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Autor 

O presbítero André Sanchez Tem 32 anos, 

casado há 10 anos com a Daniela, pai de uma 

linda menininha, a Kamilly. Há 5 anos escreve 

diariamente no Blog Esboçando Ideias, onde 

busca trazer à comunidade cristã estudos para 

descomplicar o entendimento da Bíblia Sagrada 

e tornar o seu entendimento mais acessível a 

quem deseja conhecê-la melhor. 

É membro da Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém na cidade de Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo, há mais de 18 anos, onde atua como presbítero, 

professor da Escola Bíblica Dominical e integrante do grupo de louvor. 

Ama estudar a palavra de Deus e ensinar às outras pessoas como estudá-

la e entendê-la de forma mais simples. Pretende em breve escrever um 

livro convencional (de papel) assim que Deus o permitir. 

Contato: andre@esbocandoideias.com   

http://www.esbocandoideias.com/
mailto:andre@esbocandoideias.com
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A melhor bíblia para 

computador que existe 

 

Sem dúvida alguma essa é o melhor software de Bíblia Eletrônica 

existente para computador. Eu o uso já faz muitos anos e a cada 

dia módulos novos são adicionados, tornando-o uma ferramenta 

indispensável para estudantes da Bíblia Sagrada. 

 

Obs.: Não funciona no sistema operacional da Apple 

 

ALGUMAS VANTAGENS QUE ESTOU DISPONIBILIZANDO AOS 

MEUS LEITORES: 

 

 Todo o conteúdo da Bíblia com possibilidade de instalar 

módulos com as versões Revista e Atualizada, Revista e 

Corrigida, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, Bíblia 

Viva, Bíblia Católica e outras; 

 

 Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de Strong para consulta 

rápida dos originais; 

 

 Referências cruzadas dos textos; 

 

 Ferramenta de pesquisa para buscar partes de um texto ou 

mesmo palavras específicas; 
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 Atlas bíblico; 

 

 Livros Apócrifos; 

 

 Dicionário da língua portuguesa e dicionário bíblico; 

 

 Diversos comentários bíblicos versículo por versículo por 

renomados teólogos. 

 

 
 

INSTALAÇÃO: PARTE 1 

 

Download do setup de instalação 

 

Nós iremos fazer agora o download do programa de instalação da 

Bíblia Eletrônica. 

 

1-) Faça o download do arquivo de instalação (setup) para seu 

computador clicando aqui: 

 

Caso tenha algum problema com o download do link acima 

utilize este link alternativo: (Clique aqui) 

 

 

 

Se preferir ver como fazer a instalação em vídeo, gravei um 

vídeo ensinando passo a passo “ao vivo” como instalar. Você 

pode assistir ao vídeo clicando aqui 
 

http://www.theword.net/files/setup/getmulti.php/en
https://mega.co.nz/#!gpFgQJ5L!JJPZzHPmlotB1LpBgRe-RUuuzVH05Ha6rSP3O0DgAcI
http://www.esbocandoideias.com/instalacao-biblia-eletronica
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Download dos módulos em português 

 

Nós iremos fazer agora o download dos módulos em português 

que estou disponibilizando. Sem esses módulos a Bíblia Eletrônica 

não funcionará em português, por isso, é indispensável a 

instalação deles. 

 

 Pacote de versões bíblicas: Nesse pacote estão as seguintes 

versões da Bíblia: Almeida Revista e Corrigida (ARC), Almeida 

Revista e Corrigida Anotada (ARCA), João Ferreira de 

Almeida Anotada 1919 (JFA1819), Almeida Revista e 

Atualizada  com léxico de Strong hebraico, aramaico e grego, 

(ARA+Strong), Nova Versão Internacional (NVI), Nova 

Tradução da Linguagem de Hoje (NTLH), Bíblia Viva, Bíblia 

Livre, LTT2009. 

 

 Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada sem léxico de 

Strong 

 

 Pacote de dicionários: Dicionário de português Michaelis, 

Dicionário da Bíblia de Almeida, Dicionário de Nomes, 

Dicionário Jesus e os Evangelhos, Dicionário de Strong Grego 

e Hebraico para Português. 

 

 Pacote de livros e gráficos: Atlas bíblico, Ilustrações Bíblicas, 

Títulos para Bíblia, Livros e Utilidades, Livros Apócrifos, 

Teologia L.Berkhof. 
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 Pacote de comentários bíblicos: Comentário Diário Viver, 

Notas da Bíblia Reina Valera, Matthew Henry – NT, Estrutura 

Bíblica, Comentário Moody, Comentário F. Davidson. 

 

 Pacote de linguagem (português do Brasil) para deixar os 

menus todos em português. 

 

Clique aqui e baixe todos os módulos que disponibilizo 

gratuitamente em português 

 

IMPORTANTE: os módulos acima estão compactados. Antes de ir 

para a parte 2 da instalação descompacte esse arquivo. 

 

Caso não saiba como descompactar faça o seguinte: 

 

Para descompactar, clique com o botão direito do mouse sobre o 

arquivo, depois escolha "EXTRAIR AQUI" ou "DESCOMPACTAR". 

 

Veja imagem abaixo: 

https://www.dropbox.com/s/pwuz0suks6m352m/M%C3%93DULOS%20PARA%20INSTALAR%20-%20THE%20WORD%20-%20atualizado.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwuz0suks6m352m/M%C3%93DULOS%20PARA%20INSTALAR%20-%20THE%20WORD%20-%20atualizado.zip?dl=0
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INSTALAÇÃO: PARTE 2 

 

Instalação da Bíblia Eletrônica 
 

Nós iremos fazer agora a instalação da Bíblia Eletrônica. 

 

1-) Dê um clique duplo no arquivo baixado (theword-setup-en) 

para iniciar a instalação; 

 

3-) Vá clicando nos botões nas janelas que aparecerão conforme 

a sequência a seguir: NEXT > I AGREE > NEXT > NEXT > INSTALL > 

FINISH 

 

4-) Aparecerá uma janela de instruções. Clique em IR. 
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5-) Todo o texto bíblico deverá estar aparecendo em alguma outra 

língua. Siga para o passo abaixo. 

 

INSTALAÇÃO: PARTE 3  

 

Instalação dos módulos em português 
 

Nós iremos fazer agora a instalação de todos os módulos que irão 

deixar a sua Bíblia Eletrônica funcionando na língua portuguesa. 

 

1-) Após fazer o download de todos os módulos, abra a Bíblia The 

Word. Vá até o menu ARQUIVO > INSTALAR MÓDULOS. (Talvez 

seu menu esteja em outra língua. Se esse for o caso, o caminho 

deve ser o seguinte: Menu LEÊR > INSTALLEER MÓDULES 

 

2-) Clique em ABRIR e selecione a pasta com todos os módulos que 

você acabou de baixar e descompactar no passo anterior. (Talvez 

esteja em outra língua. Se esse for o caso, o caminho deve ser o 

seguinte: > RONDBLAOR. 

 

3-) Depois de selecionar todos, clique em INSTALAR 

SELECIONADOS. (Talvez esteja em outra língua. Se esse for o caso, 

o caminho deve ser o seguinte: INSTALLEER GESLEKTEERDD 

MODULES. 

 

4-) Após a instalação ser finalizada aparecerá uma caixa 

solicitando que reinicie a Bíblia The Word. Clique em SIM. Ou se 

estiver ainda em outra língua clique em “JE”. 
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5-) Quando a Bíblia The Word reiniciar aparecerão várias caixas. 

Clique em SIM em todas. Ou se estiver ainda em outra língua 

clique em “JE”. 

 

6-) Caso os menus da Bíblia estejam em outra língua, vamos agora 

arrumá-los: Clique em LEER > TAAL > PORTUGUÊS (BR). 

 

PRONTO! Agora é só explorar sua Bíblia Eletrônica cheia de 

recursos e funções incríveis! 


