
O	livro
QUE	REVELA	TUDO

Desejo aceitar a Bí-
blia como o guia se-
guro que me ajuda-
rá a compreender a 
verdade a respeito do 
conflito entre o bem e 
o mal e revelará o pla-
no amoroso de Deus 
para minha vida.

SIM            NÃO

Quem nos ajuda a compreender a Palavra de 
Deus? Luc. 24:45; Efé. 1:17-19; II Tim. 2:7.

Deus deseja que compreendamos a Bíblia? 
Marcos 4:11; Deuteronômio 29:29; Amós 3:7.

Por que é importante entender as Escrituras 
Sagradas? I Coríntios 10:11.

Para que serve a Bíblia? II Timóteo 3:16,17.

Quem é o personagem principal da Bíblia? 
João 5:39.

Para quem a Bíblia oferece uma promessa de 
felicidade? Apocalipse 1:3.
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Minha	Decisão

Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

“Uma contínua batalha prossegue entre as 
forças do bem e as forças do mal. Estamos ago-
ra no meio ... deste conflito e não podemos ser 
neutros. Devemos nos posicionar de um lado 
ou do outro” – Ellen White.

Neste	grande	conflito,	o	que	está	em	
jogo	é	a	vida	ou	a	morte	eterna!

“Vivemos em um mundo onde o bem e o mal, 
o certo e o errado lutam pela supremacia. Há 
apenas dois lados nesse grande conflito espiritu-
al. De que lado estamos? Esta é uma escolha de 
conseqüências eternas - porque a vida e a morte 
são, literalmente, eternas” - Clifford Goldstein.

Saiba	que
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A Bíblia revela tudo que você precisa saber para ser 
vitorioso no conflito entre o mal e o bem.

Jesus veio a este mundo e quando Ele veio, morreu 
numa cruz para pagar o preço pelo pecado. Assim Cris-
to venceu a luta entre o mal e o bem. Jesus já é vitorioso. 
Se você tem Jesus no coração, se você anda com Jesus, 
então você será vitorioso também. Romanos 8:37-39.

Amigo, Deus o conhece, Ele sabe das suas lutas, 
problemas, dificuldades... Sabe o que vai no seu cora-
ção. Por isso Ele promete o que se encontra no evange-
lho de João 8:32. “E conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará”.

Busque o conhecimento da verdade e Deus vai liber-
tar você, vai transformar a sua vida, vai tornar você um 
vitorioso e você será a pessoa mais feliz do mundo.
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Conheça	a	Bíblia:

A	Bíblia	é	formada	por:	
66	livros.
39	livros	no	Antigo	Testamento.
27	livros	no	Novo	Testamento.

Foi	escrita	por:
40	pessoas
O	autor	é	Deus.

Já	foi	traduzida	em	mais	de	
1.500	línguas	e	dialetos.

Escrita	num	período	aproximado	
de	1.600	anos.

Deus usou homens simples, 
iletrados e também usou ho-
mens cultos como advogado, 
médico e reis que comete-

ram terríveis pecados, mas que se arrepende-
ram, se converteram e escreveram os livros da 
Bíblia. Entre eles: • Moisés, Graduado nas fa-
culdades do Egito; • Isaías, Lavrador; • Amós, 
Boiadeiro; • Pedro, Pescador; • Lucas, Médico; 
• Paulo, Advogado.

Divisões	da	Bíblia:
01.	História

02.	Poesia

03.	Profecia

04.	Evangelhos

05.	Cartas

São livros que narram as mais belas histórias, tais 
como a criação, a queda do homem, o povo de Isra-
el e as histórias dos heróis de todos os tempos. Esta 
subdivisão vai do livro de Gênesis ao livro de Ester e 
inclui o livro de Atos que se encontra no Novo Tes-
tamento. Aproximadamente 90% do que se encon-
tra escrito nesses livros entende-se como se lê.

São livros escritos em linguagem poética. Incluem 
Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de 
Salomão, sendo que 85% desses livros entende-se 
como se lê.

São livros escritos em linguagem profética. Come-
çam com Isaías indo até Malaquias, incluindo o 
livro do Apocalipse no Novo Testamento. Os dois 
principais livros de profecias são:  Daniel e Apoca-
lipse. É interessante notar que dos livros proféticos 
95% NÃO entende-se como se lê. Por esta razão, 
faz-se necessário um estudo mais profundo deles. 

São livros que contam tudo sobre a Vida de Jesus e 
nos mostram o que é preciso para alcançar a salva-
ção eterna. São eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. 
Desses livros, 85 % entende-se como se lê. 15% são 
parábolas. 

Começam em Romanos e terminam em Judas, sen-
do que 90% deles entende-se como se lê.

Como	Entender	Profecias?
Para entender as profecias precisamos 
seguir alguns princípios:

1. A Bíblia explica-se por si mesma.
2. Nenhuma profecia é de particular 
elucidação.
3. A linguagem dos livros proféticos 
(Daniel e Apocalipse) é simbólica.

Exemplos	de	Símbolos:
Apocalipse 13:1
Besta • Mar • 7 Cabeças • 10 Chifres.

Apocalipse 7:1
4 Anjos • 4 Ventos • 4 Cantos da Terra.

Apocalipse 12:1
Mulher vestida de sol • Lua debaixo 
dos pés • Coroa de 12 estrelas.

Como conhecer estes símbolos proféticos?
Qual a importância das profecias no Grande 
Conflito entre o Bem e o Mal?

A Bíblia o ajudará a encontrar a resposta 
para estas perguntas e indicará o caminho 
para a felicidade eterna.

Só há uma maneira de conhecer sobre este con-
flito e só há um livro que revela tudo que você 
precisa saber para estar do lado vencedor. 
Antes de saber tudo vamos conhecer sobre este 
livro que é o livro dos livros: A Bíblia Sagrada.


