
 

MÊS DA BÍBLIA 
TEMA: CONHECENDO A BÍBLIA 

 

5/12/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: II Timóteo 3.16 

PALAVRAS CHAVE: Bíblia, conhecer, revelação. 

OBJETIVO:  Conhecer mais profundamente as Escrituras, entendendo suas peculiaridades 

e importância. 
 

Para entender a passagem 

II Timóteo 3:16 

 

INTRODUÇÃO:____________________________________________________________________ 

A Bíblia tem superado, a mais de 20 séculos, inúmeras investidas, de certos tiranos e 

opositores. Ela tem sido o livro mais lido no mundo, a doutrina bíblica reside no fato de 

precisarmos ser auxiliados para uma boa percepção dos acontecimentos bíblicos. Embora 

Deus seja o autor da Bíblia, ele usou homens santos, e inspirando-os, escreveram o que os 

homens precisavam saber. A Bíblia tem resposta para tudo o que o homem precisa saber 

sobre Deus, anjos, a origem e o destino do homem; a origem do pecado e suas 

consequências; a realidade da salvação; a divindade do Espírito Santo e sua atuação; a 

existência da igreja etc. É dever do verdadeiro cristão, não só SABER, mas, ENTENDER e mais 

ainda, CONHECER a doutrina das escrituras.  

 I. QUAL A ORIGEM DO VOCÁBULO BÍBLIA” ________________________________________ 

 

Em parte alguma da Bíblia encontraremos o nome “Bíblia”. É um termo de origem 

grega, que é derivado do nome que os gregos davam a folha de papiro quando preparada 

para a escritura. O nome dado era “Bíblos”; um rolo já preparado era denominado “bíblion”; 

quando juntavam vários “bíblions”, então chamavam de “Bíblia”. Portanto literalmente a 

palavra Bíblia quer dizer “coleção de livros pequenos”.  

 

 

II. A ORIGEM DA BÍBLIA___________________________________________________________ 

Antes de haver a revelação divina escrita, Deus revela-se verbalmente. Desde Adão 

até Moisés, passaram-se 2.500 anos aproximadamente. A revelação verbal de Deus foi 

transmitida inicialmente por Adão, que viveu 930 anos, e este passou as gerações seguintes 

até chegar a Moisés. Não há evidência de que houvesse alguma revelação escrita antes 

de Moisés, por isto Deus lhe ordenou: “Escreve isto para memorial num livro” (Êx 17.14).  

Escritores da Bíblia. A bíblia foi escrita num período de 1.600 anos aproximadamente 

por 40 autores distintos. Esses não formaram uma comissão especial para produzirem juntos 

uma bíblia. Pelo contrário a maioria dos autores nem ao menos se conheceu e nem planejou 

formar uma coleção de 66 livros, que mais tarde foi denominada bíblia. Um fato interessante 

acerca dos autores da bíblia é a diferença de cultura entre eles. Moisés, Lucas e Paulo eram 
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homens cultos. Porem outros foram reis, pastores de ovelhas, fazendeiros, médicos, copeiros. 

Soldados, lavradores e viveram em épocas distantes uns dos outros, em ambientes variados. 

Porem há algo que se destaca em tudo isso. Deus fez uso desses homens distintos entre si, 

para entregarem ao mundo uma só revelação.  

A bíblia, por ser um livro de procedência israelita, foi escrita nas línguas faladas pelo povo 

israelita. Devido à sua história acidentada pelas guerras, exílios e submissões aos domínios 

de outros povos, o povo judeu, sem perder suas características essenciais, sofreu enormes 

mudanças no seu sistema de vida política e religiosa. As línguas originais da bíblia são o 

hebraico e o grego, com algumas partes, no Antigo Testamento, escritas em aramaico.  

 

III. AS SEÇÕES DA BÍBLIA__________________________________________________________  

A divisão da Bíblia Hebraica se dá em uma disposição diferenciada:  

Os cinco livros de Moisés, que entregou a lei aparecem em primeiro lugar. Seguem-

se os livros dos homens que desempenharam a função de profetas. Por fim, a terceira parte 

contém livros escritos por homens que, segundo se cria, tinham o dom de profecia, sem 

serem profetas oficiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TORAH: – cinco livros, o equivalente ao “Pentateuco ou a Lei”;  

2) NEVIIM – oito livros (Profetas), o equivalente aos livros escritos anteriores ao exílio (Profetas 

anteriores): Josué; Juízes; 1 Samuel e 2 Samuel; 1 Reis e 2 Reis e os escritos posteriores ao exílio 

(Profetas posteriores), que são compostos pelos seguintes livros (4) Isaías; Jeremias; Ezequiel 

e os 12 profetas menores.  

3)KETUVIM – onze livros (Escritos): Composto pelos livros poéticos e trechos de alguns livros 

proféticos. Portanto, a Tanack conta com 24 livros, assim como o AT cristão conta com 39, 

já que 1 e 2 de Reis é um livro só, 1 e 2 de Crônicas é um livro apenas, assim como 1 e 2 de 

Samuel é apenas um livro, assim como os 12 profetas menores formam apenas um livro, o 

que diminui os livros em 15, ou seja, de 39 para 24. 
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Os dois Testamentos.  

Duas partes formam a estrutura da Bíblia Protestante: O Antigo Testamento com 39 livros e o 

Novo Testamento com 27 livros. Há um entrelaçamento entre os Testamentos que os tornam 

inseparáveis. Há mais de mil citações do Antigo Testamento no Novo Testamento.  

O Antigo Testamento é dividido em cinco grupos, Vejamos:  

Livros do Antigo Testamento  

1º - A Lei (Torá ou Pentateuco) - 5 livros  

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.  

 

2º - Livros Históricos - 12 livros  

Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis,  

I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester.  

 

3º - Livros Poéticos - 5 livros  

Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão.  

 

4º - Profetas Maiores – 5 livros  

Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel.  

 

5º - Profetas Menores – 12 livros  

Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, 

Malaquias.  

 

O Novo Testamento. É dividido em quatro grupos de assuntos, vejamos:  

Livros do Novo Testamento  

1º Evangelhos - 4 livros  

Mateus, Marcos, Lucas, João.  

 

2º Livro Histórico – 1 livro  

Atos dos Apóstolos  

 

3º Cartas (Epístolas) – 21 livros  

Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II 

Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, I Pedro, II Pedro, I João, II 

João, III João, Judas.  

 

4º Livro Profético – 1 livro  

Apocalipse (Revelação) 

 

IV. LIVROS APÓCRIFOS____________________________________________________________  

A palavra “apócrifo” significa literalmente “escondido”, “oculto” isto em referência a 

livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. No sentido religioso, o termo 

significa “não genuíno”, desde sua copilação por Jerônimo. Os apócrifos foram escritos 

entre Malaquias e Mateus, ou seja, numa época em que cessara por completo a revelação 
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divina. Os 7 livros apócrifos constantes das bíblias de edição católica – romana são: 1 Esdras, 

Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeu e 2 Macabeu.  

           A igreja romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546, para combater o 

movimento da reforma protestante. O cardeal Pallavacini, em sua “história eclesiástica”, 

declara em pleno concílio, 40 bispos, dos 49 presentes, travavam uma batalha corporal, 

agarrados às barbas e batinas uns dos outros... Foi nesse ambiente “espiritual” que os 

apócrifos foram aprovados! A primeira edição da Bíblia Romana com os apócrifos deu-se 

em 1592, com autorização do papa Clemente VIII. Há informação de que existem uns 50 

“evangelhos” além de muitos “atos” e “epístolas” a grande parte desses escritos fez a igreja 

primitiva ver quanto era importante distinguir entre o falso e o verdadeiro. 

EXTRA: Conteúdo breve dos apócrifos:  

I (ou III) de Esdras: é simplesmente a forma grega de Ezra, e o livro narra o declínio e a queda 

do reino de Judá desde o reinado de Josias até à destruição de Jerusalém; o cativeiro de 

Babilônia, a volta dos exilados, e a parte que Esdras tomou na reorganização da política 

judaica.  

II (ou IV) de Esdras: Este livro tem estilo inteiramente diferente de 1º de Esdras. Não é 

propriamente uma história, mas sim um tratado religioso, muito no estilo dos profetas 

hebreus. O assunto central, compreendido nos capítulos 3-14, tem como objetivo registrar 

as sete revelações de Esdras em Babilônia, algumas das quais tomaram a forma de visões.  

Tobias: Este livro contém a narração da vida de certo Tobias de Neftali, homem piedoso, 

que tinha um filho de igual nome. O pai havia perdido a vista. O filho, tendo de ir a Rages 

na Média, para cobrar uma dívida, foi levado por um anjo a Ecbatana, onde fez um 

casamento romântico com uma viúva que, tendo-se casado sete vezes, ainda se 

conservava virgem. Os sete maridos haviam sido mortos por Asmodeu, o mau espírito nos 

dias de seu casamento. Tobias, porém, foi animado pelo anjo a tornar-se o oitavo marido 

da virgem-viúva, escapando à morte, com a queima de fígado de peixe, cuja fumaça 

afugentou o mau espírito. Voltando, curou a cegueira de seu pai esfregando-lhe os 

escurecidos olhos com o fel do peixe que já se tinha mostrado tão prodigioso. O livro de 

Tobias é manifestamente um conto moral e não uma história real. A data mais provável de 

sua publicação é 350 ou 250 a 200 a.C.  

Judite: É a narrativa, com pretensões a história, do modo por que uma viúva judia, de 

temperamento masculino, se recomendou às boas graças de Holofernes, comandante-

chefe do exército assírio, que sitiava Betúlia. Aproveitando-se de sua intimidade na tenda 

de Holofernes, tomou da espada e cortou-lhe a cabeça enquanto ele dormia. A narrativa 

está cheia de incorreções, de anacronismos e de absurdos geográficos. É mesmo para se 

duvidar que exista alguma cousa de verdade; talvez que o seu autor se tenha inspirado nas 

histórias de Jael e de Sisera, Juízes 4:17-22. A primeira referência a este livro, encontra-se em 

uma epístola de Clemente de Roma, no fim do primeiro século. Porém o livro de Judite data 

de 175 a 100 a.C., isto é, 400 ou 600 anos depois dos fatos que pretende narrar. Dizer que 

naquele tempo Nabucodonosor reinava em Nínive em vez de Babilônia não parecia ser 

grande erro, se não fosse cometido por um contemporâneo do grande rei.  

Sabedoria de Salomão: Este livro é um tratado de Ética recomendando a sabedoria e a 

retidão, e condenando a iniquidade e a idolatria. As passagens salientam o pecado e a 

loucura da adoração das imagens, lembram as passagens que sobre o mesmo assunto se 

encontram nos Salmos e em Isaías (compare: Sabedoria 13:11-19, com Salmos 95; 135:15-18 
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e Isaías 40:19-25; 44:9-20). É digno de nota que o autor deste livro, referindo-se a incidentes 

históricos para ilustrar a sua doutrina, limita-se aos fatos recordados no Pentateuco. Ele 

escreve em nome de Salomão; diz que foi escolhido por Deus para rei do seu povo, e foi por 

ele dirigido a construir um templo e um altar, sendo o templo feito conforme o modelo do 

tabernáculo. Era homem genial e piedoso, caracterizando-se pela sua crença na 

imortalidade. Viveu entre 150 e 50 ou 120 e 80, a.C. Nunca foi formalmente citado, nem 

mesmo a ele se referem os escritores do Novo Testamento, porém, tanto a linguagem, como 

as correntes de pensamento do seu livro, encontra paralelos no Novo Testamento (Sab. 5:18-

20; Ef 6:14-17; Sab. 7:26, com Hb 1:2-6 e Sab. 14:13-31 com Rm 1:19-32).  

Eclesiástico: também denominado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. É obra 

comparativamente grande, contendo 51 capítulos. No capítulo primeiro, 1-21, louva-se 

grandemente o sumo sacerdote Simão, filho de Onias, provavelmente o mesmo Simão que 

viveu entre 370 – 300, a.C. O livro deveria ter sido escrito entre 290 ou 280 a.C., em língua 

hebraica. O seu autor, Jesus, filho de Siraque de Jerusalém, Ec 1:27, era avô, ou, tomando a 

palavra em sentido mais lato, antecessor remoto do tradutor. A tradução foi feita no Egito 

no ano 38, quando Evergeto era rei. Há dois reis com este nome, Ptolomeu III, entre 247 a 

222 a.C., e Ptolomeu Fiscom, 169 a 165 e 146 a 117 a.C. O grande assunto da obra é a 

sabedoria. É valioso tratado de Ética. Há lugares que fazem lembrar os livros de Provérbios, 

Eclesiastes e porções do livro de Jó, das escrituras canônicas, e do livro apócrifo, Sabedoria 

de Salomão. Nas citações deste livro, usa-se a abreviatura Eclus, para não confundir com 

Ec abreviatura de Eclesiastes.  

Baruque: Baruque era amigo do Jeremias. Os primeiros cinco capítulos do seu livro 

pertencem à sua autoria, enquanto que o sexto é intitulado “Epístola de Jeremias.” Depois 

da introdução, descrevendo a origem da obra, Baruque 1:1,14, abre-se o livro com três 

divisões, a saber:  

1) Confissão dos pecados de Israel e orações, pedindo perdão a Deus, Baruque 1:15, até 

3:8. Esta parte revela ter sido escrita em hebraico, como bem o indica a introdução, cap. 

1:14. Foi escrita 300 anos a.C. 

2) Exortação a Israel para voltar à fonte da Sabedoria, 3:9 até 4:4.  

3) Animação e promessa de livramento, 4:5 até 5:9. Estas duas seções parecem que foram 

escritas em grego, pela sua semelhança com a linguagem dos Setenta. Há dúvidas, quanto 

à semelhança entre o cap. 5 e o Salmo de Salomão, 9. Esta semelhança dá a entender que 

o cap. 5 foi baseado no salmo, e portanto, escrito depois do ano 70, a.D., ou então, que 

ambos os escritos são moldados pela versão dos Setenta. A epístola de Jeremias exorta ou 

judeus no exílio a evitarem a idolatria de Babilônia. Foi escrita 100 anos a.C.  

 

 

Adição à História de Daniel:  

O cântico dos três mancebos (jovens): Esta produção foi destinada a ser intercalada no livro 

canônico de Daniel, entre caps. 3:23,24. É desconhecido o seu autor e ignorada a data de 

sua composição. Compare os versículos, 35-68 com o Salmo 148.  

A história de Suzana: É também um acréscimo ao livro de Daniel, em que o seu autor mostra 

como o profeta, habilmente descobriu uma falsa acusação contra Suzana, mulher piedosa 

e casta. Ignora-se a data em que foi escrita e o nome de seu autor.  
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Bel e o dragão: Outra história introduzida no livro canônico de Daniel. O profeta mostra o 

modo por que os sacerdotes de Bel e suas famílias comiam as viandas oferecidas ao ídolo; 

e mata o dragão. Por este motivo, o profeta é lançado pela segunda vez na caverna dos 

leões. Ignora-se a data em que foi escrita e o nome do autor. Oração de Manassés, rei de 

Judá quando esteve cativo em Babilônia. Compare, 2Cr 33:12,13. Autor desconhecido. 

Data provável, 100 anos a. C.  

Primeiro Livro dos Macabeus: E um tratado histórico de grande valor, em que se relatam 

cinco acontecimentos políticos e os atos de heroísmo da família levítica dos Macabeus 

durante a guerra da independência judaica, dois séculos a.C. O autor é desconhecido, mas 

evidentemente é judeu da Palestina. Há duas opiniões quanto à data em que foi escrito; 

uma dá 120 a 106 a.C., outra, com melhores fundamentos, entre 105 e 64 a.C. Foi traduzido 

do hebraico para o grego.  

Segundo Livro dos Macabeus: É inquestionavelmente um epítome da grande obra de Jasom 

de Cirene; trata principalmente da história Judaica desde o reinado de Seleuco IV, até à 

morte de Nicanor, 175 e 161 a.C. É obra menos importante que o primeiro livro. O assunto é 

tratado com bastante fantasia em prejuízo de seu crédito, todavia, contém grande soma 

de verdade. O livro foi escrito depois do ano 125 a.C. e antes a tomada de Jerusalém, no 

ano 70 a.C.  

 

 

SOBRE O CÂNON 

O cânon é a lista de livros autorizados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo. O termo 

cânon deriva de uma palavra grega que significa “vara de medir”, “padrão” ou “norma”. 

As pessoas supõem, equivocadamente, que o cânon foi estabelecido pelos concílios da 

igreja. Não foi assim! A igreja não determina o cânon, ou seja, quais livros são inspirados. A 

igreja apenas o reconhece. Os concílios apenas tornavam públicos os livros amplamente 

aceitos pela consciência da igreja.  

 

Os católicos romanos consideram os livros chamados apócrifos como canônicos, enquanto 

o protestantismo histórico não os considera (os livros apócrifos foram escritos depois que o 

Antigo Testamento já estava completo antes que começasse o Novo Testamento). O 

debate concernente aos apócrifos concentra-se na questão mais ampla do que era 

considerado canônico pela comunidade judaica. Existem fortes evidências de que os 

apócrifos não eram incluídos no cânon palestino dos judeus. Os livros apócrifos foram 

obviamente escritos durante o período intertestamentário, após o período profético. É certo 

que não constavam das Escrituras aceitas e usadas por Cristo e pelos apóstolos. Os 

manuscritos achados no Mar Morto em nenhum momento fazem referência aos apócrifos. 

A maioria dos pais da igreja não incluíam os apócrifos no cânon bíblico, citamos três: Melito, 

Orígenes, Jerônimo.  

 

Por que a Bíblia “católica” tem sete livros a mais do que a “nossa” Bíblia? 

Porque o Concílio de Trento, no dia 15 de abril de 1546, anexou, esses livros à Bíblia. Nós não 

os aceitamos e a “nossa” Bíblia não os têm porque eles não possuem nem as evidências 

externas (nenhum registro histórico ou códice continham esses livros), nem as evidências 

internas (não há citações desses livros em outros escritos do Antigo Testamento) de que são 
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inspirados por Deus. A igreja católica Romana nos acusa de termos retirado sete livros das 

Escrituras. No entanto, foi ela que ao acrescentou à Bíblia, no Concílio de Trento. 

 

Vale enfatizar que o desenvolvimento do cânon foi um processo demorado, basicamente 

encerrado em 175, exceto por uns poucos livros cuja autoria era ainda discutida.  

 

Algumas razões de ordem prática levaram a igreja à relação de livros que deveriam compor 

o cânon: 

 

1. Surgimento de Heresias;  

2. A perseguição aos Cristãos; 

3. O fim do ministério apostólico; 

 

• Heresias como a de Marcião estavam formando seu próprio canon das Escrituras e 

levando o povo ao erro; 

• Os cristãos perseguidos não estavam dispostos a arriscar a vida por um livro se naõ 

estivessem certos de que ele integrava o cânon das Escrituras; 

• O ministério apostólico estava chegando ao fim e passando o bastão ao ministério 

pastoral. Com os apóstolos saindo de cena, havia a necessidade de estabelecer os 

registros que seriam reconhecidos como autorizados e dignos de adoração.  

• As marcas da canonicidade são as seguintes: (1) autoria ou endosso apostólico, (2) 

autoridade reconhecida na igreja primitiva e (3) estar em harmonia com os livros que 

já faziam parte inquestionável do cânon (escritos apostólicos por exemplo).  

 

V. A MENSAGEN DA BÍBLIA________________________________________________________  

1. Apresenta Deus como criador e Senhor de tudo. (Gn 1.1; Sl 95.6; 104.30; Is40. 26; Ef 

3.9; Ap 10.6). De fato, a Bíblia é a real revelação de Deus. É o testemunho do que fez, faz e 

fará, e ao mesmo tempo, é a revelação da verdade de que toda criação está sujeita a ele 

e depende dele. Ele dirige todas as coisas com o fim de que tudo seja para sua glória.  

2. Apresenta o problema do pecado. A Bíblia é a única fonte que revela a verdade 

sobre o pecado e seu caráter maligno. A Bíblia não alivia, nem filosofa sobre o pecado, mas 

o trata com clareza (Rm 1.18-23; 3.23; 5.12).  

3. Apresenta um plano de salvação. As religiões tentam salvar o homem pelos seus 

próprios méritos; porém a salvação só é possível a traves da solução apresentada pela Bíblia. 

(At 4.12; Lc 10.19; 1 Jo 2.2).  

4. O Mitter, o cordão dourado: O Mediador, o reino e o pacto.  

            Mitter é um termo alemão que tem o sentido de “unificar”. A pergunta para 

compreender esse termo é: O que unifica a Bíblia, ou seja, qual o seu Mitter? Quando 

olhamos atenciosamente as Escrituras percebemos que não se trata de um livro com 

histórias desconexas. Aliás, a Bíblia conta uma única história, há um fio, um cordão dourado, 

um Mitter que interliga todo o relato bíblico, que envolve a criação, a queda, a redenção 

e a consumação. Vemos nos relatos bíblicos do A.T. o que chamamos de “sombras” ou 

“sinais” que apontam para algo mais real e verdadeiro, pleno. De forma que o Novo 

Testamento se encontra velado no Antigo Testamento e em contrapartida o Antigo 

Testamento se encontra revelado no Novo Testamento. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, 

José... Davi... São tipos que apontam para o Cristo. São mediadores de um pacto de obras 
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e estes apontam para Cristo, mediador de um pacto de graça. Até mesmo o cordeiro do 

sacrifício no A.T. é um tipo e isso fica evidente nas palavras de João Batista ao se referir a 

Jesus (João 1.29). 

CONCLUSÃO_____________________________________________________________________ 

1) O Mediador, o Reino e o pacto é a chave que revela o significado das escrituras (Lc 

24.25-27; Jo 5.39,40; At 17.2,3; 2 Tm3.15). A revelação especial em Cristo e na escritura 

é consistente, coerente e conclusiva. Encontramos Cristo através das escrituras, e 

estas nos revelam a vida eterna em Cristo. “Estes, porém, foram escritos para que 

creiais que Jesus é o Cristo, o filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu 

nome” (Jo 20.31). 

APLICAÇÃO_____________________________________________________________________ 

1. Valorize as Escrituras, pois é a Palavra do próprio Deus.  

2. Considere os ensinos do Antigo e do Novo Testamentos, pois toda Escritura é inspirada 

por Deus.  

3. Defenda as Escrituras, pois ela é a coleção de livros que custaram a vida de irmãos no 

passado. 

4. Distribua as Escrituras e evangelize com ela, pois ela é palavra de vida eterna. 

5. Conheça as Escrituras, isso evitará muitos erros durante a sua peregrinação. 


