
A BÍBLIA

O QUE É A BÍBLIA?

A palavra Bíblia é de origem grega = "rolo pequeno de papiro", diminutivo de Biblos = "folha de 
papiro preparada para a escrita". A palavra Bíblia foi  usada pela primeira vez, pelo patriarca 
de Constantinopla: João Crisóstomo em 398 - 404 AD. Portanto, a Bíblia é constituída de uma 
pequena biblioteca, que contém 66 livros, sendo que é dividida em VT (Antigo Testamento com 
39 livros) e NT (Novo Testamento com 27 livros). Esses livros foram escritos num período de 
aproximadamente 1600 anos por mais de 40 autores diferentes, dos mais distintos e remotos 
lugares, e todos eles foram inspirados por Deus. Conforme está escrito: "Toma o rolo, o livro, 
e escreve nele todas as palavras que te falei... Jr 36.2 a". "Toda Escritura é inspirada por 
Deus... porque nunca jamais qualquer profecia foi  dada por vontade humana, entretanto 
homens (santos) falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo" (II Tm 3.16 a e II Pe 
1.21). Na Bíblia encontramos a revelação de Deus a toda humanidade, ao revelar que: "o único 
Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou" (Jo 17.3). Sendo as Escrituras a revelação de Deus, 
tanto o VT como o NT, são o Seu esforço de revelar a sua salvação, através de Jesus Cristo. 
Como alguém já disse: "A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é 
Deus falando com o homem, é Deus falando a favor do homem, mas, á sempre Deus falando" 
autor desconhecido.

A Bíblia como tema central.

A revelação de Jesus Cristo em busca do ser humano perdido: Mt 20.28

Por que a Bíblia deve ser estudada?

1. Ela é a luz para quem está procurando a verdade: Sl 119.105; Jo 17.17 2. As Escrituras é o 
alimento para a alma: Jr 15.16; I Pe 2.1-2
3. É o meio usado pelo Espírito Santo para nos falar: Ef 6.17

Como foi formada a Bíblia Hebraica?

O Velho Testamento Hebraico é composto de:

1. A Torá - Lei: chamado Pentateuco - composto por 5 livros. 2. Os profetas: homens 
separados e inspirados por Deus.

3. Os escritos: chamado de Hagiógrafos.

Como é constituída a Bíblia?

O Velho Testamento são 39 livros divididos em cinco partes:

I Parte - Livros da Lei: tratam da criação e a lei.

1. Gênesis: fala como começou tudo, o pecado, e o sofrimento. 2. Êxodo: fala da saída do povo 
hebreu do Egito; o Sinai, etc. 3. Levítico: fala das leis e os mandamentos de Deus à Israel. 4. 
Números: fala da contagem dos israelitas.
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5. Deuteronômio: Segundo a Lei: narra os discursos de Moisés.

II Parte - Livros Históricos: fala da caminhada do povo israelita.

1. Josué.
7. II Reis.
2. Juízes.
8. I Crônicas. 3. Rute.

9. II Crônicas. 4. I Samuel. 10. Esdras. 5. II Samuel. 11. Neemias. 6. I Reis.

12. Ester.

III Parte - Livros Poéticos: são chamados poéticos devido ao seu gênero.

1. Jó.
2. Salmos.
3. Provérbios. 4. Eclesiastes. 5. Cantares.

IV Parte - Profetas Maiores: por serem os livros mais longos que os outros são assim 
chamados de profetas maiores.

1. Isaías.
2. Jeremias.
3. Lamentações de Jeremias. 4. Ezequiel.
5. Daniel.

V Parte - Profetas Menores: por serem os livros mais curtos são conhecidos como 
profetas menores.

1. Oséias.
7. Naum.
2. Joel
8. Habacuque. 3. Amós.

9. Sofonias.

4. Obadias. 10. Ageu.
5. Jonas.
11. Zacarias. 6. Miquéias. 12. Malaquias

O Novo Testamento são 27 livros divididos em quatro partes:

I Parte - Biografias: são os quatro evangelhos, sendo que os três primeiros são 
chamados sinópticos devido ao paralelismo que se apresentam.

1. Mateus: para atender aos judeus (genealogia).
2. Marcos: para atender os romanos (Jesus como servo).
3. Lucas: para os gregos (Jesus como Filho de Deus, ou do Homem). 4. João: para o mundo 
(Jesus para o mundo).
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II Parte - História: registra a história da Igreja Primitiva e a atuação do Espírito 
Santo, nos seus primeiros primórdios.

1. Atos dos apóstolos: são os Atos do Espírito Santo na igreja emergente, como alguém já 
sugeriu.

III Parte - Epístolas Paulinas: são cartas dirigidas as igrejas ou a indivíduos. Atribuídas 
geralmente a Paulo.

1. Romanos. 2. I Coríntios. 3. II Coríntios. 4. Gálatas.

5. Efésios.
6. Filipenses.
7. Colossenses
8. I Tessalonicenses. 9. II Tessalonicenses. 10. I Timóteo.
11. II Timóteo.
12. Tito.
13. Filemon.

IV Parte - Epístolas Gerais: são cartas universais atribuídas a vários apóstolos sendo 
que a de Hebreus, o autor é desconhecido.

1. Hebreus. 2. Tiago.
3. I Pedro. 4. II Pedro. 5. I João. 6. II João. 7. III João. 8. Judas.

Proféticos: também chamado de revelação das coisas dos últimos dias que deverão 
acontecer. É um livro apocalíptico.

Apocalipse é o último livro da Bíblia e foi escrito por João, o mesmo que escreveu o 
Evangelho segundo João e as três cartas I, II e III João. João foi um dos três 
apóstolos mais ligados a Jesus (Pedro, Tiago e João) e escreveu este livro já no final de 
sua vida, no final do primeiro século.

É um livro de difícil compreensão, mas de uma importância enorme, já que mostra como 
será o final dos tempos, o julgamento de todas as nações, a salvação dos justos e a 
condenação dos pecadores.

1 Apocalipse

Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e contém todo o ensinamento que o homem precisa 
para alcançar a vida eterna.

Se tivermos a curiosidade de resumir uma única mensagem para os 66 livros da Bíblia Sagrada, 
e a preocupação de Deus Pai em imprimir uma só mensagem, logo encontraremos um único 
tema: “A redenção do Homem”. Sabemos que existe um único autor que é o Espírito Santo de 
Deus, e um personagem Principal que aparece de Gênesis ao Apocalípse – Jesus Cristo !
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Todas as Bíblias são iguais?

Se compararmos a Bíblia católica romana com a Bíblia protestante, veremos que além dos 66 
livros, a Bíblia católica possui  7 livros chamados apócrifos (secretos, espúrios ou misteriosos) 
que possuem um valor histórico de uma época, mas não canônico, ou seja, de uma revelação 
divina. Eles são:

1. Tobias: narra a vida de Tobias, que era filho de um pai cego.
2. Judite: é uma narrativa histórica dos judeus libertados do poder de Holofernes, general 
da Pérsia, devido à coragem de um heroína chamada Judite. Apareceu por volta do II século 
aC. 3. Sabedoria: mostra através de provérbios a sabedoria verdadeira e a reta da gentílica ou 
iníqua e idólatra. Apareceu entre 50 a 10 aC.
4. Eclesiástico: também chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, semelhante ao 
livro de Provérbios. Apareceu em torno de 180 aC.
5. Baruque: dividida em três partes: confissão e arrependimento; exortativo e promessa de 
livramento. Apareceu no II século aC.
6. I e II Macabeus: narra a revolta dos Macabeus pelo império romano em 167 aC.
7. Acréscimos aos livros de Daniel e Ester.

O que a Bíblia produz em nossa vida?

1. Sabedoria: Sl 19.7
2. Esperança: Rm 15.4
3. Alegria: Sl 19.8a
4. Ilumina os olhos: Sl 119.9 5. Educa, corrige: II Tm 3.16 6. Purifica: Jo 15.3
7. Dirige: Sl 119.104
8. Produz fruto: II Tm 3.17

Revelação.

A palavra revelação vem do vocábulo grego que significa: tirar ou levantar o véu. Revelação no 
sentido bíblico, é a verdade revelada ou descoberta ao escritor sagrado pelo Espírito Santo. É 
Deus quem toma a iniciativa de trazer ao conhecimento dos seres humanos os seus planos e 
propósitos.

1. Revelação Geral:

Deus se revelando através de sua criação: Sl 19.1; 97.1
Deus se revelando através da natureza: Rm 1.20
Deus revelando em todas as consciências, de si mesmo: At 14.17

2. Revelação Especial:

Deus se revelou particularmente pela Escritura: II Tm 3.16 Deus se revelou nestes últimos 
dias pelo filho: Hb 1.2
Jesus é a revelação do próprio Deus: Jo 10.30; 14.9
Jesus é a revelação de Deus para a nossa salvação: Jo 20.31

Inspiração.
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Inspiração é o (graphe), que quer dizer escrito, que é dado por inspiração, que significa sopro

divino. Que é o auxílio sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritos sagrados, para que os 
seus escritos tivessem plena validade. Isto é, o próprio Deus, mediante o Espírito Santo 
revelou aos homens o que justamente deviam escrever.

1. Inspiração se revela:

Toda a Escritura é inspirada por Deus: II Tm 3.16
Jesus se revela pela Palavra (logos) encarnada por Deus: Jo 1.1-4 O Espírito que nos inspira na 
compreensão da Palavra: Jo 32.8

Iluminação.

É através da iluminação que o Espírito Santo concede aos cristãos a capacidade intelectual de 
poderem compreender o que foi inspirado e revelado nas Escrituras Sagradas. É impossível 
entendermos a situação de pecado sem intervenção do Espírito Santo que produz luz em nossa 
consciência.

1. A Iluminação acontece por que:

O homem natural não pode discerni-la: I Co 2.14 A obra de Cristo na cruz faz sentido: I Co 
1.18
O Espírito Santo ensina: Jo 14.26

Medite nos textos bíblicos abaixo e responda com suas próprias palavras.

1. Quem foi que escreveu a Bíblia? 
II Pedro 1.21 

2. Qual é o tema central da Bíblia? 
Jo 5.39 compare com Mt 20.28 

3. Como a Bíblia que é a Palavra de Deus age? 
Sl 119.15 Sl 119.72 Sl 119.103 Tg 1.23 Hb 4.12 
Jr 23.29 Is 55.10 Lc 8.11 Dt 8.3 Ef 5.23 

4. Conhecimentos bíblicos. 
4.1. O que quer dizer a palavra Bíblia?
4.2. Encontramos a palavra Bíblia, na própria Bíblia?
4.3. Aproximadamente, quantos autores escreveram a Bíblia? 4.4. Em quantas 
línguas a Bíblia foi escrita? 

4.5. Como está dividida a Bíblia?
4.6. Quantos livros têm o Velho Testamento?
4.7. Quantos livros têm o Novo Testamento?
4.8. Quanto tempo demorou para se formar a Bíblia?
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4.9. Como podemos classificar o VT?
4.10. Como podemos classificar o NT?
4.11. O Velho Testamento está relacionado como o Novo? Por que?

1. O que é revelação? 
5.1. O que é revelação geral? Cite versículos da Bíblia! 
5.2. O que é revelação especial? Cite versículos da Bíblia! 

2. O que é inspiração? 
6.1. Como a inspiração se revela? Comprove com a Bíblia! 

3. O que é Iluminação? 

4. Por que é de suma importância orar antes de ler a Bíblia? 
Jo 14.26 

5. Por que devemos praticar a Palavra de Deus? 
Mt 7.24-25 compare com Tg 1.22-25 

Para nunca mais esquecer.

"A Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia."

Agora, Uma vez que vimos como estudar a Biblia, vejamos o que voce sabe sobre ela

O que significa a palabra Biblia? Em que lingua foi escrita originalmente? Quantos altores tem 
a Biblia? A biblia ‘e a Palavra de Deus? Como esta dividida a Biblia?
Na proxima semana veremos o tema central da biblia - JESUS CRISTO. O material de estudo 
esta no site HTTP://PIBTHEWOODLANDS.WORDPRESS.COM , va em EBD - Biblia e la voce 
encontrar o link para ler, imprimir ou baixar
Perguntas forvor enviar e-mail para 
Pr. Paulo - pibthewoodlands@hotmail.com. ou chamar no 832 260 2086
Ate a proxima semana ....
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