Texto bíblico Almeida Revista
e Atualizada, ﬁel aos originais
e uma das preferidas pelos
leitores da Bíblia.

A Bíblia de Estudo Herança Reformada
já traz em seu título algo especial sobre esta edição
de estudo da Bíblia Sagrada. As palavras Herança
Reformada remetem ao reavivamento teológico e
espiritual dos séculos 16 e 17 que resultou no rico
legado da Reforma para a igreja.
Além do texto bíblico, a edição traz valiosos auxílios,
com destaque para os comentários que possibilitam
tornar a leitura, tanto individual quanto em grupo,
em momentos devocionais ou de culto familiar. Traz,
ainda, artigos sobre ensinos-chave da fé cristã e sobre
a vida cristã prática; um panorama da história da
igreja; e uma coleção de credos e conﬁssões clássicas.

Cada livro da Bíblia tem
uma introdução que aborda
questões sobre a autoria, data,
tema e propósito do livro,
além de fazer uma sinopse de
sua mensagem e apresentar,
em alguns casos, questões de
difícil interpretação.

Autoria e data:
Tema:

A soberania de Deus sobre o homem, a criação e todos os even
corrupção e da infidelidade humanas.

Propósito:

Moisés escreveu Gênesis muito provavelmente enquanto cond
Pentateuco, acima). Por séculos, o povo tinha vivido como escravo
tos deuses eram adorados; agora vivia na dependência do Senhor,
Gênesis lembra a Israel sua nobre identidade sob o único Deus ver
Adão, Noé e Abraão.
O propósito de Gênesis, portanto, é teológico, histórico e pactua
conhecer o Senhor como seu Criador; assim, Deus é a figura centra
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A CRIAÇÃO E A CORRUPÇÃO DO MUNDO (1.1—11.32)
A criação de todas as coisas com Adão como cabeça (1.1—2.25)
Capítulo 1: Deus cria o universo como um lar bom e organizado onde a
humanidade, criada à sua imagem, poderia viver para ele e servi-lo.
1.1 No princípio (…) Deus. O início do tempo, espaço e matéria. Tudo
veio dele e está sob o seu controle. A palavra hebraica criou significa
“criar do nada” (ex nihilo). Este é um ato exclusivamente divino. Deus é
o único sujeito do verbo. A criação dá testemunho do seu poder, senhorio
e autoridade.
1.2 Sem forma e vazia. O que a criação original foi no começo, não o que
ela se tornou. A teoria do abismo tenta argumentar que a criação original
se corrompeu mas a expressão significa vazia ou desabitada (Jó 26 7;

Ao ﬁnal da publicação, há uma
seção de mapas que ajudará o
leitor a visualizar a localização
de vários eventos descritos na
Bíblia, além de concordâncias que
auxiliarão a encontrar algumas
das mais importantes referências
bíblicas sobre uma ampla
variedade de palavras.

Veja a Introdução ao Pentateuco.

Abaixo do texto bíblico, notas de
estudo explicam o signiﬁcado de
palavras e frases especíﬁcas em seu
contexto original. Referências cruzadas
com outros textos relevantes são
integradas às notas de estudo,
permitindo a investigação
de um tema ou ensino.

