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Capítulo 1
Informação geral a respeito da Bíblia
Hoje em dia, muitos se perguntam, porque devo ler a Bíblia? A Bíblia está ultrapassada,
escrita há aproximadamente 2000 anos. Como pode a Bíblia ajudar-me com os meus
problemas?
Podemos encontrar as respostas a essas perguntas? A Bíblia contém resposta às
perguntas que a gente se faz hoje a respeito do significado e qual o propósito da vida. A
Bíblia fala acerca de que é o homem, qual o seu propósito, e a origem dos seus problemas, e a
solução para estes. A Bíblia mostra a única maneira correta de viver.
Neste curso, daremos um resumo da Bíblia.
Do que ela trata? Quem a escreveu? Como chegou até nós?
O projeto deste guia de estudo para este curso está elaborado de maneira que possas
estudar o Antigo Testamento e descobrir do que se trata cada um dos seus livros.

A. Textos básicos da Bíblia
1. Quantos livros contêm a Bíblia?
39 livros no Antigo Testamento
27 Livros no Novo Testamento
66 Livros Bíblicos inteiros

2. Quantos homens escreveram os 66 livros da Bíblia?
Aproximadamente 40 homens escreveram os livros da Bíblia.
Estes homens proviam de diversos textos. A variedade entre os autores inclui:
Agricultores, reis, pescadores, missionários, médicos, pregadores, pastores, e funcionários
públicos.

3. Quanto tempo levou para escrever a Bíblia?
A Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.500 anos. O primeiro livro foi
o livro de Jó. Não há data certa de sua finalização. Que é provável que tenha sido escrito
pouco antes de 1400 (a.C.). É possível que Apocalipse foi o ultimo livro escrito na data de
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aproximadamente 100 anos d. C. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos no
primeiro século d.C. (entre 1-100 d.C.).

4. Em que idioma foi escrito a Bíblia?
A. O antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tendo algumas partes escritas em
aramaico
B. O Novo Testamento foi escrito em grego.
C. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico por que nesse tempo era o idioma
comum do povo.
Durante o tempo em que os livros do Novo Testamento foram escritos, o hebraico não
era o idioma predominante. Na época a língua comum era o grego, portanto os livros do
Novo Testamento foram escritos neste idioma.

B. A unidade da Bíblia
Uma das coisas maravilhosas da Bíblia é como os 66 livros completam-se um ao outro.
A unidade da Bíblia só pode ser explicada melhor considerando seu autor, o próprio Deus.
Ele é quem inspirou os diversos homens que escreveram a Bíblia.
Os 66 livros da Bíblia compõem um registro completo da mensagem de Deus a nós.
Encontramos na Bíblia informações a respeito da vida cristã, como se adquire, e como se vive
com bom êxito.

C. Analisando de um panorama completo
(revelação progressiva)
Se você deseja entender claramente os ensinamentos da Bíblia, será necessário ver de
um panorama completo. É fácil escolher parte de um versículo aqui ou acolá da Bíblia, e com
ele apoiar-se em qualquer ensinamento. Por exemplo, em Salmos 14.1 diz: “Não há Deus”.
Portanto muitos outros versículos da Bíblia (começando por Gênesis 1.1) claramente
mostram a existência de Deus.
Salmo 14.1 não contradiz os outros versículos que declaram a existência de Deus. O
problema é que não analisamos de um panorama completo. Não estamos lendo o versículo
completo. Quando lemos o versículo completo, obtemos um entendimento mais claro. Em
Salmos 14.1 lemos desta maneira: “Disse o néscio em seu coração, não há Deus!” Devemos
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buscar tudo o que a Bíblia diz antes de tirarmos uma conclusão erronia. É importante
considerar cada livro, cada capítulo e cada versículo em relação a toda Bíblia.
A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos. Conforme se
passaram os anos, Deus revelou mais de si mesmo e de como Ele requer que vivamos. Cada
livro bíblico nos revela mais de Deus.
Podemos encontrar este mesmo padrão em cada tema principal na Bíblia. Este processo
de revelação através do tempo é conhecido como “revelação progressiva”.

D – Como Cristo se relaciona com a Bíblia?
Jesus Cristo é a personagem mais importante da Bíblia. A Bíblia inteira se concentra na
vida de Cristo. O Antigo Testamento anuncia a vinda de Cristo. Ele é que veio a libertar a
humanidade do pecado (a salvação).
Os livros do Novo Testamento foram escritos depois da ascensão de Cristo. O Novo
Testamento não fala da época em que Jesus estava na terra. Ele mesmo também nos prepara
para Sua segunda vinda.
A ressurreição de Cristo é o sucesso mais importante registrado na Bíblia. Ele veio a
mundo, cresceu e viveu entre os homens. Ele é nosso exemplo para vivermos a vida cristã.
Logo morreu para pagar a culpa de nossos pecados. Não obstante, o mais importante de tudo
foi que Ele ressuscitou dentre os mortos. Servimos um Deus vivo. Ele não está morto.

E – Como se contam os anos?
Quando a Bíblia foi escrita, os anos não se contavam, da mesma maneira que
conhecemos hoje. Muitos países numeravam os anos começando com o reinado de um novo
rei.
Outro método de contagem começava com um grande acontecimento. Temos um
exemplo disto no Antigo Testamento quando Salomão era rei. I Reis 6.1 diz: “No ano de
quatrocentos e oitenta, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, o quarto ano do inicio
do reinado de Salomão sobre Israel...”. Cada país tinha seu próprio método de contar os anos.
Somente alguns anos depois do nascimento de Jesus é que se adaptou o sistema atual de
numerar os anos. Este sistema atual tem sido estabelecido na maior parte do mundo de hoje.
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O ano de 1990 significa 1.990 anos desde o nascimento de Cristo. Os anos antes do
nascimento de Cristo são numerados ao inverso. Por exemplo, o último livro do Antigo
Testamento, Malaquias, foi escrito aproximadamente 400 anos antes de seu nascimento (400
a.C.). Moisés escreveu o livro de Gênesis aproximadamente no ano de 1500 a.C., ou seja,
1.500 anos antes do nascimento de Jesus.

Capítulo 2
Como foi escrita a Bíblia?
A. O que significa Inspiração?
O que significa quando se diz que a Bíblia é “inspirada por Deus”? Como se explica a
inspiração. Para que seja fácil de entender, três versículos da Bíblia tratam especificamente
deste tema: 2 Timóteo 3.16 e 2 Pedro 1.20,21.
2 Timóteo 3.16 (NV)
“Todas as escrituras foram dadas por Deus e tem vida por ele”.
2 Timóteo 3.16 (DLH)
“Toda escritura é inspirada por Deus...”
Este versículo que declara que as escrituras foram “inspiradas por Deus”, significa que:
1. Deus nos deu a Bíblia.
5. Escrituras são vivificadas por Ele. Não são palavras mortas em um Livro.
Quando tomamos a palavra de Deus e a colocamos em prática, ela Funciona!
A palavra de Deus se torna viva e começa a mudar e renovar nossa vida.
Segunda Pedro 1:20, 21 nos acrescentou algo que nos ajuda a compreender o significado
da inspiração da Bíblia.
6. Nenhuma parte da Bíblia foi composta pelo homem.
7. Estes homens falaram (escreveram) o que o Espírito Santo lhes indicava.
Quando se diz que a Bíblia é inspirada por Deus significa que o Espírito Santo guiou os
pensamentos dos homens que assim escreveram o que Deus queria que escrevesse.
É importante entender que a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Todos os livros da
Bíblia foram igualmente inspirados por Ele. Nenhum livro Bíblico é “mais inspirado” que
outro.
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B. Como Deus inspirou os homens a escrever os
livros da Bíblia?
1. Deus não lhes disse as palavras exatas que deviam escrever
(na maior parte dos casos).
Eles não se sentaram e escutaram uma grande voz que dizia: “É Deus quem te fala. Isto
é o que diz o quarto capítulo de Isaias...” Às vezes na Bíblia Deus sim lhes deu as palavras
precisas que escreveriam. Um exemplo deste caso é a entrega dos Dez Mandamentos.

2. Deus não moveu as mãos dos homens mecanicamente
Esses homens não foram hipnotizados por Deus e logo dirigidos a escrever os livros.
Deus não os converteu em robôs. Eles estavam de um todo conscientes do que estavam
fazendo.

3. O Espírito Santo lhes deu pensamentos e eles expressaram
em sua maneira e estilo.
Os livros da Bíblia são as palavras de Deus escritas no estilo dos autores.
Deus escolheu os diversos homens para que escrevessem os livros da Bíblia. Alguns
eram educados, outros não. Deus tomou a cada um como eram e os usou para escrever certos
livros. Encontramos uma variedade de estilos literários, alguns muito simples e outros com
saber vasto e variado (erudito).
Estes homens escreveram o que Deus queria que escrevessem.
Eles amavam a Deus e seguiam seus ensinamentos, porém não eram homens perfeitos.
No entanto podemos estar seguros que a Bíblia é verdadeira, precisa e não contém erros. Por
que? Porque Deus foi o responsável por todos esses trabalhos. Deus não comete erros, Deus
não produz um trabalho medíocre. A Bíblia é sua mensagem ao homem. Portanto, é
verdadeira. Ver João 17:17.

C. Como chegou a Bíblia até nós
1. Como foram escritos os livros
O papel que temos atualmente não existia no tempo a qual a Bíblia foi escrita, a mais de
mil anos. Os homens que a escreveram, escreviam em peles de animais (couro) cozida e
enrolada. A estes chamavam “rolos de pergaminhos”.
Manual do Aluno
2006, Teen Challenge International, USA, Doado ao Desafio Jovem do Brasil

9
INTRODUÇÃO À BÍBLIA

Nos tempos antigos não existiam gráficas nem máquinas de escrever. Portanto, todos os
livros da Bíblia foram escritos à mão.
Os manuscritos originais não existem hoje. Contudo, há milhões de cópias disponíveis
das diferentes traduções da Bíblia. Algumas destas cópias foram feitas dentro dos 100 anos
depois de escritos os livros originais.

2.

Como foram copiados os livros da Bíblia?

Os livros da Bíblia foram copiados à mão. Nos tempos do Antigo Testamento, havia
homens que faziam o trabalho completo de copiar à mão os livros da Bíblia. As regras de
copiar os livros eram extremamente rigorosas. Não se permitiam erros. Se o escritor cometia
um erro, teria que descartar todo o seu trabalho e começar novamente. Estas normas valiosas
resultaram na preservação da exatidão da Bíblia através dos anos.
Hoje existem muitas destas copias que foram escritas manualmente. Algumas delas
foram feitas 100–200 anos antes do nascimento de Jesus. Estas cópias da Bíblia eram (e ainda
são) muita valiosas. Esses manuscritos em hebraico e grego foram utilizados para maioria das
versões da Bíblia.

Capítulo 3
Como posso saber se a Bíblia está correta
A Bíblia foi escrita a mais de três mil anos. Como podemos estar seguro de sua
veracidade? Como podemos saber se a Bíblia não foi mudada? Talvez ela possa ter erros.
Como podemos saber se ela não foi alterada e falsificada pelas pessoas?
São várias as fontes em que podemos achar evidências convincentes da autenticidade da
Bíblia. Através destas evidências concluímos que a Bíblia que temos atualmente é precisa,
correta, verdadeira e não contém erros.

A. Todas as profecias têm sido verdadeiras e
corretas
A palavra “profecia” tem significado comum:
1. Uma mensagem feita por Deus comunicada por meio de um crente.
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2. Uma Previsão. Uma mensagem de Deus a respeito do que acontecerá no futuro.
A Bíblia contem conceitos de profecia. Começando no terceiro capítulo de Gênesis até o
final de Apocalipse, Deus dá ao homem muitas mensagens e previsões. Nenhuma das
profecias tem sido incorretas. Muitas das profecias que a Bíblia fala da primeira vinda de
Jesus vêm se cumprindo tal como Deus disse que seria. Em Isaias 53 e no Salmo 22 são as
que falam a respeito de Jesus. Ver também em Mateus 5.17,18, Jeremias 28.9, e Lucas
21.24.
Algumas profecias ainda não se cumpriram. Muitas destas tem a ver com a Segunda
vinda de Cristo. Segundo temos visto, como cada uma das profecias vistas anteriormente tem
sido verdade, podemos confiar que Deus cumprirá todas as profecias que dizem respeito à
Segunda vinda de Cristo.

B. A Bíblia afirma que é a palavra de Deus.
Os homens que escreveram a Bíblia declaram que ela é a palavra de Deus.
Os autores deram Glória a Deus pelo que escreveram.
2 Timóteo 3.16
2 Pedro 1.20-21

C. Jesus afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus
Durante sua permanência na terra, Jesus proclamou que a Bíblia é verdadeira e que é a
palavra de Deus. E mostra sua firmeza e confiança nela, aplicando diretamente a cada esfera
da sua vida.
Mateus 5.17,18
João 10.35
João 17.17
Se a Bíblia não for a palavra de Deus e for verdade, Jesus então estaria mentindo, e por
isso cometeria pecado. Se Jesus pecou, sua morte na Cruz não poderia ter lavado ou pago os
castigos dos nossos pecados. Leia os seguintes versículos e veja o que dizem a respeito da
vida de Jesus.
Hebreus 4.15
Hebreus 5.8,9
1 Pedro 3.18
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D. A Bíblia não contém contradições (A Bíblia não
se contradiz a si mesma)
Que é uma contradição? Contradição é quando uma informação anula o que dissemos
anteriormente, é uma negativa. Reciprocamente se destrói e se anula a informação
anteriormente dita. Isto quer dizer que se uma dessas declarações é verdadeira, a outra tem
que ser falsa. Por Exemplo, as seguintes declarações se contradizem:
“Pedro está morto”, “Pedro está vivo”. Se uma é verdade, é obvio que a outra é falsa. As
duas não podem ser verdade de uma só vez.
A Bíblia não se contradiz. Não diz que numa parte uma coisa é verdade e depois em
outra que o oposto está certo. A Bíblia não diz em uma parte “Deus está morto” e em outra
que “Deus vive”.
Às vezes parece haver contradições na Bíblia. No entanto, o problema está em alguns
que lêem somente uma parte de uma passagem Bíblica e mal interpretam a mensagem do
versículo e do capítulo.
Há uma grande unidade na Bíblia. A Bíblia inteira expressa uma mensagem edificada. A
única possibilidade de obter tal unidade é mediante seu autor. Deus é o autor. Ele dirigiu a
escritura dos 66 livros da Bíblia. E por isso a Bíblia não contém contradição alguma.

E. Provas arqueológicas
O estudo de arqueologia contém provas adicionais e com exatidão sobre a Bíblia? Que é
arqueologia? Um dicionário define desta maneira: “ é a Ciência que estuda a vida passada da
história mediante a escavação de cidades, templos, ferramentas, etc.”.

1.

Por muitos anos os arqueólogos têm escavado e estudado as
cidades antigas que existiam no tempo em que a Bíblia foi
escrita.

Centenas de livros têm sido escritos acerca dos descobrimentos arqueológicos. Não há
nenhum texto na Bíblia que tenha provado estar errado. Não há arqueólogos que possa provar
que a Bíblia esta equivocada nas datas respectivas à cidades, reinos e costumes.
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2.

Os rolos do mar morto

Os rolos do Mar Morto são uns dos descobrimentos arqueológicos mais importantes do
século XX. Os rolos que foram descobertos em 1947, perto de Israel, incluem cópias (ou
partes) de todos os livros do Antigo Testamento, com a exceção de um. Muitos desses rolos
foram escritos de 100 a 200 anos antes do nascimento de Cristo. Estas cópias dos livros do
Antigo Testamento são 1000 anos mais antigas do que qualquer outra cópia conhecida do
Antigo Testamento.
Quando os rolos do Mar Morto foram comprovados e comparados com nossa Bíblia
atual, nenhuma diferença significante foi achada. Os rolos são uma evidência poderosa a mais
que comprova a autenticidade da nossa Bíblia. Esses rolos contêm evidências convincentes
que nossa Bíblia diz o mesmo que dizia quando foi escrita. Portanto, é digna de nossa
confiança.

F. As provas médicas
As instruções médicas que se encontram na Bíblia têm provado (algumas recentemente)
ser correta segundo a ciência médica de hoje. O livro Nenhuma enfermidade foi escrita pelo
médico S. I. McMillen. Em seu livro, ele discute muitas das leis médicas que se encontram na
Bíblia. E mostra a sua exatidão em comparação com as práticas modernas.

G. Prove você mesmo a veracidade da Bíblia
aplicando em sua vida seus ensinamentos
Se os ensinamentos da Bíblia são verdadeiros, quando começares a praticar estes
ensinamentos em sua vida, eles produzirão mudanças. Se os seus ensinamentos não são
verdadeiros, ao aplicá-los em sua vida, então nada de contrário acontecerá. Muitas pessoas,
de fato milhares, têm feito isto. Elas têm comprovado pessoalmente a veracidade dos
ensinamentos Bíblicos e seus efeitos. Também encontramos alguns exemplos de pessoas que
comprovaram com sua própria vida que os ensinamentos Bíblicos são verdadeiros. Ver.
Marcos 16.20.
Prove com tua própria vida a veracidade dos seus ensinamentos, poderá resultar em uma
comovedora forma de comprovar a autenticidade da Bíblia.
Malaquias 3.10
João 7.16,17
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Colossenses 1.5,6

Capítulo 4
Uma introdução do Antigo Testamento
A Bíblia está dividida em seções chamadas Testamentos. Palavra que significa um
pacto, tratado ou convênio.
O Antigo Testamento foi dirigido aos Judeus. Este cobre o tempo desde a Criação do
mundo até aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Jesus. O mesmo trata da
relação de Deus com o homem antes do nascimento de Jesus. O Antigo Testamento constitui
em três quartos da Bíblia. O Antigo Testamento Foi escrito originalmente em hebraico e
outras partes em aramaico.
Primeira Coríntios 10.11 nos dá a razão para que tenhamos o Antigo Testamento.
“Estes incidentes ocorreram para ensinar-nos objetivamente que não devemos
cometer as mesmas falhas; foram escritos para que pudéssemos ler e extrair essas lições
para estes dias em que o mundo se aproxima do fim” (LBD).

As cinco divisões do Antigo Testamento
Livros de Moisés
Gênesis
Êxodo
Levítico
Números
Deuteronômio

Os Livros Históricos
Josué
1 Crônicas
Juizes
2 Crônicas
Rute
Esdras
1 Samuel Neemias
2 Samuel Ester
1 Reis
2 Reis

Os Livros Poéticos
Jó
Salmos
Provérbios
Eclesiastes
Cantares

Os Profetas Maiores
Isaias
Jeremias
Lamentações
Ezequiel
Daniel

Os Profetas Menores
Oséias
Joel
Amós
Obadias
Jonas
Miquéias
Naum
Habacuque
Sofonias
Ageu
Zacarias
Malaquias
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Capítulo 5
Uma introdução ao Novo Testamento
Os vinte e sete livros do Novo Testamento tratam da vida de Jesus e do que aconteceu
depois de sua ascensão ao céu. Muitos de seus livros falam do ministério dos discípulos de
Jesus e do apóstolo Paulo.
A seguir uma lista dos livros e das divisões do Novo Testamento.
Os Evangelhos
Mateus
Marcos
Lucas
João
História da igreja Cristã
Atos dos Apóstolos

Epístolas de Paulo
Romanos
1 Coríntios
2 Coríntios
Gálatas
Efésios
Filipenses
Colossenses

Cartas Gerais
Hebreus
Tiago
1 Pedro
2 Pedro
1 João
2 João
3 João
Judas

1 Tessalonicenses
2 Tessalonicenses
1 Timóteo
2 Timóteo
Tito
Filemon

Livro profético
Apocalipse
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