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[Clique nos títulos para acessar]* 

 

BibleArc: graphical exegesis 

Ferramenta para o estudo bíblico, que ajuda na interpretação do texto e na aplicação. 

 

BibleWebApp 

Recurso desenvolvido por John Dyer, que oferece ajuda para o estudo de vocábulos e 

para as leituras da Bíblia nas línguas originais. 

 

Blue Letter Bible 

Ferramentas para estudo da Bíblia: concordâncias, dicionários, léxicos, comentários. 

Consulte os tutoriais. 

 

La Parola 

Programa de uso gratuito para estudo da Bíblia. 

 

E-Sword 

Software de uso gratuito para o estudo da Bíblia. Disponibiliza módulo para o 

português. 

                                              
*
  Documento de uso interno, para docentes e discentes, com hyperlinks (clicar no nome) de 

ferramentas virtuais gratuitas para o estudo da Bíblia. Informações cedidas por Pr. Héber Monteiro 

da Cruz, em 10 de julho de 2015, por meio de correspondência eletrônica a Prof. Dr. Iuri Andréas 

Reblin. 
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http://biblearc.com/web
http://biblewebapp.com/study/#ref=Genesis%201:1%7Cver=en_kjv,he_bhs
http://www.blueletterbible.org/
https://www.blueletterbible.org/help.cfm
http://www.laparola.net/program/
http://www.e-sword.net/
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Olive Tree 

Aplicativo para estudo da Bíblia com vários recursos de uso gratuito. Conheça 

os recursos e veja o vídeo de como usar o aplicativo. 

 

The SWORD 

Software de uso gratuito para apoio ao estudo da Bíblia em mais de 50 línguas e 

diferentes versões da Bíblia. 

 

The Word 

Software para estudo da Bíblia com  interface totalmente adaptada ao português.  A 

maior parte dos módulos é de uso gratuito. Completo para estudo da Bíblia com 

navegação fácil e intuitiva. Possui ferramentas básicas e avançadas de pesquisa, com 

muitas opções, tais como a busca de palavras e/ou frases (em toda a Bíblia, no Novo 

Testamento, no Antigo Testamento, em alguns dos seus livros ou mesmo em trechos 

definidos pelo próprio usuário), consulta de definições de termos, numeração de 

Strong, dicionários e comentários bíblicos, mapas. Possui recursos para incluir 

anotações pessoais, para criar comentários personalizados e até mesmo dicionários 

do próprio usuário. Os recursos do programa já vêm com ajuda integrada (também 

traduzida em português do Brasil) através de dicas de ferramentas que aparecem na 

tela. Numerosas versões da Bíblia estão disponíveis, em várias línguas, inclusive, o 

português. O usuário pode escolher e baixar os módulos no site. Versão portable 

disponível. 

 

OUTROS RECURSOS MAIS SIMPLES  

 

Bible.is 

Bible.is para iPhone, iPad, Android, e on-line permite ler, ouvir e compartilhar a Bíblia. 

Desenvolvido por Faith Comes By Hearing, ministério com gravações da  Bíblia em 

mais de 540 idiomas. 

http://www.olivetree.com/
http://blog.olivetree.com/2014/05/08/my-favorite-features-of-the-bible-study-app-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Xi2YHhQhV3c
http://www.crosswire.org/sword/index.jsp
http://www.theword.net/
http://www.bible.is/
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Bible Study Tools 

Busca e estudo de versículos bíblicos. 

 

NET Bible 

Produzido por Bible.org, oferece acesso livre a NET Bible com notas de estudo, notas 

do Dr. Constable, textos paralelos grego e hebraico e léxico. 

 

Tyndale Toolbar 

Barra de ferramentas para estudo bíblico 

 

YouVersion 

Uma Bíblia gratuita no seu celular, tablet ou computador. Inclui várias versões 

da Bíblia e possibilita fazer anotações. 

 

http://www.biblestudytools.com/
http://net.bible.org/#!bible/Matthew+1
http://www.tyndale.cam.ac.uk/index.php?page=tyndale-tech&add=http://tyndaletech.blogspot.com/2008/03/tyndale-toolbar-for-bibles-languages.html
https://www.youversion.com/

