


A Bíblia é a Biblioteca do 

 povo. 

Os 73 livros desta 

Biblioteca iluminam o 

passado e o futuro do 

Povo de Deus. 

O centro do passado e 

do futuro é Jesus 

Cristo, sua encarnação, 

atividades, projeto de 

vida, paixão, morte e 

ressurreição. 



Esse centro - JESUS – refletido e estudado 

nas comunidades cristãs ou mesmo 

sozinho, é o cimento que une toda esta 

Biblioteca. 



Portanto, para quem 

inicia a longa e bela 

tarefa de percorrer a 

Bíblia, o fará com 

mais segurança se 

começar a lê-la a 

partir de um primeiro 

contato com seu 

personagem 

centrar que é 

Jesus. 

 



- Porque foi o 

primeiro evangelho 

a ser escrito. 

- é o mais curto e o 

mais simples. 

- Marcos tem como 

objetivo justamente 

responder:- “Quem 

é Jesus Cristo”. 

 

O  livro que mais se presta para esse primeiro contato com 

Jesus é o Evangelho de Marcos. 

Por que Marcos? 



Depois de conhecermos o “começo da Boa Notícia de 

Jesus Cristo, o Filho de Deus” (Mc.1,1) poderemos 

então, começar nosso estudo, do início:-  

o Livro do Gênesis. 

http://filosandartes.files.wordpress.com/2008/09/mgangelo.jpg


Para começarmos a 

leitura, devemos 

fazê-lo sem pressa, 

sem a preocupação 

de entendermos os 

detalhes.  

Vai ser aos poucos 

que começaremos a 

entender as 

experiências de um 

povo especial, com 

suas fidelidades e 

infidelidades, seus 

conflitos e 

esperanças. 



A partir de Jesus, iremos reconhecendo na história do povo da 

Bíblia, o que é o Projeto de Deus e o que não é.  

E a nossa história e nossa vida também serão iluminadas pelo 

caminho deste povo. 



Para ler a Bíblia não podemos fazer isso:- 
 

 Tirar sorte. 

Para ler a Bíblia e conhecê-la, é preciso que saibamos um 

pouco sobre os hebreus ou judeus. Com ajuda de livros, 

de cursos, de pesquisas devemos conhecer um pouco, da 

geografia, dos costumes, das religiões da época do povo 

de Deus durante toda sua história. 



2 – Não devemos pegar um dos livros  da Bíblia e ler sem ter um mínimo de 

iniciação.  É bom conversar com alguém mais entendido. 

3 – É necessário começar pelo Novo ou Segundo Testamento. 

      Como foi dito no inicio, conhecer um pouco os Evangelhos e  Jesus Cristo 

já vai nos ajudar muito a entender melhor, tanto o Novo como o Antigo 

Testamento. 

 

4 – Há vários Cursos por Internet que poderão ser Luz para nossa leitura. 

Assim você poderá encontrar no CEBI um belo curso de Bíblia. Também no 

CESEEP há cursos que ajudam bem a parte bíblica.  

           - www.cebi.org.br 

           - www.ceseep.org.br 

 

5 – Para estudar, ler ,refletir e rezar a Palavra de Deus, tudo que fizeremos é 

pouco. Quando se mergulha Nela acontece lá no fundo do coração algo 

extraordinário, isto é, sente-se Deus bem dentro de nossa vida. 

 

6 – Se o estudo e oração foram feitos em grupo, melhor ainda, pois “onde dois 

ou três estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles”. 

http://www.cebi.org.br/
http://www.ceseep.org.br/


A história do eunuco, ministro da Rainha da Etiópia, que lia 

o profeta Isaias, é um bom exemplo. 

O apóstolo Filipe se aproxima 

do eunuco e pergunta-lhe: 

- Você entende o que está 

lendo? 

- Como posso entender se 

ninguém me explica, disse o 

eunuco. 

Então convidou Felipe para 

subir em seu carro  e lhe 

explicar o que lia. Logo 

depois pediu o batismo e se 

tornou cristão. 
 

Ler  “Atos 8,26-40 



 

1.  Para Deus Pai e seu 

Espírito 

2.  para Jesus Cristo o 

centro de toda história 

Bíblica 

3.  para nos conhecermos 

melhor 

4.  para o irmão  

semelhante a nós 

5.  para os pobres, 

prediletos de Deus 

6.  para a vida e todas as 

suas circunstancias: 

social, econômica, 

política, religiosa, 

cultural.... 

A leitura Bíblica vai nos trazer uma 
abertura: 



Amém 
Amém 



1 -  Nós já folhamos a Bíblia? Já vimos alguns 

 dos seus personagens?  Quais? 

 

 

2 – Como conheci a Bíblia até agora? 

 

 

3 – Estão, de fato, querendo conhecer neste 

 cursinho? 
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