
   Observação 

  O QUE VEJO?  



OBSERVAÇÃO 

Tomando 
conhecimento 

Percepção 



 “Mas, felizes são os olhos de 
vocês, porque vêem; e os ouvidos 
de vocês, porque ouvem.” 
 

       Mt 13.16 
  



ALVO 
Saturar-se de detalhes 

da passagem 
 

Informação para 
Interpretação 



ILUSTRAÇÕES 

1.  Cientista -  não forma hipóteses 
2.  Detetive -  não pode construir caso 
3.  Engenheiro -  não pode criar desenho 
4.  Médico -   não pode diagnosticar 

    doença 



Doutrina de Robin Hood 
“O que furtava  
        não furte mais; antes trabalhe, 
                fazendo algo de útil  
      com as mãos, 
 para que tenha o que repartir  
com quem estiver em necessidade.” 
        Ef. 4.28 



Terra Nunca Destruída 
… “O Senhor ... disse a si mesmo: 

‘Nunca mais amaldiçoarei a terra 
por causa do homem, pois o seu 
coração é inteiramente inclinado 
para o mal desde a infância. E 
nunca mais destruirei todos os 
seres vivos como fiz desta vez.”                 

      Gn 8.21 



OBSERVAÇÃO 

1.   Termos 



TIPO DE TERMOS 

² Rotina -    óbvio 
² Fora da rotina -  consideração 
² Literal -    sentido primário 
² Não literal -       sentido secundário 



CATEGORIAS 
GRAMATICAIS 

Substantivos        Pronomes 
Verbos      Particípios 
Infinitivos 
Adjetivos 
Advérbios   



SIGNIFICADO 
ü Corte a grama 

ü O corte da grama levou tempo  

ü Gado de corte  



SIGNIFICADO 
ü Eu jantei com a esposa dele 

ü Eu jantei com um garfo 

ü Eu jantei com satisfação 
 



INFLEXÃO 
Substantivos -  
    número 
          gênero 
          caso 

Verbos -  tempo   pessoa 
         voz    número 
         modo 



OBSERVAÇÃO 

1.   Termos 
2.   Estrutura 



ESTRUTURA – TIPOS 

Ø Gramatical -    
 relações sintáticas 

   



GRAMATICAL 
Ø  Sujeito ->     Verbo 
Ø  Verbo ->   Predicado 
Ø  Modificador ->   Modificado 
Ø  Pronome ->   Substantivo 
Ø  Oracao ->   Independente 

     Dependente 



ESTRUTURA – TIPOS 

Gramatical -      
 relações sintáticas 

Literária -       
 relações literárias 



UNIDADES ESTRUTURAIS 
ROMANOS 

Divisão 
Subdivisão  

Seção 

1:18  2:1 3:1 3:21   6:1       9:1   12:1            15:14 



UNIDADES ESTRUTURAIS 
ROMANOS 

I. Divisão -      1-8 
    A.  Subdivisão -    1:1-17 
    B.  Subdivisão -    1:18-3:20 

 1.  Seção -     1:18-32 
     a.  Parágrafo -    1:18-23 
  1)  Sentença -   1:18-19 
      a)  Oração -   1:18a 



UNIDADES ESTRUTURAIS 
ROMANOS 1 

 16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for 
salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. 17 
For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is 
written, "BUT THE RIGHTEOUS man SHALL LIVE BY FAITH.” 

 18 For the wrath of God is revealed from heaven against all 
ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in 
unrighteousness, 19 because that which is known about God is evident within 
them; for God made it evident to them. 20 For since the creation of the world 
His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly 
seen, being understood through what has been made, so that they are without 
excuse. 21 For even though they knew God, they did not honor Him as God or 
give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish 
heart was darkened. 22 Professing to be wise, they became fools, 23 and 
exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of 
corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures.  

 24 Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to 



UNIDADES ESTRUTURAIS 
ROMANOS 1 

faith to faith; as it is written, "BUT THE RIGHTEOUS 
man SHALL LIVE BY FAITH.” 

 18 For the wrath of God is revealed from 
heaven against all ungodliness and 
unrighteousness of men who suppress the truth in 
unrighteousness, 19 because that which is known 
about God is evident within them; for God made it 
evident to them. 20 For since the creation of the 
world His invisible attributes, His eternal power and 
divine nature, have been clearly seen, being 
understood through what has been made, so that 



UNIDADES ESTRUTURAIS 
ROMANOS 1 

 18 Portanto, a ira de Deus é 
revelada do céu contra toda 
impiedade e injustiça dos homens 
que suprimem a verdade pela 
injustiça, 19 pois o que de Deus se 
pode conhecer é manifesto entre 
eles, porque Deus lhes manifestou.  
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