Estudo Analítico de um trecho bíblico em forma de Gráfico Vertical
Material adaptado do livro: Acts: An Inductive Study
(Atos: Um Estudo Indutivo) por Irving L. Jensen, p. 59-66

1. Explicações gerais do Estudo Analítico:
O desenho, ou gráfico analítico, tem seis partes ou passos. O aluno deve aprender bem
os seis passos para analisar o trecho em detalhe.
1.1 Recriação do Texto:
O trecho bíblico que você está estudando é resumido em forma de ‘fichamento’ (reduzindo
a idéia com as mesma palavras do trecho bíblico) no gráfico, dentro do retângulo de mais
ou menos 12cm por 22cm, e organizado para mostrar a ênfase principal e suas relações
dentro do texto. O texto inteiro não precisa ser redigido. Deve incluir, porém, todas as
palavras, frases e versículos que parecem ser proeminentes nas suas leituras do trecho.
1.2 Frase Chave:
Isto é, a palavra chave, ou frase do texto bíblico, que você resolve usar como a base do seu
estudo tópico principal. Note no desenho como a frase chave relaciona-se por meio de
setas com o título mestre (1.3), caixa em cima do gráfico. O estudo tópico principal
compõe-se de frase chave, título mestre, e pontos dos parágrafos. Seu estudo tópico pode
ser usado como um esboço expositivo de um assunto no trecho.
1.3 Título Mestre:
O título mestre é redigido com suas próprias palavras, derivado da frase chave, e expressa
o assunto principal que você está estudando no trecho.
1.4 Pontos dos Parágrafos:
Estes pontos, um para cada parágrafo ao lado esquerdo, são atualmente pontos
subordinados sob o título mestre. Eles representam, nas suas próprias palavras, o
pensamento de cada parágrafo a qual você está relacionando a frase chave.
1.5 Títulos dos Parágrafos:
Estes são palavras escolhidas do texto para identificar um parágrafo num relance,
colocadas no canto no lado direito de cada parágrafo. É bom escolher esses títulos antes
de fazer a recriação do texto (1.1).
1.6 Estudos Suplementares:
São todos os outros estudos que você anota nas margens; alguns podem ser observações
isoladas, mas você deve concentrar nos estudos relacionados entre um parágrafo e outro.

2. Os Passos no Estudo Analítico:
2.1 Organizar seus materiais: papel (uma folha para observações e outra para desenho
analítico), caneta, régua, lápis coloridos e Bíblia. Se fizer no computador, use um editor de
textos (Word) na parte de documentos, ou Publisher.

2.2 Desenhar um retângulo vertical, 12cm por 25cm, na sua folha, ou usar ‘caixa de texto’
fazendo por documento no Word ou Publisher, dividindo o trecho em parágrafos, como
mostrado em anexo. Note que o tamanho do espaço de cada parágrafo éaproximadamente proporcional ao número dos versículos no parágrafo. Marque os parágrafos na
sua Bíblia.
2.3 Leia o trecho. Enquanto está lendo, sublinhar palavras chaves ou frases que se destacam
por qualquer motivo. Leia o trecho como se fosse pela primeira vez.
2.4 Depois da primeira leitura, anote um título de parágrafo (1.5) e coloque-o no canto de
cada parágrafo, do lado direito, como ilustrado no desenho.
2.5 Leia o trecho novamente. Pense mais e mais no assunto principal que o autor trata em
cada parágrafo.
2.6 Neste ponto, se for possível, escolha sua frase chave (1.2), o pensamento que se
relaciona com um pensamento proeminente em cada um dos parágrafos, a base do seu
estudo tópico no trecho. Sublinhe as palavras desta frase na sua Bíblia.
2.7 Agora escreva sua recriação textual (1.1) dentro do retângulo vertical, destacando a frase
chave (1.2) e palavras repetidas, etc.
2.8 Depois disso, crie um título mestre (1.3), derivado da sua frase chave (1.2), escrevendo
o título na parte de cima do gráfico.
2.9 Escreva agora os pontos dos parágrafos (1.4), ao lado esquerdo, relacionando
cada um ao título mestre e frase chave do trecho.
2.10 Anote agora seus estudos suplementares (1.6) nas margens do seu gráfico analítico.
Prossiga com as observações (especialmente de fatos relatados ou seqüenciais) no seu
gráfico, enquanto continuar seu estudo do trecho. Se tiver espaço, inclua princípios e
aplicações na parte de baixo, como mostrado no exemplar anexo.

Como dizem os chineses, “a tinta mais fraca é melhor do que a memória mais forte.”
O estudo bíblico analítico em forma de gráfico vertical oferece uma boa maneira de registrar
os frutos do seu estudo bíblico indutivo. É fácil de compreender e aplicar em sua própria vida.
Também, os gráficos podem ser guardados e ensinados aos outros.
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