
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Academia de Pregadores  

SALA TEOLÓGICA 

“Aprendendo a dizer apenas o que a bíblia diz” 

Se prepare, para nunca mais ler a bíblia da mesma forma! 

 

1- A unção do Deus, despedaça jugos? Is 10:27 
Comparando as traduções: 

 
E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu 
ombro, e o seu jugo, do teu pescoço; e o jugo será despedaçado por 
causa da unção. (ARC) 

Naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do 
seu pescoço; e o jugo será despedaçado por causa da gordura. (ACR) 

Acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o 
seu jugo, do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da 
gordura. (ARA) 

E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do 
teu pescoço; e o jugo será quebrado por causa da vossa gordura. (A21) 

Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo 
deles do seu pescoço; e o jugo se quebrará porque vocês estarão muito 
gordos! (NVI) 

 Assim, naquele Dia, a carga será removida dos teus ombros, e o 
jugo, de sobre o teu pescoço; o próprio jugo se despedaçará com a 
opulência da tua força! (KJV) 

Naquele dia, a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo, 
de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído (...) nota explicativa: lit. 
”adiante da gordura” (BJ) 

Sucederá, naquele dia, que o seu fardo escorregará do teu ombro, e 
o seu jugo da tua nuca, o jugo cederá diante da abundância. (TEB) 



 

Naquele dia, seu fardo cairá de seus ombros, e seu jugo, do seu 
pescoço; o jugo será destruído, pela sua prosperidade. (BJC) 

2- Essa “nuvem de testemunhas” se refere aos ímpios? Hb 
12:1 
 
Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande 
nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que 
tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que 
nos está proposta,(ACF) 
 

3- Isaias viu o Senhor depois da morte do rei Uzias? Is 6:1 
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num 
trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. (NVI)  
 

4- A criança (Moisés), foi colocada por sua mãe no rio 
Nilo? Êx 2:3 
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e 
a revestiu com barro e betume; e, pondo nela o menino, a pôs nos 
juncos à margem do rio. (ACF) 
 

5- De madrugada, a fila é menor? . Pv 8:17 
Comparando as traduções: 

 
Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me 
acharão. (ARC) 
 
Eu amo os que me amam; os que de madrugada me buscam me 
encontram. (ACR) 
 
Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. 
(ACF) 
 
Eu amo os que me amam; os que me procuram me acham. (ARA) 
 
Eu amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me 
encontrar. (BJ) 



 

 
Amo aqueles que me amam e os que estão a minha procura me 
acharão. (TEB) 
 

Eu amo todos que me amam, e quem me busca me encontra. (KJV) 

 
Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. (NVI) 
 
Amo aqueles que me amam; e aqueles que me buscam me acharão. 
(BJC) 
 
Amo os que me amam, e os que me buscam com persistência me 
acharão. (A21) 
 
 

6- Moisés era gago? ÊX 4:10 
 
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor! Eu não sou homem 
eloqüente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que 
tens falado ao teu servo; porque sou pesado de boca e pesado de 
língua. (ACF) 
 
 

7- Quem ganha almas pra Jesus, é sábio? Pv 11:30 
 Comparando as traduções: 
 
O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. 
(ARC) (ACR) (A21) 
 
O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. 
(ARA) 
 
O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é 
sábio. (NVI) 
 



 

O fruto da justiça é árvore da vida, e toda pessoa que conquista 
almas é sábio. (KJV) 

 
O fruto do justo é árvore de vida;o sábio recolhe a vida. (BJ) 
 
O fruto do justo é árvore de vida e o sábio cativa pessoas. (TEB) 
 
O fruto da justiça é a árvore da vida, e o que é sábio ganha almas. 
(BJC) 
 

8- Jesus é a rosa de Sarom ou o Lírio dos vales? Ct 2:1 
Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales.( ACF) 
 

9- Estevão viu os céus abertos enquanto era apedrejado? 
At 7: 54-60 
 
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, 
viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus; 
Atos 7:55 (ACF) 
 

10- Se a bíblia diz que o “O Senhor é nosso pastor e 
nada nos faltará”, por que muitas coisas me faltam? Sl 
23:1 

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. (ACF) 

Adonai é meu pastor; não preciso de nada. (BJC) 

 

11- Os anjos quiseram pregar o evangelho em nosso 
lugar? 1Pe 1:12 
Comparando as traduções: 
Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles 
ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por 
aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o 



 

evangelho; para as quais coisas os anjos desejam bem 
atentar.(ACF) 
 
A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, 
mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram 
anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo 
Espírito Santo enviado do céu; coisas que até os anjos anseiam 
observar.(NVI) 
 

12- O “ladrão” de João 10:10 é o diabo? 
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para 
que tenham vida e a tenham com abundância.(ARC) 
 
 

13- Jesus falou sobre a parábola dos 10 talentos? Mt 
25:14-39 
 

14- Maria madalena era prostituta? 

Vejamos o que a bíblia diz: 

1 - Sete demônios saíram dela (Lucas 8:2). 
2 - Ela era uma das mulheres que ajudaram Jesus e seus discípulos 
enquanto estes pregavam o evangelho (Lucas 8:1-3). 
3 - Ela e muitas outras mulheres seguiram Jesus desde a Galiléia quando 
ele foi para Jerusalém no final do seu ministério (Mateus 27:55-56). 
4 - Quando Jesus foi levado para ser crucificado, ela e outras seguiram de 
longe (Mateus 27:55-56; Marcos 15:40-41). 
5 - Quando Jesus foi sepultado, ela foi uma das mulheres que observou o 
lugar onde o corpo foi posto (Marcos 15:45-47). 
6 - Ela e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para 
embalsamar o corpo de Jesus (Marcos 16:1-2; Mateus 28:1). 
7 - Quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e João 
(João 20:1-2). 
8 - Ela foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição quando um 
anjo falou às mulheres perto do túmulo aberto (Mateus 28:5-6). Anunciou a 
boa notícia aos discípulos (Lucas 24:9-10). 
9 - Ela foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois da ressurreição 
(Mateus 28:8-10; João 20:13-18). 

Agora, observe o que a Bíblia não diz: 



 

1 - Não diz que Maria Madalena era a pecadora citada em Lucas 
7:36-50. 
2 - Não diz que era a mesma Maria, irmã de Marta e Lázaro. 
3 - Não sugere nenhum tipo de relacionamento especial ou íntimo 
entre Jesus e Maria. Sempre fala de Maria junto com outras 
mulheres. 
4 - Depois da ascensão de Jesus, a Bíblia nunca mais menciona o 
nome de Maria Madalena. 

 

15- Que tipo de “galo” cantou após a negação de 
Pedro? Mt 21:34 

Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes 
que o galo cante, três vezes me negarás.(ACF) 

“Cantar do Galo”: no Latim:Gallicinium; no Grego:Alektrophonia, 
significam literalmente “soar do galo”. 

De acordo com a Enciclopédia da Bíblia: 

“o cantar do galo” era um nome dado a terceira vigília da noite, de meia 
noite às três da manhã.no tempo de Cristo a noite foi dividida pelos 
romanos em quatro vigílias:a)Tarde; b)Meia-noite;c)Mdrugada; d)Cedo. 
Cada um dos evangelistas se refere ao “cantar do galo” em conexão com o  
período em que Pedro negou a Jesus.( Mt 26:34,74;Mc 13;35;Lc 22:34;Jo 
13:38). 

Confira Mc 13:35: 

Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, 
se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã,(ACF) 

São as 4 vigílias da noite de acordo com a citação romana. 

Corroboram com essa interpretação os eruditos Charles Swindoll e William 
Barkley. 

 

 



 

16- Por que João disse que os jovens são fortes? 1 Jo 
2:14 
Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o 
princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de 
Deus está em vós, e já vencestes o maligno.(ACF) 
 
Segundo o doutor Dake, o contexto fala dos quatro estágios da 
experiência cristã, a luz do grego, vejamos: 
1- Teknia: Infante, recém-nascido (v.12). 
2- Paidia: Criança pequena; aquele que é capaz de falar e andar 

(v.13). 
3- Neaniskoi:Jovem; aqueles que cresceram até a flor da idade e não 

são mais enganados por mentiras como crianças (vv. 13,14). 
4- Paters: Pais; Aqueles que já estão maduros no Senhor (vv.13,14). 

 
 

17- Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? At 9:4; 
13:9 
Saulo vem de Shaul, ou Saul em hebraico, significa pedido 
(a Deus). 
Paulo vem de Paullus em latim, significa pequeno. 
 

18- Por que a Sunamita disse “vai tudo bem” após a 
morte do próprio filho?2 Rs 4:26 
 
Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai 
bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai 
bem.(ACF) 
 

19- O crente salvo, é batizado com fogo? Mt 
3:11;Mc1:8;At 1:5;2:4;8:16,17; 10:44-47;19:1-6 

E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas 
aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu; cujas alparcas 
não sou digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com 
fogo. (ACF) 



 

20- Jesus era carpinteiro?Mc 6:3 

 
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, 
e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E 
escandalizavam-se nele. (ACF) 
 
A palavra grega para carpinteiro era tékton (construtor), que poderia 
ser uma referência a qualquer profissão relacionada a construção de 
casas, de onde vem arkhtektôn (construtor principal). 
 

21- Devemos realmente ter a fé do tamanho de um grão 
de mostarda para removermos montanhas?  Mt 
17:20;13:31,32 

E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade; porque em verdade 
vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este 
monte: Passa daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será 
impossível. (ACF) 

22-  Se buscarmos a Deus em primeiro lugar, todas as 
outras coisas serão acrescentadas? Mt 6:33 
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas.(ACF) 
 

23- Com quantos anos Daniel foi lançado na cova dos 
leões?Dn 6:16 
 
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na 
cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem 
tu continuamente serves, ele te livrará. (ACF) 
 
 

24- A mulher do fluxo de sangue, tocou no manto de 
Jesus? Lc 9:20 
   



 

E eis que uma mulher que havia já doze anos padecia de um fluxo de 
sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa;(ACF) 

Vejamos o que diz a BJC: 
 
Uma mulher que sofria de hemorragia havia doze anos chegou por 
trás dele e tocou a tzitzit do seu manto. (Mt 9:20) 
 
A final de contas, o que é um tzitzit? 
Franjas feitas especialmente para serem colocadas nos quatro 
cantos do tallit (xale de oração), para cunprir o mandamento de Nm 
15:37-41. Nos tempos antigos, incluindo-se o primeiro século, o 
tallit era uma capa, ou manto, que fazia parte das vestimentas do 
dia-a-dia. Depois que as roupas pararam de ser confeccionadas com 
“cantos”, o judaísmo criou os tallitot (xales de oração) modernos 
para que o mandamento possa ser cumprido. (BJC, pgs.1591, 1592) 
 
E por que ela tocou nele? 
Segundo as notas de rodapé da Torá, a lei de Moisés, editora Sêfer, 
sobre Números 15:37-41, temos: 
“A palavra tzitzit significa franjas, e o valor numérico de suas letras 
em hebraico é (600), acrescentando os oito fios e cinco nós de uma 
franja, soma 613, representando, segundo o Talmud, o número total 
de preceitos da Torá. Olhar para o tzitzit significa, assim, lembrar-
se de toda a Lei de Moises. A Lei prescreve, ademais, colocar sobre 
o canto da franja um cordão de lã pintado com sangue de um peixe 
denominado Chalazon cuja cor (techélet) é a mesma que a do 
mar...(onde Deus fez milagres a Israel) e a cor do mãe assemelha-se 
àquela dos céus, onde se encontra o trono do Eterno.” 
 
 
 
 
 
 
 

 


