A palavra "bíblia"
vem da palavra grega

ou biblos, que significa
"livros" ou "rolos".
Mega Teen 3: Investigadores da Verdada • Lição 03: Antiga, sim. Ultrapassada, jamais! • Guia do Professor, pág. 22

A Bíblia começou a ser
escrita por volta de 1500
a.C. e foi concluída em
aproximadamente 95 d.C.
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A Bíblia é uma coleção de 66
livros. Os livros do Antigo
Testamento foram escritos
antes do nascimento de
Jesus (a.C.) e os do Novo
Testamento, depois do Seu
nascimento (d.C.).
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A palavra "testamento"
significa "compromisso" ou
"aliança".

Mega Teen 3: Investigadores da Verdada • Lição 03: Antiga, sim. Ultrapassada, jamais! • Guia do Professor, pág. 22

A primeira publicação do Novo
Testamento em língua
portuguesa data de 1681,
traduzido por João Ferreira de
Almeida. Em 1753 foi impressa
a primeira versão completa da
Bíblia em português.
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João Ferreira da Almeida
começou a traduzir a Bíblia
para o português com
apenas 16 anos de idade.
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Tarefas
1. Todos juntos devem dizer em voz alta o nome dos 5 primeiros livros
da Bíblia.
2. Um de cada vez deve falar em voz alta qual o número do mandamento
que diz que devemos obedecer aos nossos pais (Êxodo 20).
3. O líder deve determinar alguém para desenhar numa folha de papel o
que foi criado por Deus no 4º dia (Gênesis 1).
4. Usando outra folha de papel, o líder deve determinar alguém para
escrever quantos anos viveu Adão (Gênesis 5).
5. Cada um deve escrever o seu próprio nome nos versos das folhas de
papel utilizadas nas tarefas 3 e 4 e depois dobrá-las em 4 partes e
colocá-las dentro da Bíblia do líder no Salmo 19.
6. Ninguém do grupo deverá executar as tarefas 2 e 5.
7. Façam um círculo e leiam Deuteronômio 6:5. Façam esta última
tarefa apenas se tiverem feito todas as outras seis de maneira
totalmente correta.

Regras do jogo
1. O jogo está começando exatamente a partir de agora.
2. Leiam com atenção todas as tarefas antes de começar.
3. Estará automaticamente desclassificada a equipe que não cumprir as
regras.
4. A equipe que conseguir concluir corretamente as tarefas primeiro
vencerá o jogo.
5. Cada equipe deve escolher um líder.

CORRENDO CONTRA O RELÓGIO

Inocente pelo assassinato de Urias
Ele não matou Urias, apenas o colocou na frente de batalha. Ele foi morto pelos inimigos amonitas – afinal,
morrer faz parte da guerra (2Sm 11:22-25).

Inocente pelo adultério com Bate-Seba
Davi era um grande guerreiro e já havia lutado diversas batalhas. Nada mais justo que estivesse descansando
no palácio (2Sm 11:1).
Bate-Seba não tinha nada que tomar banho num lugar onde outras pessoas pudessem enxergá-la – de certa
forma, ela provocou a situação (2Sm 11:2).
Será que Bate-Seba não estava interessada em "subir na vida" tendo um filho com o rei? (2Sm 11:4-5)
Davi, sabendo de sua responsabilidade como rei, foi prudente não divulgando seu erro para todo mundo. Afinal,
como rei, ele deveria ser exemplo, e o povo não ganharia nada sabendo de suas falhas íntimas.

Inocente pela conduta irresponsável na guerra contra os filisteus
Já haviam se passado 40 dias em que, dia após dia, pela manhã e à tarde, Golias repetia seu desafio, e nem
um soldado israelita sequer sonhava em aceitá-lo (1Sm 17:16, 24).
Davi não foi irresponsável, e sim corajoso e cheio de fé, mais do que qualquer soldado do exército de Israel.
Aceitou o desafio de Golias porque ninguém mais o fez (1Sm 17:4-11, 24-26, 37).
O próprio rei Saul deu-lhe autoridade e tornou-o um soldado quando autorizou que lutasse e ofereceu sua
própria armadura (1Sm 17:31-40).
Davi sabia que não iria perder a batalha, porque lutou em nome do Senhor. Foi Deus quem o abençoou por
causa da sua fé e permitiu que derrotasse Golias, fazendo Israel sair vencedor (1Sm 17:45-47).

Sugestões de argumento para defesa

Culpado pelo assassinato de Urias
Ele resolveu matar o marido, ordenando ao comandante do exército que colocasse Urias na frente de batalha e
o deixasse sozinho para que fosse atingido e morresse (2Sm 11:14-25).
Ele desobedeceu ao mandamento: "não matarás" (Êx 20:13)

Culpado pelo adultério com Bate-Seba
Davi estava à toa no palácio quando deveria estar em guerra (2Sm 11:1-2).
Ele poderia ter outras mulheres, mas escolheu justo uma casada – ele foi informado e estava ciente que ela era
casada (2Sm 11:2-4).
Em vez de reconhecer seu erro, armou um esquema para esconder que o filho era dele, assumindo sua culpa
(2Sm 11:5-13).
Ele desobedeceu ao mandamento "não adulterarás" (Êx 20:14).

Culpado por conduta irresponsável na guerra contra os filisteus
Davi não pertencia ao exército de Israel (era muito jovem para ser soldado), por isso não tinha o direito de se
intrometer na guerra (1Sm 17:13-14, 33).
Golias, além de gigante, era um soldado experiente. Não era à toa que nem um soldado israelita queria
enfrentá-lo (1Sm 17:4-11).
Davi, além de muito jovem, não tinha nenhuma experiência como soldado; só conhecia a vida de pastor de
ovelhas – matar um leão e um urso não é a mesma coisa que enfrentar um gigante guerreiro (1Sm 17:34-36).
A atitude de Davi foi irresponsável porque a guerra estava nas mãos daquele que vencesse o duelo. Se Davi
perdesse, todo Israel sofreria as conseqüências de seu fracasso (1Sm 17:9).

Sugestões de argumento para acusação

Acusações que pesam sobre o réu - DAVI:
a. conduta irresponsável na guerra contra os filisteus;
b. adultério com Bate-Seba (mulher de Urias);
c. assassinato de Urias (soldado israelita).

Apresentação do julgamento

