhores?	
	 Por	 exemplo,	 a	 maneira	 como	 as	 pessoas	 entendem	 o	
trabalho,	 os	 relacionamentos,	 o	 sucesso,	 a	 fé	 e	 a	 maneira	 como	
as	 pessoas	 lidam	 com	 a	 prática	 desses	 temas,	 tem	 origem	 em	
como	 elas	 respondem	 às	 questões	 acima.	 Você	 quer	 descobrir	 as	
respostas	corretas,	verdadeiras	e	coerentes	para	estas	perguntas	e	
experimentar	a	vida	que	Deus	te	criou	para	viver?	
	 Mergulhe	na	Bíblia.	O	resultado	será	que	suas	atitudes	serão	
transformadas	 por	 Deus	 enquanto	 você	 o	 conhece	 na	 Escritura	
Sagrada.
Suas	atitudes	são	coerentes	com	suas	respostas	às	perguntas	listadas	
acima?

•	 Converse com Deus em oração.
•	 Para	saber	mais:	Leia	Salmo	19.7-10.
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 MAIS DO QUE UM TEXTO ANTIGO

A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que 
clareia o meu caminho. 

Salmo 119:105

	 Quando	se	fala	de	Bíblia,	muitas	pessoas	a	tem	como	um	livro	
antigo	que	apresenta	bons	princípios	que	servem	para	determinado	
grupo	religioso.	Não!	A	Bíblia	conta	a	verdadeira	história	da	existência.	
Ela	 responde	 às	 perguntas	 mais	 básicas	 sobre	 a	 vida	 de	 forma	
verdadeira	e	profunda.	

	 A	 Bíblia	 nos	 traz	 lucidez	 e	 clareza.	 É	 por	 isso	 que	 o	 salmista	
disse	 que,	 por	 meio	 da	 sabedoria	 bíblica,	 temos	 nossos	 passos	
iluminados.	Não	andamos	na	incerteza	de	nossos	pensamentos,	nem	
na	escuridão	daqueles	que	não	crêem	em	Deus.	

	 Ao	 contrário,	 somos	 guiados	 pela	 revelação	 que	 Deus	 faz	
acerca	 dele	 mesmo	 e	 da	 sua	 vontade.	 Revelação	 esta	 que	 Ele	
desejou	compilar	em	66	livros,	39	no	Antigo	Testamento	e	27	no	Novo	
Testamento,	os	quais	apontam,	sem	erros,	para	a	Palavra	que	se	fez	
carne,	nosso	Senhor	e	Salvador,	Jesus	Cristo,	a	luz	do	mundo.

	 Vamos	começar	uma	jornada	de	leitura	da	Bíblia?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais:	Leia	João	1.
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 O SOPRO DE DEUS

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 

2 Timóteo 3:16

	 A	Bíblia	não	foi	escrita	por	pessoas	num	estado	de	transe.	Deus,	
no	decorrer	dos	anos	e	tempos,	escolheu	pessoas	que	escreveram	em	
suas	línguas	nativas,	hebraico	e	aramaico	para	o	Antigo	Testamento	e	
grego	para	o	Novo	Testamento,	em	datas	e	circunstâncias	diferentes	
da	história	de	povos	distintos,	embora	os	holofotes	estivessem	sobre	
o	povo	judeu,	com	quem	Deus	fez	aliança	e	de	onde	veio	o	Salvador,	
Jesus	Cristo.	

	 Na	 Criação,	 Deus	 sopra	 nas	 narinas	 de	 Adão	 e	 o	 faz	 alma	
vivente,	na	composição	dos	livros	bíblicos	Deus	sopra	do	seu	Espírito	
Santo	 de	 sabedoria,	 para	 que	 o	 registro	 fosse	 exatamente	 o	 que	
Ele	determinou,	e	que	esse	registro	revelasse	o	próprio	Deus	e	seu	
plano	de	salvação	e	restauração	em	Jesus	Cristo.	De	tal	forma	que,	
de	Gênesis	a	Apocalipse,	toda	Escritura	é	inspirada	por	Deus	para	o	
benefício	da	humanidade.

	 Como	esta	verdade	irá	mudar	sua	abordagem	sobre	a	Bíblia?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais:	Leia	2	Timóteo	3.14.
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UMA CIRURGIA IMPOSSÍVEL

Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer 
espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, 

juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. 
Hebreus 4:12

 Você	já	deve	ter	ouvido,	na	sua	família,	amigos	ou	conhecidos	
que	passaram	por	cirurgias	de	risco	que	exigiam	aquela	habilidade	
fina	 e	 delicada	 do	 cirurgião.	Algo	 que	 se	 ele	 esbarrasse	 milímetros	
numa	artéria,	ou	se	tocasse	de	forma	brusca	num	órgão	sensível	ao	
lado	a	chance	de	morte	seria	altíssima.	

	 Pois	bem.	Existe	uma	cirurgia	que	só	o	Espírito	Santo	de	Deus	
pode	 fazer.	 E	 a	 maneira	 dele	 fazer	 é	 por	 meio	 da	 Bíblia.	 Quando	
você	se	envolve	com	as	Escrituras	e	as	Escrituras	envolvem	você,	o	
Espírito	Santo	de	Deus	começa	a	moldá-lo	à	semelhança	de	Jesus	
Cristo,	e	sem	perceber	os	lugares	mais	escondidos	da	sua	alma	são	
visitados	por	Deus	e	restaurados	à maneira	dele.	Isto	promove	vida	e	
o	trabalho	do	Restaurador.

	 Quais	 quartos	 escuros	 de	 sua	 alma	 precisam	 ser	 abertos	 e	
visitados	por	Jesus?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais: Leia	Hebreus	4.12-16

Dia 4



O ELEMENTO UNIFICADOR DA HISTÓRIA

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a 
sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de 

verdade.

João 1:14

	 Toda	 história	 tem	 um	 objetivo,	 um	 momento	 para	 o	 qual	
convergem	todos	os	outros	atos.	Ao	contrário	do	que	muitos	pensam,	
a	Bíblia	não	é	uma	junção	de	histórias	desconexas.	Todos	os	livros	da	
Bíblia	apontam	para	o	plano	de	Deus	de	resgatar	a	humanidade	e	a	
criação	do	estado	de	pecado	e	morte	em	que	a	própria	humanidade	
se	meteu.	

	 A	maneira	de	Deus	executar	esse	plano	foi	tornando-se	carne,	
vivendo	 entre	 os	 pecadores,	 sofrendo	 a	 pena	 do	 pecado	 deles,	
ressuscitando	 e	 inaugurando	 em	Jesus,	 o	 Deus	 encarnado,	 a	 nova	
criação	que	um	dia	será	plenamente	restaurada.	

	 Jesus	não	é	um	novo	personagem	na	história.	Ele	é	o	Eterno	
Filho	de	Deus,	que	sempre	existiu,	mas	que	se	fez	como	um	de	nós 
para	nos	salvar.	Toda	a	Escritura	aponta	para	Ele	e	nenhuma	página 
da	Bíblia	pode	ser	lida	ou	compreendida	sem	Ele.

 Você	compreende	porque	deve	se	render	a	Jesus?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais::	Leia	Colossenses	1.
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NÃO QUERO LEI NENHUMA! QUERO SER LIVRE!

Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que 
vivem conforme a lei do Senhor!

Salmos 119:1

	 A	 gente	 já	 nasce	 com	 desejos	 de	 independência.	 Não	
queremos	nos	submeter	a	ninguém.	Esta	é	uma	das	consequências 
do	pecado	em	nossas	vidas.	Queremos	fazer	o	que	temos	vontade	e	
entendemos	que	a	felicidade	consiste	nisso.	

	 Desafio	você	a	ler	o	Salmo	119,	o	maior	capítulo	da	Bíblia,	para	
que	 você	 perceba	 como	 o	 salmista	 tem	 total	 certeza	 de	 que	 a	 lei	
de	Deus,	ou	a	Palavra	de	Deus,	é	vida	para	ele.	Ninguém	é	salvo	ou	
amado	por	Deus	por	seus	feitos.	Somos	salvos	e	amados	pela	obra	
de	Jesus	na	cruz	e	sua	ressurreição.	

 Porém,	é	uma	completa	verdade	que	Deus	ama	a	justiça	e	a	
prática	 dela.	 Deus	 ama	 instruir	 seus	 filhos	 e	ver	 o	 resultado	 de	 sua	
presença	 na	 vida	 deles.	 Se	 Deus	 ama	 que	 vivamos	 conforme	 sua	
Palavra,	naturalmente,	ele	derrama	alegria,	prazer,	contentamento	e	
autêntica	felicidade	sobre	aqueles	que	o	obedecem.	

 Você	 já	 decidiu,	 debaixo	 da	 graça	 de	 Deus,	 ser	 obediente	 a	
Ele?

•	 Converse	com	Deus	em	oração.
•	 Para	saber	mais:	Leia	o	Salmo	119.
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Uma	Grande	História:	
A	Bíblia.

   Desculpe	 a	 sinceridade,	 mas	 eu	 me	 sinto	
insultado,	 intelectualmente	 falando,	 quando	 me	 dizem	 que	 eu	
sou	 resultado	 de	 uma	 explosão.	 Do	 mesmo	 modo,	 a	 desculpa	 dos	
cientistas	 de	 que	 o	 mundo	 tem	 bilhões	 de	 anos,	 tentando	 validar	
que	 os	 seres	vivos	 são	 fruto	 de	 evolução,	 também	 não	 pega	 bem.	
Infelizmente,	 são	 essas	 histórias	 que	 nos	 contam	 por	 aí	 como	 se	
fossem	“a	verdade”.	
	 O	pior	é	que,	quando	acreditamos	nelas,	somos	moldados	por	
elas.	“Já	que	a	vida	é	fruto	do	acaso,	vou	viver	do	meu	jeito”.	“Já	que	
somos	fruto	da	evolução,	um	dia	eu	vou	ser	uma	pessoa	melhor.	Isto	
quando	 o	 universo	 conspirar	 em	 meu	 favor”.	 Acho	 isso	 tudo	 muito	
vazio.
	 Encontro	na	Bíblia	a	verdadeira	história	da	existência	e	a	grande	
história	 que	 deve	 moldar	 toda	 a	 nossa	 vida	 de	 forma	 verdadeira	 e	
coerente.	
	 O	problema	é	que	muitas	vezes	a	tratamos	como	mero	livro	
religioso,	 como	 se	 ela	 não	 tivesse	 nada	 a	 dizer	 ao	 mundo,	 apenas	
àqueles	que	pertencem	a	determinado	grupo	religioso.	

Veja	 o	 que	 disse	 um	 místico	 indiano,	 estudioso	 das	 várias	
expressões	religiosas	do	mundo,	sobre	a	Bíblia.

Estudo em Grupo



Eu não consigo entender porque vocês missionários apresentam a 
Bíblia a nós na India como um livro de religião. Não se trata de um 
livro de religião e, de qualquer maneira, nós temos inúmeros livros de 
religião na India. Nós não precisamos de mais nenhum. Eu encontro na 
vossa Bíblia uma interpretação única da história universal, a história de 
toda a criação e a história da raça humana. 

E, portanto, uma interpretação única da pessoa humana como um 
ator responsável na história. Isto é único. Não há nada igual em toda 
literatura religiosa do mundo que se coloque ao lado disto.

CHATuVERDI	BADRINATH 

  UMA GRANDE HISTÓRIA:	A	Bíblia 

 Além	de	mero	livro	de	religião,	muita	gente	acha	também,	que	
a	Bíblia	é	um	livro	de	regras	para	serem	obedecidas.	Outros	acham	
que	é	um	livro	cheio	de	histórias	para	nos	inspirar	a	vivermos	como	
seus	personagens.	
	 A	 Bíblia	 contém	 regras,	 histórias	 e	 muita	 coisa	 sobre	 moral	
(certo	e	errado),	mas	ela	não	se	limita	apenas	a	esses	tópicos.	A	Bíblia	
conta	a	verdadeira	história	da	existência.	
	 A	 Bíblia,	 conta	 como	 nenhum	 outro	 livro,	 povo	 ou	 cultura:	
1.	 Como	 tudo	 começou.	 2.	 Qual	 o	 problema	 do	 mundo.	 3. Como 
o	 problema	 do	 mundo	 pode	 ser	 resolvido.	 4.	 Qual	 o	 papel	 da	
humanidade	 nesta	 resolução	 e,	 por	 último,	 5.	 Como	 tudo	 será	
quando	as	coisas	forem	resolvidas	definitivamente. 
	 Responda	 uma	 coisa:	 O	 mundo	 inteiro	 não	 quer	 saber	
essas	 respostas?	 Pois	 bem!	 A	 Bíblia	 conta	 a	 verdadeira	 história	 da	
existência.	 Por	 isso,	 ela	 não	 pode	 ser	 tratada	 como	 um	 livro	 de	 fé	
que	 só	 serve	 para	 os	 cristãos.	 Ela	 é	 sim	 um	 livro	 de	 fé!	 E	você	vai	
aprender	 e	 desfrutar	 dessa	 fé	 enquanto	 mergulha	 nas	 páginas	 das	
Escrituras.	Mas,	o	nosso	principal	ponto	aqui	é	dizer	que	a	Bíblia	conta	
a	verdadeira	 história	 do	 mundo,	 da	 existência,	 da	vida.	 Então,	 ela	 é	
uma	verdade	pública.	Deve	fazer	parte	da	forma	como	entendemos	
a	existência	e,	consequentemente,	como	interpretamos	tudo	na	vida.



	 Por	 isso,	 se	 quisermos	 entender	 a	 nossa	 história	 e	 o	 atual	
momento	 da	 nossa	 vida,	 do	 nosso	 país	 e	 do	 mundo,	 precisamos	
entender	 que	 este	 momento	 pontual	 está	 dentro	 da	 GRANDE	
HISTÓRIA	 da	 Bíblia.	 Quando	 descobrirmos	 a	 GRANDE	 HISTÓRIA	
que	 a	 Bíblia	 conta	 compreenderemos	 o	 sentido	 das	 coisas	 que	
acontecem	hoje.	Ou	seja,	conhecendo	as	respostas	para	as	perguntas	
que	listamos	acima	compreenderemos	corretamente	as	coisas	que	
acontecem	hoje.

A	grande	e	verdadeira	história	em	símbolos

Este	diagrama	é	um	resumo	que	nos	conta	a	GRANDE	e	
VERDADEIRA	história	do	mundo.	

	 •	 A	história	resumida	da	Bíblia	nos	conta	que	Deus	criou	
todas	as	coisas	boas	(CRIAÇÃO).	

	 •	 A	 humanidade	 se	 rebelou	 contra	 o	 seu	 Criador	
(REBELIÃO).	

	 •	 Deus	escolhe	um	povo	para,	por	meio	dele,	abençoar	
toda	 a	 humanidade,	 Abraão	 e	 o	 povo	 de	 Israel	 (PROMESSA). Mas 
Israel	 não	 consegue	 cumprir	 sua	 tarefa	 de	 forma	 perfeita.	 Mesmo	
com	a	falha	de	Israel,	Deus	mantém	sua	promessa	de	RESGATAR	a	
humanidade	do	pecado	que	traz	morte	e	morte	eterna.	

	 •	 Por	isso,	de	Israel	vem	o	REDENTOR,	o	RESGATADOR,	
o	 SALVADOR,	 o	 MESSIAS,	 o	 CRISTO,	 JESuS	 CRISTO,	 o	 qual	 morre	
numa	 cruz	 para	 perdão	 de	 pecados	 e	 ressuscita	 para	 reconciliar	 a	
humanidade	 com	 o	 seu	 CRIADOR	 e	 mostra	 a	 todos	 a	 realidade	 da	
nova	criação	(REDENÇÃO).	



	 •	 Aqueles	 que	 são	 chamados	 à	 salvação	 por	 Jesus	
Cristo	e	respondem	ao	seu	chamado	com	arrependimento	por	seus	
pecados	 e	 fé	 nele	 como	 seu	 Senhor	 e	 Salvador	 são	 chamados	 de	
IGREJA,	eles	recebem	perdão	e	transformação	em	Jesus	e	são	feitos	
a	comunidade	de	discípulos	de	Jesus	em	missão	no	mundo	(IGREJA).	
Este	Jesus	Cristo	ressuscita	e	é	levado	aos	céus,	mas	dá	o	seu	Espírito	
Santo	à	igreja.	

	 •	 Entretanto,	 um	 dia,	 e	 este	 dia	 se	 aproxima,	 ele,	Jesus	
Cristo,	 voltará	 para	 recriar	 todas	 as	 coisas.	 Ele	 fará	 novos	 céus	 e	
nova	 terra.	 E	 então	 viveremos	 a	 perfeição	 de	 uma	 vida	 restaurada	
pelo	 Criador	 (RESTAURAÇÃO).	 Este	 é	 um	 resumo	 da	 GRANDE	 e	
VERDADEIRA	HISTÓRIA	do	mundo.

 ONDE ME ENCONTRO NESSA HISTÓRIA?  

	 Você	 não	 é	 fruto	 do	 acaso!	Você	 foi	 planejado	 na	 mente	 de	
Deus.	 Antes	 dos	 seus	 pais,	 ele	 desejou,	 na	 eternidade,	 que	 você	
nascesse	 e,	 por	 meio	 de	 Jesus,	 fosse	 reconciliado	 com	 Ele.	 Nós	
nascemos	 para	vivermos	 para	 a	 glória	 de	 Deus	 e	 só	 a	 Escritura	 irá	
revelar	como	isso	é	possível.

	 Como	você	pretende	experimentar	desta	verdade,	diariamente,	
em	sua	vida?

	Descubra	seu	papel	nessa	grande	história:	

	 Você	foi	chamado	por	Jesus	para	compartilhar	a	verdade.	Hoje	
mesmo	pessoas	à	sua	volta	precisam	saber	disso.	Ore	e	compartilhe!	
Jesus	está	com	você!



Os	Textos	dessa	semana
foram	escritos	por:

 

Ricardo	Lima	Rennó

Pastor	 da	 Igreja	 Presbiteriana	 do	 Brasil.	 Casado	 com	
Amanda	Rosa	Guimarães	Rennó.


