
COMO ENTENDER TEXTOS 
DIFÍCEIS DA BÍBLIA?

– PARTE 1 



1) Como entender Jó 33:4, onde nos diz que “o Espírito de 
Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida”?



… e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 
Gênesis 1:2

O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso 
me deu vida. (ARC)

O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me 
dá vida. (NVI)

Jó 33:4



As Escrituras afirmam que Deus criou todas as coisas 
(Apocalipse 4:11) por intermédio do Filho (João 1:3, Hebreus 1:2). 
O Espírito Santo é a onipresença de Deus. (Salmo 139).  Em Jó 
33:4 fala do Espírito de Deus, como sendo a presença de Deus que 
soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida (Gênesis 2:7). 

A Bíblia de Jerusalém traduz Gênesis 1:2 da seguinte maneira: 
“um vento de Deus pairava sobre as águas”. Leia outros textos 
onde mencionam apenas o Pai e o Filho na criação. (Provérbios 
8:27-30, 30:4, João 1:1-3, Hebreus 1:2). 



2. Almas debaixo do Altar. Como entender Apocalipse 6:9?



E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos 
que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do 

testemunho que deram.

E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e 
santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que 

habitam sobre a terra?

Apocalipse 6:9,10



Na abertura do quinto selo, João vê os mártires (almas) mortos 
pela grande perseguição desencadeada no quarto selo. ― Quando 
os Reformadores expuseram a obra do papado, foi então trazido à 
memória o grande número de mártires que haviam sido mortos 
pela fé. Os clamores simbólicos dos mártires não são evocados 
do Céu, mas da Terra, precisamente debaixo do altar sob o qual 
foram mortos (v.8). O altar é na TERRA e não no CÉU. O altar de 
Abel foi o campo (Gên. 4:8; Heb. 11:4). O de Cristo, a Cruz (João 
19:31); o de Estevão, a praça pública (Atos 7:57-60); o dos 
reformadores e mártires, foram fogueiras, arenas e guilhotinas.



3. Se na nova terra não haverá morte nem dor, como 
entender que lá terá uma árvore, com frutos e que “folhas 

da árvore são para saúde das nações”?



No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, 
estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu 

fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para a 
saúde das nações.

Apocalipse 22:2



Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao 
que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no 

meio do paraíso de Deus.

Apocalipse 2:7



E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, 
subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer; não 
cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto; nos seus meses 

produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do 
santuário; e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, 

de remédio.

Ezequiel 47:12



Naquele dia, também acontecerá que correrão de 
Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e 
metade delas até ao mar ocidental; no estio e no inverno, 

sucederá isso.

Zacarias 14:8



 Em todas essas descrições de Ezequiel e Zacarias, como 
é claro, não devemos imaginar alguma espécie de árvore 
miraculosa literal em Jerusalém. Entendemos que são 
símbolos que apontam para o desejo de Deus, na Nova 
Jerusalém, onde participaremos da vida eterna.

Acredito que a árvore da vida, como no jardim do Éden 
(Gênesis 2:9) realmente existirá, mas se literalmente vamos 
comer (Apocalipse 2:2) ou não (22:2), lá saberemos.



4). Posso comer de tudo? Tanto o animal imundo e o 
limpo?

Como entender Deuteronômio 12:15, 22 e 15:22?



Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás 
carne, dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu 

Deus, que te dá em todas as tuas portas; o imundo e o limpo dela 
comerá, como do corço e do veado;

Deuteronômio 12:15

Porém, como se come o corço e o veado, assim comerás; o 
imundo e o limpo também comerão deles.

Deuteronômio 12:22



 Veja bem o que diz a Bíblia!
Primeiro: Deus fez separação entre os animais, aves e peixes:
a) – limpos: Lev. 11:3,9.
b) – Imundos: Lev. 11:4-8, 10-20,29-30, 41-42.
Segundo: Qualquer pessoa que tocasse em algum cadáver de
homem ou de animal, também ficava imunda (Lev. 11:24-28, 31, 39-40).
Terceiro: Qualquer objeto que tocasse algum cadáver de homem ou 

animal, igualmente ficava imundo (Lev. 11:32-35,38).
Quarto: A casa, também os terraços, onde se queimava incenso aos 

deuses pagãos (Sol – Lua – estrelas – ídolos de pau e de pedra), 
tornavam-se imundos (Jer. 19:13).



Como não há contradição na Bíblia, tudo se esclarece 
colocando-se a palavra – homem. Vamos colocar?

“Porém, conforme a todo o desejo da tua alma degolarás e 
comerás carne segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá 
dentro de todas as tuas portas; o (homem) imundo e o (homem) 

limpo dela comerá.” Deuteronômio 12:15 



Para não restar dúvidas:

II Crônicas 23:19 – “E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para 
que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma.”

Ageu 2:13 – “E disse Ageu: Se alguém, que se tinha tornado
impuro pelo contato com corpo morto, tocar nalguma destas coisas, 

ficará isso imundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Ficará imunda.”
– Animais Imundos:
Não podem ser comidos por homens limpos nem homens imundos.
– Animais Limpos:
Podem ser comidos por homens limpos e imundos.



5). Como entender as palavras de Jesus, quando Ele 
afirmou que os que estavam presentes veriam “o Filho do 

homem no seu reino”?



Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, 
que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do 

homem no seu reino. Mateus 16:28

“...até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus.” 
Marcos 9:1

“... até que vejam o reino de Deus.” Lucas 9:27



Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a 
João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte,

E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o 
sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.

Mateus 17:1,2

“Seis dias depois...” Marcos 9:2

“Cerca de oito dias depois...” Lucas 9:28



“Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar: o seu rosto ficou 
brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a 

luz.” Mateus 17:2 (BLH)

“E enquanto eles observavam, o seu aspecto mudou de tal 
maneira que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas 
tornavam-se tão brancas que faziam doer a vista” (VIVA)

Diante deles a aparência de Jesus foi transformada de modo que 
seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas 

como a luz. (PV) 



Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas 

nós mesmos vimos a sua majestade,

porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da 
magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho 

amado, em quem me tenho comprazido.

E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte 
santo. 2 Pedro 1:16-18



E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do 
Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e 

sentou-se sobre ela.

E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes 
brancas como neve.

Mateus 28:2,3

Algum outro homem foi transfigurado como Jesus?



6). Quantas vezes foi expulso satanás do céu?



E houve batalha no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra 
o dragão; e batalhavam o dragão e os seus anjos,

mas não prevaleceram; nem mais o seu lugar se achou nos céus.

E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o 
diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na 

terra, e os seus anjos foram lançados com ele.

Apocalipse 12:7-9



E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se 
perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.

Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás 
respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela.

Jó 1:6,7

Agora, é o juízo deste mundo; agora, será expulso o príncipe deste 
mundo.

João 12:31



Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do 
anjo do Senhor, e Satanás, à sua direita, para acusá-lo.

O anjo do Senhor disse a Satanás: "O Senhor o repreenda, 
Satanás! O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda! Este 

homem não parece um tição tirado do fogo? "

Zacarias 3:1,2



Se Satanás foi expulso do céu, no princípio, porque ele 
estava presente em uma reunião de Deus?

Porque ele era o príncipe deste mundo! Lembre-se que:
 

“aquele que é vencido fica escravo do vencedor” 
2Pedro 2:19 



Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: "Agora veio a salvação, 
o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, 

pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa 
diante do nosso Deus, dia e noite.

Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do 
testemunho que deram; diante da morte, não amaram a própria 

vida.

Apocalipse 12:10,11



Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam! Mas, ai da 
terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês! Ele está cheio de 

fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo".

Apocalipse 12:12

Nesses versos, podemos ver que, depois que a salvação veio, o 
acusador foi lançado fora, e agora ele sabe que pouco tempo lhe 
resta, algo que não se aplica na primeira expulsão, no princípio. 



7). O que é ou quem são os sete Espíritos de Deus? São 
símbolos do Espírito de Deus? Ou são sete Espíritos que 

Deus tem?



João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz seja 
convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, 

e da dos sete Espíritos que estão diante do seu trono;

Apocalipse 1:4



E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o 
que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas: Eu sei 
as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.

Apocalipse 3:1



E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes; e diante 
do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os 

sete Espíritos de Deus.

Apocalipse 4:5



Muitas especulações existe em torno do que significa os “sete 
espíritos de Deus”:

a) Perfeição (sete) do Espírito Santo?
b) Os sete arcanjos de Ezequiel 9:2?
c) As sete lâmpadas de Deus? 
d) Ou meramente sete lâmpadas do trono de Deus?
e) Acreditamos que o significado que mais se aproxime é o de 

Isaías 11:2. Em Apocalipse 3:1, Cristo se apresenta como tendo os 
sete espíritos de Deus e em Isaías 11:1, Ele é o rebento de Jessé.



Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas 
raízes um renovo frutificará.

E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de 
sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de 

fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do 
Senhor.

Isaías 11:1,2



8) O rebatismo é bíblico? Quando um crente cai em 
pecado e se afasta da igreja, ao ele voltar, deve se 

rebatizar?



há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,

Efésios 4:5

E o que dizer de Atos 19:1-7? 

Onde em Éfeso, um grupo de cristãos foram rebatizados?



Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as 
regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos

e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando 
creram? " Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que 

existe o Espírito Santo".

"Então, que batismo vocês receberam?", perguntou Paulo. "O 
batismo de João", responderam eles.

Atos 19:1-3



Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de 
arrependimento. Ele dizia ao povo que cresse naquele que viria 

depois dele, isto é, em Jesus".

Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus.

Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito 
Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar.

Eram ao todo uns doze homens.

Atos 19:4-7



Entendemos, que não existe o rebatismo.

O rebatismo em Atos 19, foi para recebimento do Espírito Santo, 
pois eles não sabiam que existia.

O arrependimento e confissão de seus pecados a Deus é o 
suficiente do retorno do crente já batizado. Porém não nos 
opomos a vontade do mesmo, caso ele deseje se rebatizar.



9) Como explicar a expressão Santo 3 vezes? Isaías 6:3 e 
Apocalipse 4:8. E a expressão Senhor 3 Vezes?
Números 6:24-26. Não estariam se referindo as 3 

Pessoas?



A intenção do autor ao repetir três vezes uma palavra é dar ênfase 
e chamar a atenção do leitor para determinada qualidade. Este 
recurso literário é prática relativamente comum entre os autores 
bíblicos. Veja estes exemplos:

“Ó terra, terra, terra! Ouve a palavra do Senhor.” - Jeremias 22:29.

“Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que 
venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei.” – Ezequiel 

21:27



O livro “Gramática Elementar da Língua Hebraica” de Hollenberg 
& Budde ensina que a forma repetida de um adjetivo em hebraico 
além de lhe comunicar ênfase, também serve como superlativo 
absoluto. Desta forma, “Santo, Santo, Santo” poderia ser entendido 
como “Santíssimo”.



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514        https://www.facebook.com/Revelações de Jesus Cristo
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