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LIÇÃO 3 
Como Procurar na Bíblia 

 
     Na cozinha da avó era difícil encontrar fosse o que fosse. A farinha estava numa lata assinalada 
“açúcar” e o chá numa assinalada “sal”. Isso, porém, não tinha grande importância porque a avó era a 
única que mexia na cozinha. 
     Mas na casa do outro lado da rua, há uma outra cozinha bastante diferente. Tudo está devidamente 
etiquetado porque a mãe não é a única que a utiliza. O marido gosta de preparar o pequeno almoço e 
as filhas fazem turnos para o jantar. Tem de haver um esquema aceitável de trabalho. 
     A Bíblia também tem de ter uma estrutura e um arranjo de modo a podermos encontrar o que 
procuramos ou necessitamos. Os editores das nossas Bíblias estão disso conscientes. 
Independentemente da tradução, conservam os mesmos capítulos e versículos, para que ninguém 
fique “perdido” quando procura o que deseja. 
     Há também livros que são como um índice, tentando ajudar-nos a encontrar certos versículos 
bíblicos. Nesta lição, veremos como dizer e escrever referências bíblicas e como utilizar auxiliares 
básicos de estudo que nos guiam em assuntos e versículos que desejamos procurar. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Referência Bíblica 
Referências de Estudo 
Concordância 
 
Esta Lição Ajudará a ... 
Escrever, dizer ou encontrar qualquer referência bíblica. 
Descrever de que modo utilizar referências marginais e a concordância. 
 
A REFERÊNCIA BÍBLICA 
Dizê-la e Escrevê-la 
Objectivo 1: Dizer e escrever correctamente qualquer referência bíblica. 
     Para nos ajudar na leitura e estudo, cada livro da Bíblia divide-se em capítulos. Cada capítulo 
divide-se por sua vez em secções mais pequenas numeradas do lado esquerdo. Essas secções chamam-
se versículos ou textos bíblicos. Quando nos referimos a um texto bíblico, dizemos primeiro o nome 
do livro, depois o número do capítulo e depois o número do versículo. A esse conjunto, chamamos 
referência bíblica. 
     Vejamos o Génesis, o primeiro livro da Bíblia. Se a versão que o leitor utiliza tem uma introdução, 
não lhe preste atenção e repare no grande número um que assinala o princípio do primeiro capítulo. O 
primeiro versículo do capítulo, marcado com um um pequeno começa assim: “No princípio...” 
Referindo-nos a esse texto, diríamos: “Génesis um, um”. Há-de verificar que os números pequenos 
assinalando os versículos continuam em todo o capítulo. 
     Agora, veja o outro número grande que é o dois. Esse indica o começo do capítulo segundo. O 
primeiro versículo começa: “Assim os céus e a terra...” Referindo-nos a este texto, diríamos: “Génesis 
dois, um”. O capítulo 2 tem 25 versículos. 
     Passe agora para Génesis cinco, um. Começa assim: “Este é o livro das gerações...” Ao darmos a 
referência bíblica, não é preciso dizer as palavras capítulo e versículo – bastam os números que se 
referem a eles. 
     Como seria Génesis 5:1-5? Provavelmente diria correctamente: “Génesis cinco, um a cinco”. 
Utiliza-se um hífen (-) para separar versículos de versículos e capítulos de capítulos. Se nos referimos 
a diversos versículos do mesmo capítulo, mas não a versículos consecutivos, escrevemos assim: Josué 
1:5, 8, 10. E diremos: “Josué um, cinco, oito e dez”. 
     Se os textos estão em capítulos diferentes de um livro, separamos as referências do capítulo com 
um ponto e vírgula (;). Mateus 1:21; 2:1-6 refere-se ao capítulo um, versículo vinte e um e capítulo 
dois, versículos um a seis. 
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     Alguns livros como 1 Reis e 2 Reis têm o mesmo nome e seguem-se um ao outro. O autor de João 
escreveu três cartas que levam o seu nome: 1 João, 2 João e 3 João. A referência de um desses livros 
(Primeira de João, capítulo um, versículo nove) escreve-se assim: 1 João 1:9. 
     Espero que tenha achado fácil de compreender este sistema. Verá que ele é muito útil em estudos 
futuros. 
 

Para Fazer 
 
1    Complete a informação em falta no seguinte esquema. Escreva-a no espaço em branco. 
 

      Referência                                                                  Como se diz 

a    João 3:16 

b                                                                                        Romanos seis, vinte e três 

c    1 João 1:8-10 

d                                                                                        Romanos doze, catorze, dezasseis e dezoito. 

e                                                                                        Mateus um, um; e cinco, um a três. 

 
2    Mateus 1:1-4 é a referência para os primeiros quatro versículos de Mateus. Quantos versículos 

há em cada uma das seguintes referências? 
     
    a) Génesis 8:18-22 tem   
     
    b) Génesis 8:18, 22 tem   
 
3    Procure Mateus 1:21; 2:1; 3:13, 16. De que falam estes versículos? 
    a) Jesus, os magos, João Baptista e os discípulos. 
    b) Jesus, os magos, João Baptista e o Espírito Santo. 
    c) Jesus, José e os pastores. 
 
 
Procurando Referências 
Objectivo 2: Encontrar qualquer referência bíblica. 
     Certo dia, após um culto de oração e estudo, um novo crente disse-me: “Deve ser muito esperta 
porque encontra muito depressa qualquer versículo bíblico.” Encontrar rapidamente versículos 
bíblicos não significa que alguém tenha uma inteligência extra. Apenas significa que tal pessoa 
aprendeu o que estamos a estudar nesta lição. 
     No início da sua Bíblia, há uma folha que indica todos os livros da Bíblia e o número da página 
onde cada um começa. A princípio, talvez precise de utilizar esse índice se quiser encontrar uma 
passagem das Escrituras. 
     No entanto, a melhor forma de encontrar referências bíblicas é decorar a ordem por que encontram 
os livros da Bíblia. 
     Tanto as crianças como os adultos podem aprender facilmente essa ordem. Pode, por exemplo, 
aprender diariamente cinco ou seis nomes, repartindo-os, escrevendo-os num papel e bem depressa tê-
los-á decorado. Verá que, dentro em pouco, localizará qualquer parte da Bíblia com o mínimo de 
esforço. 
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Para Fazer 
 
4 Combine as referências do lado esquerdo com o versículo ao lado direito. 
 
 a) Filipenses 4:19 
 
 b) 1 João 1:8 
 
 c) Josué 1:9 
 
 d) Salmo 23:1 
 

1. “Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom 
      ânimo; não pasmes, nem te espantes...” 
2. “Se dissermos que não temos pecado, 
      enganamo-nos a nós mesmos...” 
3. “O Senhor é o meu pastor: nada me faltará.” 
4. “O meu Deus, segundo as Suas riquezas, 
      suprirá todas as vossas necessidades...”

 
 
REFERÊNCIAS DE ESTUDO 
Objectivo 3: Identificar o uso de referências de estudo. 
     Algumas Bíblias têm referências de estudo no centro, nas margens ou no fim de cada página – ou a 
seguir a cada versículo. A essa referência chamamos referências marginais ou de estudo e servem para 
nos ajudar a localizar versículos relacionados com o que acabámos de ler. 
     Uma pequena letra ao lado de certas palavras num versículo bíblico diz-nos que devemos procurar 
essa mesma pequena letra na zona onde se encontram as referências. Através dessa letra, encontramos 
uma referência bíblica relacionada com um versículo específico. Se tiver uma Bíblia de estudo, pode 
utilizar esse sistema para desenvolver estudos interessantes sobre os tópicos que estiver a ler. 
     As referências e outros comentários da sua Bíblia são úteis mas não são de inspiração divina. São o 
trabalho de professores e comentadores que querem ajudar-nos a compreender mais facilmente a 
Bíblia. 

Para Fazer 
 
5    As pequenas letras ao lado de certas palavras numa referência bíblica referem-se a 
    a) divisões especiais de capítulos. 
    b) um diferente alfabeto. 
    c) referências de estudo. 
 
6     As referências marginais ou de estudo ajudam-nos a encontrar outros 
    a) versículos bíblicos sobre o mesmo assunto. 
    b) livros que devemos ler sobre esse assunto. 
 
A CONCORDÂNCIA 
Objectivo 4: Indicar formas de usar uma concordância. 
     Uma concordância é um índice alfabético das principais palavras da Bíblia. Esse índice dá-nos a 
referência bíblica onde surge uma determinada palavra. Presentemente, muitas concordâncias tomam 
como base a versão João Ferreira de Almeida. Contudo, esperamos que as sugestões que aqui lhe 
damos para utilizar uma concordância lhe sejam muito úteis. 
     Há muitas ocasiões em que talvez deseje utilizar uma concordância. Digamos que deseja saber os 
versículos que contêm a palavra amor. Procure essa palavra na concordância. As referências estão ali 
indicadas com algumas palavras de cada versículo que utiliza a palavra amor. 
     Uma concordância pode também ajudar-nos quando desejamos saber onde se encontra um 
determinado versículo bíblico. Talvez saiba de cor esse versículo ou apenas uma parte mas não sabe 
onde se encontra. Escolha essa palavra. É possível que entre as referências assinaladas, encontre 
aquela com a frase do versículo que procura. 
     Por exemplo, suponha que quer encontrar o versículo que diz: “o amor do dinheiro é raíz de toda a 
espécie de males”. Talvez as únicas palavras de que se recorda sejam “dinheiro é a raíz de todos os 
males”. Note que há três palavras-chave que pode consultar: dinheiro, raíz e mal. Na concordância, a 
palavra-chave é identificada apenas pela primeira letra. Se procurar na palavra dinheiro, 
provavelmente encontrará algo assim: 
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Mateus 25:18. escondeu o d. do seu senhor. 
Marcos 12:41. a multidão lançava o d. na arca. 
1 Timóteo 6:10. o amor do d. é a raíz de toda a espécie. 
 
     Se na concordância, sob o título dinheiro não encontrar a referência bíblica que procura, veja em 
outras palavras-chave.  
     O versículo em causa (1 Timóteo 6:10) é um texto que é frequentemente mal citado. Então, uma 
outra vantagem da concordância é que nos ajuda a descobrir e a corrigir erros como este. 
     A sua Bíblia tem referências marginais e uma concordância? Estas ajudas são importantes para 
professores, pregadores e outros que querem trabalhar para Deus. Talvez não pense ser um pregador 
ou um professor da Bíblia – mas pode aprender muitas coisas novas se utilizar as suas referências de 
estudo e uma concordância. Com tais ajudas, pode conhecer melhor a Palavra de Deus; aprenderá a 
relacionar-se melhor com Ele e com os outros. 
 

Para Fazer 
 

7    Quais são as duas afirmações VERDADEIRAS? 
    a) Uma concordância é um índice das principais palavras da Bíblia. 
    b) Uma concordância só serve para pregadores e professores. 
    c) Se se lembrar de apenas uma ou duas palavras do versículo que procura, ainda é possível  
      encontrá-lo. 
    d) Uma concordância e uma referência marginal são uma e a mesma coisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


