
 

ALGUMAS OBSERVAÇÕES ÚTEIS E PRÁTICAS NO MANUSEIO E 
ESTUDO DA BÍBLIA 

 

Aprenda a ler e escrever referências bíblicas 
O sistema mais simples e rápido para escrever referências bíblicas é o 

adotado pela Sociedade Bíblica do Brasil: duas letras sem ponto abreviativo para cada 
livro da Bíblia.  

Entre capítulo e versículo põe-se apenas um ponto. No índice das Bíblias 
editadas pela SBB pode-se ver a lista dos livros assim abreviados. 

Exemplos de referências por esse sistema: 
1 Jo 2.4 (1 João capítulo 2, versículo 4) Jó 2.4 (Jó capítulo 2, versículo 4) 1 

Pe 5.5 (1 Pedro capítulo 5, versículo 5) Fp 1.29 (Filipenses capítulo 1, versículo 29) Fm 
v. 14 (Filemom, versículo 14). 
 

Diferença entre texto, contexto, referência, inferência  
a. Texto são as palavras contidas numa passagem.  
b. Contexto é a parte que fica antes e depois do texto que estamos lendo. 

O contexto pode ser imediato ou remoto. 
c. Referência é a conexão direta sobre determinado assunto. Além de 

indicar o livro, capítulo e versículo, a referência pode levar outras indicações como:  
- "a", indicando a parte inicial do versículo: (Rm 11.17a).  
- "b", indicando a parte final do versículo: (Rm 11.17b). 
- "ss", indicando os versículos que se seguem até o fim ou não do 
capítulo: (Rm 11.17ss).  
- "qv", significando que veja. Recomendação para não deixar de ler o 
texto indicado.  Vem da expressão latina quod vide = que veja.  
- "cf", significando compare, confirme, confronte. Vem do latim 
confere.  
- "i.e.", significando isto é. Vem do latim id est. As referências 
também podem ser verbais e reais. As primeiras são um paralelismo 
de palavras; as segundas, de assuntos ou ideias. 

d. Inferência é uma conexão indireta entre assuntos. É uma ilação ou 
dedução.  
 

Manuseio do volume sagrado  
Obtenha completo domínio do manuseio da Bíblia, a fim de encontrar com 

rapidez qualquer referência bíblica, Jesus fazia assim. Em Lucas 4.17 diz que Ele "achou 
o lugar onde estava escrito". Ora, naquele tempo, isso era muito mais difícil do que 
hoje com o progresso da indústria gráfica.  
 
Fonte: A Bíblia através dos séculos - Antônio Gilberto (Casa Publicadora das Assembleias de 
Deus) Páginas 14 -16. 


