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INTRODUÇÃO

Livro base do curso:

VOLTANDO PARA A BÍBLIA

Por Deivinson Bignon

GRÁTIS na última aula!
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INTRODUÇÃO

“O meu povo foi destruído, porque lhe 

faltou o conhecimento...”

[Oseias 4.6a]
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INTRODUÇÃO

“... Errais, não conhecendo as Escrituras, 

nem o poder de Deus”

[Mateus 22.29]
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INTRODUÇÃO

“ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional.

E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.”

[Romanos 12.1,2]
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INTRODUÇÃO

“SABE, porém, isto: que nos últimos dias 

sobrevirão tempos trabalhosos”

[2Timóteo 3.1]
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INTRODUÇÃO

A NECESSIDADE DE UM ESTUDO BÍBLICO PROFUNDO:

1. Vivemos em tempos trabalhosos;

2. Geração marcada pelo analfabetismo bíblico;

3. Heresias potencializadas pela falta de conhecimento

bíblico;

4. Movimentos controvertidos e unções mirabolantes causam 

muitos escândalos;

5. Apostasia e mercantilização do evangelho.



z
INTRODUÇÃO

O QUE É O MÉTODO DE ESTUDO BÍBLICO 

INDUTIVO (EBI)

O estudo bíblico indutivo leva o interessado a descobrir 

por si mesmo o significado das Escrituras e a relacionar 

o que descobriu com a sua vida, no dia a dia.
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INTRODUÇÃO

VISÃO GERAL DO MÉTODO EBI:

O = OBSERVAÇÃO;

I = INTERPRETAÇÃO;

C = CORRELAÇÃO;

A = APLICAÇÃO.
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AULA 1 | OBSERVAÇÃO

A observação é necessariamente o passo básico do EBI, porque 

nos leva a descobrir o que o texto realmente diz acerca dos fatos, 

dos personagens, da importância de certos acontecimentos e 

declarações. Não é difícil, mas exige bastante atenção e uma 

mente aberta para não chegar a conclusões baseadas nos 

preconceitos ou influências não bíblicas que têm penetrado o 

pensamento dos cristãos.
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AULA 1 | OBSERVAÇÃO

Como processar a observação? Siga os seguintes passos.

1) Olhar atentamente:

a) A forma literária do texto – se é uma epístola (carta) doutrinária, 
uma narrativa histórica, uma narrativa fictícia (parábola) ou poesia;

b) A estrutura em que se desenvolve o texto – organizar um pequeno 
resumo dos desdobramentos da ação, se for um texto narrativo, ou 
dos argumentos, se for um texto doutrinário;

c) O contexto imediato e geral do texto;

d) Os verbos utilizados no texto – a conjugação, tempo, modo, voz, 
etc.
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AULA 1 | OBSERVAÇÃO

2) Perguntar ao texto:

a) Quem? As pessoas envolvidas no texto. Sejam reais ou fictícias, no caso das 
parábolas.

b) O quê? Qual a ação que se desenvolve no texto? Se for um texto doutrinário, 
qual o assunto principal? E os assuntos secundários?

c) Onde? O lugar em que se desenvolve a ação.

d) Quando? Em que período se desenvolve a ação?

e) Por quê? Quais os motivos e desdobramentos de determinada ação? No caso de 
textos doutrinários, por que o autor utiliza-se de determinado argumento em seu 
texto?

f) Como? O modo como se desenvolve a ação ou como o autor desenvolve o 
conteúdo doutrinário.



z
AULA 1 | OBSERVAÇÃO

3) Observar no texto:

a) A repetição de palavras, frases, ideias;

b) A comparação de ideias com outras conhecidas;

c) O contraste de coisas opostas;

d) A proporção do espaço que se dá a pessoas ou ideias chaves;

e) A ordem das ideias do autor.
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AULA 2 | INTERPRETAÇÃO

Interpretar é explicar ou mostrar o significado de algo. Não o que 

significa para nós, mas o que significa para o autor. O propósito da 

interpretação é entender a mensagem central da passagem. A 

interpretação da mensagem bíblica é uma tarefa importante que 

deve ser feita em oração com seriedade, humildade e cuidado.

Após observar o texto, conforme descrito na aula anterior, siga os 

seguintes passos para interpretar adequadamente um texto bíblico.
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AULA 2 | INTERPRETAÇÃO

1) Analisar o significado das palavras e frases chaves:

a) Busque o significado natural;

b) Busque o significado original;

c) Busque o significado coerente;

d) Faça uso sábio de recursos bibliográficos (dicionários bíblicos, 

manuais bíblicos, comentários bíblicos, bíblias de estudo, etc);

e) Traduza as palavras difíceis numa linguagem atual (paráfrase).
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AULA 2 | INTERPRETAÇÃO

2) Avalie os fatos do texto:

a) Identifique a ideia mais importante;

b) Identifique as ideias secundárias, cujo valor consiste em ajudar a entender o 
fato principal.

3) Investigue os pontos difíceis ou incertos:

a) Recorra para isto à ajuda de um comentário ou dicionário bíblico.

4) Resuma a mensagem do autor a seus leitores originais:

a) Use uma linguagem contemporânea.
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AULA 3 | CORRELAÇÃO

Relacionar o que está sendo estudado, com outras porções das 

Escrituras e dentro do próprio trecho em estudo. Desde que a 

Bíblia é verdade, e que toda a verdade, devido à sua origem divina, 

é una, é importante relacionar várias verdades, umas com as 

outras. Isto mostra a coerência das Escrituras e ajuda o estudante 

a harmonizar-se com o que o restante da Bíblia diz sobre qualquer 

assunto dado.
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AULA 3 | CORRELAÇÃO

1) Referências de palavras – uma palavra importante é vista em 

outras passagens diferentes.

2) Referências paralelas – trata-se de versículos ou pensamentos 

virtualmente idênticos.

3) Referências correspondentes – outra porção da Escritura se 

refere ao mesmo acontecimento do texto estudado.
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AULA 3 | CORRELAÇÃO

4) Referências de ideias – Captar o pensamento do autor no 

versículo ou parágrafo em estudo, e o comparar com um 

pensamento semelhante localizado em qualquer outra parte da 

Bíblia.

5) Referências de contraste – exemplos contrastantes na Bíblia 

ajudam a fixar a ação certa, bem como a pôr em equilíbrio a 

adequada compreensão aquilo que a Bíblia ensina sobre dado 

assunto.
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AULA 4 | APLICAÇÃO

É a resposta pessoal ou comunitária à verdade descoberta. A 

resposta pode ser uma ação prática, como pedir perdão e 

reconciliar-se com alguém. Ou pode ser a adoração. A aplicação é 

o objetivo último do estudo bíblico: ouvir a Deus de tal maneira que 

isso mude nossa vida (veja 2Timóteo 3.16,17).
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AULA 4 | APLICAÇÃO

Finalmente, chegamos ao clímax de nosso método de estudo: a 

aplicação. Alguns erros são cometidos por vários intérpretes, 

simplesmente porque fazem uma aplicação prematura do texto, 

sem gastar tempo com uma análise criteriosa dos passos 

anteriores. Como você pode observar, a aplicação é o último 

estágio da interpretação.
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AULA 4 | APLICAÇÃO

1) Medite nos pontos principais:

a) O Senhor também pode falar por meio dos detalhes, porém 

muitas vezes damos um valor exagerado a um detalhe, 

esquecendo a passagem como um todo.
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AULA 4 | APLICAÇÃO

2) Busque especificamente:

a) Algo para crer;

b) Algum motivo de louvor;

c) Algo para corrigir;

d) Algo para pedir a Deus;

e) Algo para planejar e pelo que orar.
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AULA 4 | APLICAÇÃO

Preste atenção, agora, no processo para se fazer aplicações adequadas:

1) Use o princípio da observação;

2) Siga as regras de interpretação;

3) Seja seletivo – aplique apenas o que o Espírito Santo quer que você 
ponha em ação agora;

4) Seja específico – não generalize, ponha o dedo no centro do problema.

5) Seja pessoal, e não comunitário – o problema é meu.

6) Escreva por extenso a sua aplicação;

7) Formule um processo de verificação.
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CONCLUSÃO

Agora, você já está pronto para pôr 

imediatamente em prática todos os princípios 

aprendidos aqui em seu estudo bíblico.
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CONCLUSÃO

A CONQUISTA DE UM ESTUDO BÍBLICO PROFUNDO:

1. Vencer em tempos trabalhosos;

2. Diminuir o analfabetismo bíblico;

3. Combater heresias;

4. Evitar os escândalos dos movimentos e unções mirabolantes;

5. Lutar contra a apostasia e a mercantilização do evangelho.
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CONCLUSÃO

AMPLIE SEUS ESTUDOS BÍBLICOS AINDA MAIS...

1. Baixe o livro VOLTANDO PARA A BÍBLIA;

2. Eleve seus estudos para outro nível com a EXEGESE BÍBLICA 

num curso simples e acessível.

[ACESSE NA AULA BÔNUS!]
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BÔNUS

Baixe nesta seção o livro:

VOLTANDO PARA A BÍBLIA



z
BÔNUS

Acesse em: 

https://www.udemy.com/course/nova-homiletica/

GRÁTIS!!
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BÔNUS

Saiba mais em: 

https://introducaoexegesebiblica.home.blog/


