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Nossos cumprimentos e Boas-vindas a este Curso Bíblico. Este
curso é totalmente novo e diferente. Ele é empolgante, emocionante
e desafiante, e vai levá-lo a compreender o significado do grande
propósito que está sendo realizado pelo Deus de amor sobre a Terra.
Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade, revelado
claramente na Bíblia.

Você já imaginou que futuro espera a humanidade? Qual é o caminho
para a paz mundial - o caminho que liberta do medo e da ansiedade,
da miséria, da doença e da desventura?

E por que o homem foi posto aqui na terra? A sua vida, apreciado
leitor, tem algum propósito? Se tem, que propósito é esse? Por que você
nasceu?

O que é o Homem - e Para Que Existe?

Qual é a verdade sobre as tradicionais questões doutrinárias
como céu, inferno, salvação, lei, graça, ressurreição, segunda vinda de
Cristo e Milênio?

Você precisa, acima de tudo, compreender as respostas a todas estas
perguntas! Este curso bíblico é inteiramente diferente - é o único do gênero.

Estas lições informativas e esclarecedoras mostram com clareza as
verdades da Bíblia. Elas revelam a solução para os problemas sociais,
familiares e pessoais que afligem milhões de indivíduos nos dias de hoje.
Elas explicam o verdadeiro propósito da vida humana, e nos ajudam a
entender o evangelho que Jesus pregou.

Tudo o que você precisa para fazer este curso é a sua Bíblia - mas se
desejar e puder adquirir uma ou mais versões da Bíblia, uma boa chave
bíblica ou dicionário bíblico, eles lhe serão úteis; porém não
imprescindíveis.

Você verá que as lições são muito interessantes. Não são maçantes
nem monótonas. Todos prestem a atenção! Se realmente se dispuser a
estudar a Bíblia, você será ricamente recompensado com as verdades
surpreendentes, emocionantes e extraordinárias que vão surgindo com a
ajuda e orientação de cada lição.
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Não há taxa de matrícula ou outra obrigação - estas lições são
inteiramente grátis. De que maneira isso é possível? Hoje em dia, com a
internet, as despesas se tornam muito mais viáveis do que ter que mandar
lições aos leitores. Nosso desejo é servir - compartilhar as preciosas
verdades de Deus num ministério de amor.

Que Deus o abençoe nos seus esforços para compreender a sua
verdade.

POR QUE ESTUDAR A BÍBLIA NA ERA DE
FACEBOOK, TWITTER, E CELULAR PHONE?

Por que devemos estudar a Bíblia? Será que ela se ajusta ao
mundo de hoje? Que é exatamente a
Bíblia, e como devemos estudá-la para
realmente entendê-la? Esta lição lhe dá
as respostas tiradas diretamente da sua
Bíblia. QUEM SOMOS NÓS? Fomos
colocados na terra para algum
propósito?

Se fomos, qual é esse propósito?

Por que há tantas vidas vazias, insatisfeitas e infelizes? Como
torná-las felizes, abundantes, bem-sucedidas e produtivas?

Qual é a verdadeira causa das guerras, e como encontrar o
caminho para a paz mundial? O que vem depois da morte - há realmente
um caminho para a salvação e a vida eterna?

Será que estas questões são mesmo importantes? Talvez alguém
pergunte: “Poderia haver algo mais importante que isso?” Se você quisesse
encontrar as respostas para as questões fundamentais da vida, onde iria
procurar?

O Fundamento do Conhecimento

Pense bem! Será que o Criador, com sua suprema inteligência,
sabedoria e amor para planejar e realizar toda a obra da criação, a terra e
toda a vida sobre ela, teria deixado os seres humanos ignorando o
propósito ou a razão de estarem aqui, assim como as leis que lhes trariam
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paz, felicidade, alegria e todas as coisas boas que os homens vêm
tentando buscar desde o princípio?

O Deus Todo-Poderoso tornou a Sua mais importante verdade
acessível à humanidade. Ele deixou por escrito Seu conhecimento básico
como tesouro, revelando-o através da Bíblia Sagrada - o verdadeiro
fundamento do conhecimento - Seu manual de instruções para à
humanidade.

Mesmo assim, poucas pessoas têm entendido as respostas tão claras
que ali estão.

A Bíblia simplesmente é a revelação divina do conhecimento básico
essencial que o homem é incapaz de descobrir por si próprio através de
outros meios.

Deus dotou o homem de poderes e habilidades que lhe
permitissem descobrir e empregar as leis da ciência. Entretanto,
nenhuma ferramenta ou instrumento da ciência jamais será capaz de lhe
revelar o evangelho, a “boa nova”, que Jesus Cristo trouxe, e o seu
significado para a vida presente e futura. Esse evangelho não só diz se
existe vida após a morte, qual a razão de você estar vivo e para onde está
caminhando, mas também indica o caminho para uma vida feliz,
abundante e pacífica de imediato. Não alcançando esse conhecimento
essencial, os nossos cientistas, estadistas e líderes mundiais são
incapazes de nos levar à paz universalmente desejada que nos assegure
felicidade e vida abundante.

A Bíblia nos revela tudo isso - e muito
mais! Este curso nos mostra onde encontrar a
fonte do conhecimento.

Um Livro de Vida

Mas por que a maioria das pessoas julga
que estudar a Bíblia é uma tarefa enfadonha,
desinteressante e estafante que, quando
muito, é feita apenas por obrigação e medo

de um Deus que lhe parece cruel?
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Simplesmente porque as pessoas não conhecem a Deus, não sabem
como Ele é; e também porque elas nunca chegaram realmente a entender a
Bíblia.

Neste estudo, veremos claramente que Deus é amor (I João 4:8, 16), e
não um Deus cruel e severo; veremos que Ele deseja que todos nós sejamos
felizes e que desfrutemos, em plenitude, uma vida alegre e interessante. E
quando começarmos a entender a Bíblia, passaremos a achar este estudo o
mais fascinante, interessante, proveitoso e agradável de nossas vidas.

Por Onde Começar

Um ponto de partida lógica e apropriado para começar o nosso
estudo seria o princípio da Bíblia com Deus como Criador. Logo no
primeiro capítulo de Gênesis, comparando a narração bíblica da criação
com a teoria moderna da evolução; estudando a criação do homem, a
origem de Satanás, o primeiro pecado, e percorrendo todo o Antigo
Testamento.

Um outro ponto de partida é o início do Novo Testamento.
Enquanto as primeiras palavras do Antigo Testamento são: “No princípio
criou Deus os céus e a terra” (Gên. 1:1), no Novo Testamento, pela ordem
cronológica dos acontecimentos, são elas: “No princípio era o Verbo” (João
1:1). Portanto, o relato da preexistência, do nascimento e da obra de Jesus
Cristo, chamado o “Verbo” ou Porta-voz de Deus, também começa com as
palavras: “No princípio”.

Há ainda um outro ponto natural de partida - o que nós escolhemos.

Para começar, esta geração em que estamos vivendo - uma época de
situações conturbadas no mundo inteiro em que a ciência e a tecnologia
produzem armas que ameaçam exterminar toda a vida deste planeta.

Sabemos que a Bíblia significará muito mais para você quando
compreender bem a ligação dela com a sua vida nos dias de hoje.

Antes, porém, de começarmos este estudo fascinante, precisamos
saber por que tão poucos realmente compreendem a Bíblia e como você
poderá compreendê-la.
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Por que Tanta Confusão?

Por que se faz tanta confusão? Por que há tanta discordância quanto
ao que a Bíblia ensina? Por que as centenas de diferentes denominações e
seitas religiosas não chegam a um acordo quanto ao que ensina o livro que
adotam?

Por que tantas pessoas, capazes de entender qualquer outro
livro, dizem: “Não consigo entender a Bíblia”?

Pegue um livro didático reconhecido sobre biologia como exemplo.
Mostre-o a dez catedráticos dessa disciplina de dez universidades
diferentes. Pergunte a eles o que diz o livro. Todos, de um modo geral,
darão a mesma resposta. As pessoas raramente divergem quanto ao que
dizem os livros didáticos reconhecidos, exceto quando se trata do mais im-
portante de todos os livros, a Bíblia Sagrada.

Este é o livro que, apesar da incompreensão humana, tem mudado
mais vidas do que todos os outros em conjunto. E mesmo assim, quase
ninguém o entende.

Agora, apresente a Bíblia a dez professores de teologia, ou clérigos.
Provavelmente, você obterá várias respostas diferentes para praticamente
todas as perguntas que fizer.

Sabe Por quê?

Este é sem dúvida o enigma das gerações. O livro mais importante,
porém o menos compreendido de todos, é o que mais se vende no mundo -
ele é o mais conhecido e o mais procurado. É o único livro que tem
sobrevivido apesar de todos os esforços para extingui-lo através das
gerações.

A Bíblia é o único livro que predisse, séculos antes, as condições
caóticas do nosso mundo. É o único livro que abre o nosso entendimento,
com antecipação, para o maravilhoso, pacífico e feliz mundo de amanhã. É
o único livro que revela o destino do mundo. E é a única fonte de revelação
para o caminho da salvação e da vida eterna. Nenhum livro de inspiração
meramente humana poderia nos revelar estas verdades surpreendentes.
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Por que é Mal-entendido?

A Bíblia é o livro mais incompreendido de toda a história. É o
mais distorcido, deturpado e difamado de todos os livros.

Por quê?

A resposta está em II Timóteo 3:16-17. O apóstolo Paulo foi
inspirado por Deus a escrever: "Toda escritura é inspirada por Deus e útil para
o ensino, para a repreensão, para a correção, para a justiça, a fim de que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra”.

Portanto, as Escrituras são úteis para nos repreender e corrigir.

Mas quantas pessoas que você conhece que se dispõem a aceitar a
correção quando erram; a serem reprovadas pelos erros que cometem? A
verdade é que ninguém gosta de ser reprovado e corrigido. Todos
gostam de elogios - de bajulação - mas a reprovação e a correção
dificilmente aceitam.

Você percebe agora por que é tão difícil para tantas pessoas
compreenderem e concordarem com a Bíblia? A Bíblia é o grande
espelho espiritual de Deus. Ela expõe cada imperfeição de nosso
pensamento, revela cada mancha de nosso caráter. Ela nos mostra como
realmente somos - como Deus nos vê, não da maneira que imaginamos ser,
ou como as outras pessoas nos vêem.

“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada
alguma de dois gumes [ela penetra fundo e pelos dois lados] e é apta para
discernir os pensamentos e intenções do coração” (Hebreus 4:12). Sim, ela abre e
expõe à vista os nossos pensamentos mais íntimos. No entanto, quando o
nosso Pai celestial nos fala e nos reprova, repreende ou corrige, por meio
de suas Santas Escrituras, geralmente não gostamos de admitir nossos
erros, nossas falhas, nossos maus costumes.

Foi assim que, séculos atrás, as pessoas começaram a se afastar da
verdade pura da Bíblia. Consequentemente, a Palavra de Deus tem sido
distorcida, deturpada e pervertida no seu verdadeiro significado. Devido
às pessoas se esquivarem do seu significado, simples e claro, a Bíblia
passou a ser o livro mais incompreendido da História.
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Em vez de reconhecerem a verdade, os homens procuram justificar os
seus próprios caminhos rejeitando a Santa Palavra de Deus.

O apóstolo Paulo foi inspirado a escrever, em II Timóteo 4:1-4, que
viria o tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. As
pessoas tapariam os ouvidos para a verdade e se voltariam às fábulas.
Isaías profetizou que os homens ordenariam: “Não profetizeis para nós o
que é reto; dizei-nos cousas aprazíveis, profetizai-nos ilusões” (Isaías 30:8-10).
Podemos perceber claramente por que as pessoas não entendem a Bíblia.
Elas não se submetem à vontade de Deus - elas temem mais aos homens do
que a Deus. Elas estremecem ao pensar no que os homens dizem, e não no
que a Palavra de Deus tem a dizer.

Salmos 111:7-8, 10: “. . . [São] fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles
para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão . . . O temor do Senhor é o
princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que lhe obedecem”.

Davi tinha entendimento quando disse: “Lâmpada para os meus pés é
tua palavra, e luz para o meu caminho” (Salmo 119:105).

A geração de hoje é como a dos dias de Jesus, sobre a qual Ele
disse: “E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram
mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más” (João 3:19).

Sim, a Bíblia é luz - uma lâmpada para os nossos pés, e uma luz para o
nosso caminho. Mas o mundo certamente encontra-se envolvido em espessa
escuridão.

Entendimento Espiritual mais Necessário que Nunca

Apesar de serem hoje amplamente distribuídos exemplares da
Palavra de Deus e do conhecimento geral das Escrituras, o mundo como
um todo ainda não compreende a Bíblia. O mundo não sabe para onde
caminha, tampouco compreende as lições do passado. Nunca a
humanidade precisou tanto entender melhor o conhecimento de Deus como
agora.

Os conhecimentos materiais e tecnológicos e científicos não
forneceram ao homem soluções para os problemas mundiais. Esse
conhecimento, ao contrário, acabou provocando uma proliferação dos
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problemas, colocando a humanidade à beira do aniquilamento nuclear.

Mas como evitar o desastre mundial? Qual a solução para o
desenvolvimento contínuo das armas letais mais sofisticadas? Mas como
evitar o desastre mundial? Qual a solução para o desenvolvimento contínuo
das armas letais mais sofisticadas?

Repare bem estas notáveis palavras.

Sejamos honestos. Encaremos os fatos. Existe uma causa para
cada efeito. O homem resolveu seguir o seu próprio caminho e rejeitar
o conhecimento revelado de Deus; por isso a espécie humana está
sofrendo as consequências. Os próprios caminhos do homem são a causa
do infortúnio e das complicações que afligem o mundo de hoje. Afastado
de Deus e do entendimento de Sua Palavra, o gênio científico e tecnológico
do homem, mal orientado, o tem levado à beira da autodestruição.

O problema, portanto, é essencialmente de caráter teológico, como
Deus claramente afirma em Sua Palavra: “Meu povo está sendo destruído,
porque lhe falta o conhecimento [espiritual, verdadeiro] ” (Oséias 4:6).

Somente Uma Esperança

As pessoas em geral tendem a se iludir a si mesmas, pensando que
não existe perigo algum no momento - e que o mundo sempre foi tão
caótico como hoje. Sem dúvida, a natureza humana continua basicamente a
mesma. Os meios empregados pelos homens de mentalidade carnal sempre
resultaram em morte e destruição (Prov. 14:12). Mas o apóstolo Paulo disse:
“Os homens maus e enganadores irão de mal para pior” (II Timóteo 3:13). Isto,
associado à dura realidade de que antes nunca fora possível um extermínio
da espécie humana como agora, deve nos convencer a buscar as
soluções reveladas na Palavra de Deus.

Jesus Cristo conhecia a terrível situação que os homens acabariam
atraindo para si mesmos. Ele predisse: “E, se aqueles dias não fossem
abreviados, nenhuma carne se salvaria” (Mateus 24:22).

Apesar disso, a Bíblia mostra que há esperança para a humanidade.
Deus prometeu enviar Jesus Cristo novamente - e desta vez para nos
salvar de nós mesmos e, finalmente, nos trazer a paz.
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Você Pode Começar a Entender

Então, como você pode começar a entender realmente a Bíblia? Eis
como poderá iniciar esta emocionante aventura.

Estude a Bíblia para encontrar a verdade. Esteja atento para
examinar tudo (I Tessalonicenses 5:21). Então, creia em Deus e na sua
Palavra, do mesmo modo como aceitaria qualquer outro livro em que
tivesse confiança.

Quando o apóstolo Paulo foi a Beréia, as pessoas perceberam que ele
pregava algo inteiramente diferente daquilo que lhes tinham ensinado e
daquilo em que sempre acreditaram. Ninguém sabia se Paulo era um
falso profeta ou um homem enviado por Deus. Observe o que fizeram:
“Ora estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de
bom grado receberam a palavra [isto é, sem preconceito], examinando cada dia
nas Escrituras se estas coisas eram assim” (Atos 17:11).

Portanto, estude sua Bíblia sem preconceito. Porém, seja cauteloso
para comprovar tudo como os bereanos fizeram. Examine nas Escrituras se
tudo confere. Leia e estude a Bíblia diariamente. Verifique você mesmo o
que ela realmente ensina. Não suponha apenas que o que você sempre
ouviu e tudo em que sempre acreditou é a verdade de Deus.

Instruções Importantes

As lições têm por finalidade mostrar-lhe onde localizar em sua Bíblia
os versículos relacionados com o assunto em questão. Para isso, você deve
consultar cada referência bíblica dada em resposta às perguntas feitas e,
atentamente, ler as respectivas passagens. Assim, você estará
comprovando a verdade com a sua própria Bíblia.

A Causa da Guerra

Deus promete que intervirá nos assuntos do mundo para
impedir a extinção da humanidade e nos trazer a paz mundial. E a fim
de nos assegurar a paz permanente, Ele também impedirá que as guerras
aconteçam, pondo fim às suas causas.

Comentário: A natureza humana desenfreada, com todo seu orgulho,
vaidade, inveja, cobiça e avareza, é a causa das guerras.
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1. A Bíblia mostra claramente que a guerra é o resultado dos
anseios desregrados do homem? Tiago 4:1-2.

Comentário: O conhecimento faz aumentar à soberba? I Coríntios 8:1.
Visto que vivemos numa geração cujo conhecimento não para de crescer, o
que torna alguns homens possuidores de um grande poder será que os
anseios desregrados deles “nos últimos dias” os farão tornar- se cada vez
melhores ou cada vez piores? II Timóteo 3:1-4, 13.

2. Qual é o resultado final das decisões e ações que parecem justas
aos grandes líderes e ao povo em geral? Provérbios 14:12.

Comentário: Este princípio é tão importante que Deus inspirou a sua
repetição em Provérbios 16:25.

3. Que leva o homem a acreditar que as ações que terminam em
morte trarão a paz? Jeremias 17:9. (Lembre-se de que, segundo as
Escrituras, o coração geralmente se fere ao centro das emoções e
pensamentos humanos.) Neste caso então, os governantes podem ser
levados pelos próprios desejos a acreditar que suas obras más sejam
boas e justas para o mundo? Mesmo versículo.

Comentário: Os governos deste mundo prometem a paz. Mas os
homens só têm provocado mais guerras, levando a humanidade à beira do
extermínio. Porventura, os governantes sabem como alcançar a paz?
Romanos 3:17. O que Deus inspirou Isaías a escrever sobre a verdadeira
compreensão do homem acerca do caminho da paz? Isaías 59:8.

4. Que acontecerá com os planos do homem para a paz? Isaías
33:7-8. Quando os embaixadores da paz lamentarem amargamente a
grande destruição, Deus intervirá? Versículo 10.

Comentário: Por toda a Bíblia, a guerra é retratada como uma
consequência da sede de poder ou de cobiça. A cobiça é uma característica
inerente à natureza humana. Mas os chefes de governo deste mundo
podem mudar a natureza humana? Claro que não! A história humana tem
provado que o homem, por si mesmo, é totalmente incapaz de realizar
esta mudança. Ao longo da história, as negociações para a paz tem
sido acompanhado e apoiado pelas mais vigorosas preparações para a
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guerra. A história hoje não é diferente.

5. Quem intervirá nos negócios do mundo para salvar a
humanidade? Marcos 13:20.

Comentário: Jesus Cristo abreviará os dias do governo do homem
sobre o homem que, de outra forma, levaria à destruição de toda a vida
humana.

Poderá algum governo humano pôr fim à guerra definitivamente?
Obviamente que não!

Quando se olha os registros da história e o que está revelado na Bíblia,
a resposta fica clara: somente Deus pode acabar definitivamente com todas
as guerras, porque só ele tem o poder para mudar a natureza humana.

Mas de que maneira, exatamente, Deus irá estabelecer e manter a paz
no mundo após o retorno de Jesus Cristo?

A única solução real e duradoura já foi há muito tempo planejada. E
esse plano está revelado em sua Bíblia.

Governo Mundial que Trará a Paz

Deus revelou ao seu profeta Isaías, há mais de 2.000 anos, que
estabeleceria numa época futura o seu governo aqui na terra? Isaías 2:1-3.
Será um reino de domínio mundial? Daniel 2:44; Salmos 67:4.

6. Haverá, então, operações de guerra como acontece hoje entre as
nações? Isaías 2:4. O caminho da paz e da produtividade será ensinado a
todas as pessoas? Mesmo versículo.

Comentário: Aquele que criou o homem vem para estabelecer o
Governo de Deus aqui na terra, e ensinar-lhe o caminho da paz,
canalizando o gênio inventivo dele inteiramente para as vias pacíficas.

7. Miquéias também profetizou o estabelecimento do reino de
Deus na terra? Miquéias 4:1-4.

Comentário: Um governo todo-poderoso, de domínio mundial, na
verdade está vindo para resolver com justiça todos os problemas de todos
os povos. Não será um governo chefiado pelos homens, mas pelo próprio
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Criador, vivo e Todo-Poderoso do Universo!

8. Sobre quem Isaías profetizou que governaria sobre a terra?
Isaías 11:1-4. Foi sobre Davi, a “raiz”, ou filho de Jessé? Atos 13:22. Então,
este “renovo” se refere claramente a Jesus Cristo? Versículo 23. E o
“renovo” que sai da raiz de Jessé, também se refere a Cristo? Jeremias
23:5-6.

Comentário: A profecia de Isaías 11 predisse, séculos antes, que Jesus
Cristo um dia reinaria sobre a terra.

9. Antes de Jesus nascer, um anjo teria dito a Maria, sua mãe,
que o destino dele seria ocupar um trono e reinar sobre a terra? Lucas
1:32-33.

10. Daniel foi inspirado há prever o tempo em que os santos, os
verdadeiros cristãos, reinarão sobre a terra com Cristo? Daniel 7:18, 21-22,
27.

Qual é o Verdadeiro Evangelho?

11. Jesus foi enviado à terra, quase 2.000 anos atrás, para
proclamar as palavras do Pai? João 12:49; 14:24. Qual foi a sua
mensagem? Marcos 1:14; Mateus 9:35. Jesus disse que devemos crer nesse
“evangelho”? Marcos 1:15; 16:15-16.

Comentário: A palavra “evangelho” significa boa nova. Jesus saiu por
toda parte pregando a Boa Nova do reino de Deus. O reino de Deus que
Jesus pregou é uma realidade presente e futura para os cristãos. O
evangelho inclui a boa nova do perdão de nossos pecados, e da nossa
redenção por nosso Salvador. O evangelho abrange os ensinamentos de que
os cristãos devem amar ao seu próximo.

A futura realidade do reino de Deus é a Boa Nova de que Deus
irá trazer a paz mundial ao estabelecer seu reino divino sobre todas as
nações. Jesus Cristo, no seu retorno, assumirá através do poder de Deus o
controle de todos os governos humanos e governará com as leis de Deus.
O evangelho de Jesus também declara como podemos receber o dom da
vida eterna no reino de Deus. Jesus enviou os seus apóstolos e verdadeiros
ministros para que pregassem este mesmo evangelho ao mundo (inclusive
todos os seus ensinamentos)? Mateus 28:19-20.
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O evangelho que Jesus ensinou implica em se fazer “discípulos de
todas as nações”. Os primeiros apóstolos seguiram as instruções de Jesus.

12. Que evangelho Filipe pregou? Atos 8:12. E Paulo? Atos 19:8;
14:22. Paulo pregou o mesmo evangelho entre os gentios em Éfeso? Atos
20:25. Que evangelho o pregou aos judeus e gentios em Roma? Atos 28:23,
28-31.

13. Alguns falsos ministros, nos dias de Paulo, tentaram
distorcer o evangelho de Cristo? Gál. 1:6, 7.

Comentário: Paulo nos declara que o evangelho inclui a “graça de
Cristo”, que é o dom gratuito de Deus. Durante este curso você aprenderá
muito mais acerca do evangelho e da graça que Deus oferece generosamente a

todos os que são chamados.


