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Visão Geral da Bíblia 
 
 
 

Não há melhor fragata que um livro 
para nos levar a terras distantes. 

Emily Dickinson 
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Visão Geral da Bíblia 

1. Introdução 
Um obstáculo sério interpõe-se no caminho de um autêntico cristão. 
 
Oséias 4:6 
O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. 

Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não 
sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, 
também eu me esquecerei de teus filhos. 

 
Onde a Palavra de Deus é deixada de lado, o Deus da Palavra é rejeitado. 
 
Quando o povo perde a Bíblia como único referencial de fé e conduta, sua 

ruína é iminente. 
 
Muitos crentes buscam apenas experiências, mas não querem saber de 

estudar a Bíblia. Querem sensacionalismo, grandes pregações, milagres e coisas 
extraordinárias, mas não estudar doutrinas. Dizem que o que importa é a luz 
interior, a experiência íntima, o testemunho interno do Espírito.  

 
Mas o verdadeiro crente tira a Bíblia do baú. Tira a Bíblia da mesa da sala e a 

coloca no criado mudo, sendo lida todo dia. 
 
Alguém disse: “Este livro o afastará do pecado ou o pecado o afastará deste 

livro”.  
 
Deus não está dormindo. Também não está de férias. Não envelheceu nem 

tampouco se aposentou. Ele está no Trono,.....  reinando. Suas palavras estão 
num Livro que chamamos de Bíblia. 

 
Quem tem intimidade com a Palavra, tem intimidade com o Deus da Palavra. 

E quem tem intimidade com Deus é o verdadeiro e autêntico cristão. 
 
Neste livro, você leitor começará o assunto mais interessante da religiosidade: 

o estudo da Bíblia.  
 
Procuramos apresentar o assunto de tal maneira que, mesmo que você não 

se empolgue com este assunto, ao chegar ao final do livro, estará 
compreendendo melhor o motivo de nos entusiasmarmos tanto com o tema. 

 
Que nestes dias Deus nos dê fome não de pão, mas da Palavra. Amós 8:11. 
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2. Preparar-se Com a Palavra de Deus - Quanto? 
 

“Se você tem 6 horas para cortar uma árvore, gaste 4 afiando o 
machado”.  Um anônimo. 

 

 Secou-se o feno, e caiu a flor; mas a Palavra de Deus permanece para 
sempre. Isaías 40:8. 

 

3. A Bíblia: Fato ou Fantasia? 

A Crença em Deus 
Em 1900, cerca de 6 % população mundial era formada por 

ateístas confessos. Esse número diminuiu hoje para apenas 
pouco mais de 4 % de uma população mundial bem mais 
elevada! Muito menos pessoas estão hoje inclinadas a negar a 
existência de algo ou alguém que possam chamar “Deus”. 
Toda pesquisa de opinião durante os últimos quinze anos tem 
mostrado uma elevação constante do nível de crença religiosa. 
Na Grã-Bretanha, supostamente um dos países ocidentais 
menos religiosos (certamente pelos padrões norte-americanos), 
cerca de 4/5 da população crê em Deus (80 %). 

 
Outrossim, mais de 60% dos ingleses, escoceses e algumas outras etnias [os povos da 

Grã Bretanha] podem indicar uma ocasião em suas vidas em que tiveram o que definiram 
como uma “experiência religiosa”. Devemos lembrar também que cerca de 80% dos lares 
dos ingleses e escoceses possuem uma Bíblia e mais ou menos o mesmo número de 
pessoas assinala os grandes pontos críticos da vida: nascimento, morte, puberdade e 
casamento com uma cerimônia religiosa. 

 
Religião: Fato ou Fantasia? 

De acordo com todos esses fatos, é difícil compreender a razão dos 
filósofos continuarem descrevendo a religião como algo “à margem” da 
nossa cultura. Dizer que não somos religiosos é claramente inverídico. 
Somos certamente menos dedicados ao que acontece entre as quatro 
paredes dos prédios da igreja nas manhãs ou noites de domingo. Mas 
seria uma interpretação totalmente errada usar isso como um termômetro 
confiável para tomar a temperatura espiritual de nossa época. 

 
O diplomata alemão do século dezoito, Friedrich von Schlegel, comentou certa vez 

que “o historiador é profeta ao inverso”. Existe muita verdade nisso. Ter conhecimento do 
nosso passado pode equipar-nos melhor para tratarmos com o presente e o futuro. E em 
algum ponto isto é verdadeiro também para a religião. 
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Há um século, Karl Marx afirmou que “a religião é o ópio do povo”. Nessa época, ele 
tinha certeza de que, ao compreenderem isso, as pessoas abandonariam a religião de uma 
vez por todas. Mas os fatos provaram o contrário. Até mesmo na U.R.S.S. [Rússia e 
demais países soviéticos], a religião não só sobreviveu como também floresceu. Em 1949 
havia cerca de 750 mil cristãos protestantes na China. Eles chegam agora a mais de 4 
milhões segundo o governo - talvez dez vezes mais, de acordo com algumas fontes 
cristãs. 

 
Religião: o Início e o Fim de Tudo 

Até aonde podemos voltar no tempo, isso foi sempre assim. Se 
Marx estava certo, a religião deve ser então o narcótico mais 
potente e sedutor que o mundo já conheceu. Em cada civilização, 
desde o início dos tempos, homens e mulheres ficaram intoxicados 
com ela. Arqueólogos e eruditos muitas vezes desenterram o 
inesperado - mas uma coisa que sempre encontram é evidência de 
crenças e rituais religiosos. Desde o começo da história, os homens 
descobriram que a vida diária faz mais sentido quando é vista à luz 
de algum ente que possa ser chamado de “Deus”. Os seres humanos 

parecem ter a necessidade compulsiva e embutida de explicar como as coisas são, 
referindo-se a algo ou a alguém que está fora de tudo e transcende tudo, ou está de alguma 
forma incorporado no mundo natural. 

 
Onde quer que olhemos, é impossível entender as pessoas sem compreender a sua fé 

religiosa. A religião tem levado ocasionalmente os homens e as mulheres a alturas 
sublimes de conquistas morais. Com certa frequência, a religião tem igualmente inspirado 
a crueldade mais incrível. Ela transforma os piores indivíduos em santos e alguns dos 
melhores em demônios. Pode ser tanto louvada como condenada, mas não podemos 
afastar-nos dela. 

 
Mas a Religião Baseia-se em Que? 

O fundamento básico do estilo de vida ocidental foi 
construído através das crenças e propósitos do 
cristianismo. A Bíblia tem tido uma influência 
formativa na [religião], evolução de nossos sistemas 
legais, nossa moralidade, nossos conceitos de 
direitos humanos e nossa educação. Quer gostemos 

ou não nenhum de nós pode fugir de sua influência universal. 
 

Como poderia um livro tão antigo - escrito numa época de escuridão, ignorância e 
superstição - ser relevante para a vida das pessoas num mundo que testemunha tantos 
avanços surpreendentes na ciência e tecnologia? 

 
Quem quer que esteja buscando a satisfação pessoal e também uma resposta 

significativa para a presente crise mundial, não pode ignorar o fato que a Bíblia nos 
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apresenta respostas para estas questões e outras mais. A Bíblia é um livro notável em 
relação a quaisquer padrões.  

 
O personagem central deste livro é um camponês humilde, que tinha como 

profissão: a carpintaria. Alguns o chamavam de mestre, outros de Jesus.  
 
Bíblia: as Profecias da Vinda,  Nascimento, Vida e Morte do 
Filho de Deus 
A história de Jesus é ilusoriamente simples. Um professor 

itinerante passa cerca de 3 anos vagueando pela Palestina rural, no 
início da sua vida adulta. E cerca de 2000 anos mais tarde 
continuamos falando dele.  

 
E mais: hoje Ele tem 2 bilhões de pessoas que aprovam 

suas ideias e se dizem seus seguidores (1/3 da população 
mundial). 

 
Isto só foi possível porque Ele é o Filho de Deus e porque temos a Bíblia 

como prova de todas as atividades dos antecessores e sucessores de Jesus, 
além é claro, da Sua própria vida.  

 
Se a Bíblia estiver certa quando afirma que Jesus é “a verdade”, ela exige que todos 

nós a levemos a sério. Se a ignorarmos poderemos estar correndo grande risco pessoal. 
 
Fonte: John Drane. A Bíblia: Fato ou Fantasia? Editora Bom Pastor. 1994. 

Pg. 13 a 16, com algumas alterações do Autor (assinaladas com letra diferente). 
 

4. Conhecendo a Bíblia 

Autor x Escritor 
Raramente um livro leva o nome de mais de dois 

escritores. A Bíblia porém, foi escrita por cerca de 40 deles 
durante um período de 1600 a 1800 anos 
(aproximadamente 1700 anos). Moisés começou-a no 
deserto da Arábia e João completou-a na ilha de Patmos. 

Era, sem dúvida, impossível ter qualquer ideia do propósito do livro todo, ou 
saber qual parte dele deveria ser escrita. 

Os autores foram poetas e filósofos, sábios e cantores, príncipes e reis, 
pescadores e estadistas. Alguns deles eram versados em todas as artes dos 
egípcios, outros sentaram-se aos pés dos maiores mestres daquele época, ainda 
outros, eram “homens iletrados e incultos”. 

Escrever em tais circunstâncias um livro que mostrasse unidade de 
pensamento, seria impossível! Todavia, temos o livro. Um livro impossível dos 
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homens escreverem e que, no entanto, foi escrito. Só existe uma explicação: O 
Livro foi escrito por um Autor que usou muitos escritores.  

 

Arquitetura e Engenharia 
Nunca houve uma catedral construída por somente um 
homem. Na construção de uma catedral um homem 
levanta uma parede, outro uma janela, outro um arco, 
uma porta, e ainda outro a torre... Não há maneiras de 
construir uma catedral sem que haja um plano comum 
ou um arquiteto para dirigir? O que diria a quem lhe 

dissesse ter construído sozinho o Palácio da Alvorada ou a Catedral de Notre 
Dame? Se não podemos admitir tal coisa quanto a um monumento de cimento e 
pedra, que dizer então dessa maior catedral da verdade, erigida através de um 
longo período de 1700 anos da história da humanidade? Poderia a unidade 
encontrada na Bíblia ser obra de mero acaso? 

Embora poucos escritores da Bíblia possuíssem bastante cultura para 
escrever uma obra, cada um deles escreveu um livro que se ajustou 
perfeitamente aos outros 65 da Bíblia. Por que isso é verdade? Porque nunca 
jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte 
de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 

 
II Pe 1:21: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, 

mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 
 

5. Porque devemos estudar a Bíblia 
“Creio ser a Bíblia a melhor dádiva de Deus ao homem. Todo o bem do Salvador nos é 

comunicado por esse Livro”. Abraão Lincoln - Presidente dos EUA. 
 
I Pe 3:15 
...antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sempre 

preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a 
razão da esperança que há em vós;... 

II Timóteo 1:10 
...e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo 

Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo 
evangelho,... 

 
Decorar: II Timóteo 3:16 
Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, 

para repreender, para corrigir, para instruir em justiça; 
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A Bíblia: Manual do Fabricante 
Quando você compra um carro, uma televisão ou um vídeo cassete novo, 

junto vem o Manual do Produto. É através dele que você verifica como melhor 
utilizar o produto. Quais as condições ideais de armazenamento. Quais as 
temperaturas, os esforços e pesos que o produto pode suportar. É através do 
Manual do Produto que você fica sabendo mais sobre aquele produto. 

Quando Deus criou o ser humano, já estava pensando no Manual para ele. 
Um manual onde o próprio produto, o homem, pudesse conhecer seus próprios 
segredos, e os segredos de Deus, assim como o Plano de Salvação para si. Este 
Manual é a Bíblia. A Bíblia é o Manual do Fabricante. 

 
A Bíblia: Alcance Mundial 
A Bíblia é o livro mais vendido e lido em todo o mundo. O número de 

exemplares por edição é contado aos milhões e não aos milhares, como outros 
livros. Ela está traduzida para cerca de 270 das línguas mundiais. Veja Gráfico 

 
A WBT Ethnologue é a mais importante fonte de informação das línguas 

mundiais e do status da tradução da Bíblia. Observe: 
1. Somente 4,2 % (270) das línguas mundiais tem a Bíblia completamente 

traduzida (Antigo e Novo Testamento). Estes 4,2 % correspondem a 76 % da 
população mundial, ou seja, mais de 4,5 bilhões dos habitantes do planeta 
Terra. 

2. Pouco menos de 1/3 das línguas mundiais tem alguma parte da Bíblia 
traduzida. O restante 2/3 não tem nada traduzido, mas representa apenas 6 
% da população mundial. 
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3. Mais de 38 % das línguas mundiais necessitam de pesquisa linguística 
cuidadosa para determinar a necessidade e a conveniência de traduzir o 
Novo Testamento para elas. Esta pesquisa pode levar em conta, o 
desaparecimento da tribo, raça ou nação. Se estiver desaparecendo, a nação 
ou tribo estiver em extinção, talvez não dê tempo de iniciar a tradução. Se 
existem dialetos parecidos já traduzidos, talvez valha a pena ensinar as 
pessoas nestes dialetos, e aí apresentar a Bíblia. 

4. É certo que 925 línguas necessitam equipes de tradução para a produção de 
Novos Testamentos. 
 

Fonte: Johnstone, Patrick. Intercessão Mundial. Editora WEC International. 
1994, pg. 175. 

 

6. Conceito e Nomes 
A palavra Bíblia vem do vocábulo grego “biblos”, e 

quer dizer: “livro” ou “coleção de livros”.  
 

Cristo chamou-a “As Escrituras” (Jo 5:39; Mt 22:29).  
Paulo designou-a “Palavra de Deus” ou “Sagradas 

Escrituras” (Rm 1:2).  
É também chamada “a Lei e os profetas”. (Lc 16:16). 
O termo “testamento”, significa “Aliança”.  
 
No Antigo Testamento temos a aliança que Deus fez com o homem a respeito 

da sua salvação, antes de Cristo ter vindo. A promessa de vinda do Salvador. 
No Novo Testamento temos o “pacto da graça”, que é o acordo feito por Deus 

com o homem, acerca de sua salvação, depois de Cristo ter vindo. É o relato da 
vida e obra do Salvador. 

 

7. A Bíblia e Como Chegou até Nós 
1. Da Criação até Moisés (1600 anos antes de Cristo) 
Eureke, no Iraque, cidade com 5 mil anos, talvez junto com Jericó, a cidade 

mais velha do globo. Desde esta época aproximadamente e nestes lugares, já 
tínhamos evidência de escrita. Todavia, extremamente rudimentar e 
normalmente em cerâmicas ou pedras. 

Nesta época os ensinamentos eram passados de forma oral (de boca em 
boca, de boca a ouvido). Isto porque não existe o conhecimento na utilização de 
materiais de escrita. Além disto, era muito difícil treinar alguém para escrever. O 
pai então fazia seu filho decorar, memorizar a história da família e outras 
informações importantes. As leis da época e de Deus eram passadas desta 
forma também.  

 



A Bíblia do Reino       17 

Dt 4:9: Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para 
que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se 
apaguem do teu coração todos os dias da tua vida; porém as contarás a teus 
filhos, e aos filhos de teus filhos; 

 
Dt 11:18-19 Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa 

alma; atá-las-eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os 
vossos olhos; e ensiná-las-eis a vossos filhos, falando delas sentados em vossas 
casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos; 

 
Boa parte dos livros já existiam na condição de tradição oral antes de serem 

escritos. Os cientistas bíblicos acreditam que muitos textos do Gênesis, todo o 
livro de Provérbios e Cantares ou Cânticos dos Cânticos sejam as escrituras que 
iniciaram primeiramente como tradição oral. 
 

Transmissão do Gênesis e de parte de outros escritos 
1. Adão transmitiu a Lameque (quando Adão morreu, Lameque, seu neto tinha 

56 anos) 
2. Lameque transmitiu a seu filho Noé 
3. Noé passou a Abraão (quando Abrão tinha 58, 

morreu Noé) - nesta época os homens começam a 
viver menos 

4. Abraão transmitiu a seu neto Jacó 
5. Jacó passou a seu neto Coate 
6. Coate transmitiu a Anrão 
7. Anrão transmitiu ao seu filho Moisés 
8. Moisés inicia a escrita do Livro 
 

Êxodo 17:14 - Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial 
num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué;... 

 
2. De Moisés até Jesus 
Relatos nos livros de Josué até Malaquias da História da Nação de Israel, de 

Admoestações e de Profecias (principalmente o anúncio de Jesus Cristo, o 
Salvador, o Rei que há de vir). 

 
3. Tradução da Bíblia Hebraica para o Grego 
Fato extremamente importante para a difusão e divulgação no mundo 

dominado pelos gregos na época, foi a tradução que se denominou Septuaginta 
(por 72 doutos judeus) - em 150 a.C. 

 
4. A vida de Jesus e da Igreja (de 5 a.C. a 100 d.C. ou A.D.) 
Evangelhos - Vida de Jesus (por Mateus, Marcos, Lucas, João) 
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Atos - A manifestação do Espírito Santo nos apóstolos. 
Epístolas - Vida e Obra da Igreja Primitiva (pelo apóstolo Paulo e Outros) 
Revelação do passado, do presente, do futuro - Apocalipse 
 

5. Tradução e Compilação da Bíblia Grega e Hebraica, em 
Latim 
Denominada Vulgata e foi traduzida por Jerônimo, entre 390 a 405 d.C. O 

domínio Romano de mais de 2 séculos sobre a maioria do território conhecido da 
época, fez com que boa parte dos povos falassem a língua latina (latim), ou 
algum dialeto da língua latina. A tradução Vulgata deu um impulso para que 
estes povos pudessem ler a Bíblia. Além disto, proporcionou que outros dialetos 
e línguas descendentes da latina pudessem ter suas traduções, dais quais a 
língua Portuguesa é uma delas. 

 

6. Acontecimentos Diversos 
1214 - Estevão Langton, dividiu a Bíblia em capítulos 
1528 - Sante Pagnini dividiu os capítulos do A.T. em versículos 
1550 - Roberto Estevão dividiu o N.T. em versículos 
 

8. A Bíblia: Seu Conteúdo 
Inspiração Divina 
A Bíblia ou Sagrada Escritura é o conjunto dos Livros santos, os quais têm 

por autor principal o Próprio Deus, que inspirou os escritores humanos. 
 
A inspiração divina consiste do seguinte: 

1. Deus moveu a inteligência do homem a formar ideias claras a respeito do 
que ele queria que fosse escrito: 

. umas ideias eles adquiriram informando-se ou meditando; 

. outras, cujo conhecimento superam a inteligência humana, eram-lhes 
fornecidas por revelação. 

 
2. Por fim, acompanhou-o enquanto escrevia, para que relatasse tudo e só o 

que ele desejava. 
 

No entanto, a inspiração não exclui que cada autor conserve o seu estilo 
próprio: daí a variedade e a riqueza dos escritos. 

 

O que é Então a Bíblia 
A Bíblia interpreta a perfeita vontade de Deus, a condição pecaminosa do 

homem e o maravilhoso plano de salvação. 
Sua Lei é perfeita... 

Seus ensinos, unificados... 
Seus registros, fiéis. 
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A Bíblia Científica 
A Bíblia tem atualmente muitas pessoas 
empenhadas em tornar sua linguagem livre de 
erros1. E todos, ou a grande maioria, são 
conservadores É isto que se espera quando 
desejamos manter um texto extremamente fiel 
aos manuscritos antigos. Existem hoje, 
somente nos EUA, cerca de 4.800 pessoas 
estudando a Bíblia cientificamente. 
 

 

Apesar do Espírito Santo ter feito os escritores lembrarem de quase tudo o 
que Jesus falou, a palavra escrita não consegue colocar tudo e todos os 
acontecimentos: Cheiros, brisa, luzes, ruídos, silêncio, som como de vento 
veemente, línguas repartidas como de fogo... 

 
João no capítulo 21, versículo 25, adverte-nos: 
E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez; as quais, se fossem escritas 

uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se 
escrevessem. 

 
Portanto a Bíblia nos dá apenas uma ideia do que aconteceu. É certo que, se 

estivéssemos lá, digamos no Monte das Bem Aventuranças, participando do 
milagre da multiplicação dos pães e peixes, e escutando aquela pregação 
maravilhosa descrita em Mateus 5, certamente ficaríamos estupefatos. Nunca 
mais seríamos os mesmos. Como os 12 discípulos. Depois como os 70, entre 
homens e mulheres, que andavam com Jesus. Depois os 3000, depois...  

 
Se você ler a Bíblia poderá transportar-se àquela época e sentir as emoções 

e sensações do que está lendo. Está aí um dos motivos de seu sucesso. Todavia 
se você a ler como um livro de história, ou como um livro de contos, a Bíblia 
perde seu sentido e beleza. A Bíblia deve ser lida com o auxílio do Espírito Santo 
que está em você. Só então você a compreenderá. E mais: tempos depois, 

 
1 Quando a maioria das Bíblias foram traduzidas, a 200, 300, 400 anos 
atrás, a quantidade de manuscritos [folhas escritas à mão] era 
pequena. A Bíblia em Português foi traduzida no final dos anos de 1600 
utilizando-se 3 códices e a Vulgata. Portanto 4 documentos. Naquele 
tempo, a quantidade de manuscritos, códices e Bíblias inteiras no 
mundo era contada às dezenas. Hoje são mais de 5000 manuscritos. 
Muitos extremamente antigos. Quanto mais antigo, teoricamente mais 
próximo do original, uma vez que os recentes são cópias de cópias, 
que podem conter mais erros. Maiores explicações sobre erros e 
versões você encontrará no livro 13, Visão Geral das Versões Bíblicas 
da Coleção A Bíblia do Reino. 
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quando você voltar àquele texto, ele lhe mostrará um outro significado escondido, 
muitas vezes, mais bonito e maravilhoso que o primeiro. A Bíblia tem destas 
particularidades.  

 
João 13:7: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora; mas 

depois o entenderás. 
João 16:12: Jesus: Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis 

suportar agora. 
 
Conselho 
Leia a Bíblia devagar, com frequência e em espírito de oração. 
É um Livro pelo qual você deve viver. É um Livro pelo qual você será julgado. 
Merece a mais alta consideração e recompensa o estudante ávido de o 

conhecer. 
 
Salmo 119:11: “Escondi a Tua Palavra no meu coração, para eu não pecar 

contra Ti. 
Salmo 119:97: “Oh! quanto amo a Tua Lei; é a minha meditação em todo o 

dia”. 
 
Desde que a Bíblia foi terminada, nada de novo foi descoberto através dos 

séculos, que precisa ser incluído na Palavra2, ou que a ela traga descrédito3. 
Somente da Bíblia, o Livro de Deus - pode ser dito, e o próprio Deus o diz: 

 
“Nada acrescentarei à Palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que 

guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que Eu vos mando”. Dt 4:2. 
 

Bíblia: Leia-a para ser sábio 
Creia nela para estar seguro 

Pratique-a para ser santo 
 

 
 

 
2 Exceção a morte dos apóstolos. No Livro 17, Doutrinas Cristãs Polêmicas - Comentando à Luz da 
Bíblia, ao falarmos em Ressurreição veremos o porquê. 

 
3 O que a ciência tem descoberto não é contrário à Bíblia. Estaremos explicando isto em dois livros 
inéditos na cultura evangélica. O livro 18, Dilúvio - Verdade ou Fantasia? (não faz parte deste curso), 
onde daremos provas, inclusive científicas sobre o dilúvio, e o livro 20, Semeadura Extraterrestre, 
onde colocaremos frente a frente: a Ciência e a Bíblia, e mostraremos que uma prova a outra. 
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Curiosidades Bíblicas 
 
 
 

Toda a arte de ensinar é apenas a 
arte de acordar a curiosidade 

natural nas mentes jovens, com o 
propósito de serem satisfeitas 

mais tarde.  
Anatole France 
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Curiosidades Bíblicas 

1. Curiosidades Gerais 
- "BÍBLIA" vem do grego "Biblion" (que significa 
"livro"). O plural de "biblion" é BÍBLIA (que significa 
simplesmente "LIVROS).  
- O Autor da Bíblia é Deus. 
- O Intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. 
- O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. 
- A Bíblia é o livro mais editado e vendido do mundo. 
- A Bíblia é o livro mais lido do mundo. 
- Número Total de livros da Bíblia: 66 livros. 
- 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. 
- 66, 39 e 27 são todos múltiplos de 3, o número da 

perfeição. 
- Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento (sem a inclusão dos apócrifos) 
estavam compilados desde cerca de 400 a.C., sendo aceitos pelo cânon Judaico, 
e também pelos Protestantes, Católicos Ortodoxos, Igreja Católica Russa, e 
parte da Igreja Católica tradicional. 
- O Velho Testamento é cerca de três vezes e meia maior do que o Novo 
Testamento 
- Os livros de história cobrem metade do Velho Testamento 
- Os livros de poesia cobrem um quinto do Velho Testamento 
- Os Evangelhos ocupam quase a metade do Novo Testamento. 
- O Pentateuco (os primeiros cinco livros escritos por Moisés) é quase do 
tamanho do Novo Testamento 
- O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas 
passagens em Esdras, Jeremias e Daniel que foram escritas em aramaico. 
- O Novo Testamento foi originalmente escrito em Grego.  
- Existem, aproximadamente 2.800 línguas e 3.000 dialetos, mas a Bíblia já foi 
vertida, em parte, em 1.500 línguas e dialetos. A Bíblia inteira só está traduzida 
em cerca de 330 línguas. 
- Inicialmente, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos; 
a divisão em capítulos só veio a acontecer no ano 1250 d.C., pelo Cardeal Hugo 
de Sancto Caro, monge dominicano, que dele se serviu para a sua concordância 
com a Vulgata. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão também a Stephen 
Langton, falecido em 1228. No ano de 1551, Robert Stephen fez a divisão em 
versículos, publicando a primeira Bíblia, assim dividida em 1555, a Vulgata. 
- Em 1525, Jacob Bem Haim, na Bíblia Bomberg, em Veneza, também havia 
dividido o Antigo Testamento em versículos. 
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- Nenhum dos livros da Bíblia recebeu qualquer título na época em foram 
escritos. Os títulos dos livros vieram muitos anos depois que os livros já estavam 
circulando. 
- A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, e significa: livros. 
- A Bíblia já foi traduzida por mais de 1500 línguas e dialetos.  
- A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a 
partir da Vulgata Latina e iniciou-se com D. Diniz (1279-1325).  
- No ano de 1250 o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos, que foram 
divididos em versículos no ano de 1550, por Robert Stevens. 
- A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1600 anos. 
- É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões: de humildes 
agricultores, pescadores até renomados reis. 
- O Livro mais antigo da Bíblia pode não ser o Gênesis, mas o livro de Jó. Se é o 
mais antigo, pode ser que tenha sido escrito por Moisés, quando esteve no 
deserto, portanto décadas antes do Pentateuco.  
- O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma 
completa. 
- A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por Wycliffe, em 
1380. 
- Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua do povo alemão.  
- Na biblioteca da Universidade de Gottingen, Alemanha, existe uma Bíblia que 
foi escrita em 470 folhas de palmeira.  
- O primeiro Salmo encontra-se em II Samuel 1:19-27, um lamento de Davi em 
memória de Saul e seu filho Jônatas.  
- O Antigo Testamento termina com uma maldição, e o Novo Testamento termina 
com uma benção. 
- O último livro da Bíblia a ser escrito foi III São João. 
- Há 3573 promessas na Bíblia.  
- Dos quatro evangelistas só dois andaram com Jesus; Marcos e Lucas não 
foram seus discípulos. 
- Todos os versos do Salmo 136 terminam com o mesmo estribilho: "Porque a 
Sua misericórdia dura para sempre." 
- O profeta que veio depois de Malaquias foi João Batista. 
- Judas foi o único dos doze apóstolos que não era Galileu. 
- João era o discípulo mais jovem dos doze.  
- Quem foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites? Jesus 
(Mateus 4), Elias (I Reis 19:8) e Moisés (Deuteronômio 9:9). 
- Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo 107 são iguais.  
- O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia, é um acróstico. Os 176 versículos 
acham-se divididos em 22 seções de oito versos cada uma, correspondendo a 
cada uma das letras do alfabeto hebraico.  
- Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes de seu pai, Enoque, 
que ascendeu ao Céu.  
- Ló era o pai de Moabe e Bem-ami, e também o avô dos dois porque "as duas 
filhas de Ló conceberam do próprio pai". Gênesis. 19:36-38.  
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- 42 mil pessoas perderam a sua vida por não saberem pronunciar a palavra 
Shiboleth. Juízes 12:5-6. 
- Adão não teve sogra. 
- Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. I Reis 19. 
- Existem muitos dados curiosos relativos às estatísticas bíblicas. Um dos 
números que mais aparece na Bíblia é o 7. Entre os Hebreus este número era 
considerado sagrado e símbolo da perfeição.  
- Noé tinha 600 anos quando terminou a arca. 
- A operação matemática mais rendosa foi efetuada por Jesus quando multiplicou 
5 pães e 2 peixes para alimentar a mais de cinco mil pessoas e ainda sobraram 
12 cestos cheios.  
- Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, equivalentes a uns 20 dólares.  
- Calcula-se que o presente que Naamã ofereceu a Eliseu, do qual Geazi 
finalmente se apropriou, equivalia a uns 48.000 dólares.  
- Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi 
decapitado a espada por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 de 
nossa era.  
- Paulo, o grande apóstolo dos gentios, segundo a tradição cristão, foi decapitado 
em Roma por ordem do tirano Nero.  
- Em I Samuel 17:18, o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia.  
- Em Juízes 14:18 encontramos um dos exemplos mais antigos de enigma.  
- Dois reis dos Amorreus foram postos em fuga por vespões. Josué 24:12. 
- Número de vezes que aparece a palavra: 
    - Deus: 4.336 - Revisada (AMTGH) 
    - Senhor: 7.607 - Rev. (AMTGH) 
    - Lúcifer: 0 (nenhuma) 
    - Satanás: 54 - Revisada 
    - Fé: no AT da versão revisada - 5, na revisada (de AMTGH) - 2 
- Há 8.000 vezes a palavra "Senhor". 
- A volta de Jesus é citada 1845 vezes. 
- Os escritos antigos não tinham pontuação, parágrafos, capítulos, versículos, 
divisões, títulos. Eram escritos mais ou menos assim:  
portantoidefazeidiscipulosdetodasasnacoesbatizandoosemnomedopaiedofilhoedo
espiritosanto 
É claro que em Hebraico, Aramaico e Grego. Escreviam assim porque o material 
de escrita era excessivamente caro e raro. Sem espaços, letras maiúsculas ou 
minúsculas, pontuações ou parágrafos, economizavam mais espaço. Mas isto 
podia gerar erros de cópia e erros de tradução. 
- A frase: “Não temais” aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e 
uma sobra para o ano bissexto. 
- A primeira citação da redondeza da terra, foi feita por Galileu [1564-1642]. 
Todavia bastava os descobridores conhecerem a Bíblia. Isaías 40:22. 
- A arca de Noé media 134 m de comprimento, 23 m de largura e 14 m de altura. 
Sua área total nos três pisos era de 9.250 m2 e um volume total de 43.150 m3 
aproximadamente: o que a torna próxima das embarcações atuais. Gn 6:15-16. 
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- Noé passou na arca com sua família e com os animais 375 dias. Gênesis 7:11 a 
8:13-19. 
- O movimento ecológico, começou por um alerta de Deus. Êxodo 23:28-29. 
- Davi além de poeta, músico e cantor foi inventor de diversos instrumentos 
musicais. Amós 6:5. 
- Davi foi ungido 3 vezes, obtendo uma gloriosa confirmação divina e humana. I 
Samuel 16:1-13. II Samuel 2:4. I Crônicas 11:1-3. 
- Salomão não era o único sábio, haviam mais 4 sábios. I Reis 4:29-31. 
- O Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente cumpridas em Cristo. 
- As melhores e “maiores” pregações de Jesus foram feitas por ele assentado. 
Mateus 5:1-2. Lucas 4:20-21. Lucas 5:3. 
- O nome “cristão” só aparece três vezes na Bíblia. Atos 11:26. Atos 26:28. I 
Pedro 4:16. 
- Paulo pregou o sermão mais longo descrito na Bíblia - até o romper da alva. 
Atos 20:7-11. 
- A idéia organizacional é bíblica e foi implantada por Moisés no deserto sob a 
orientação de um sacerdote. Êxodo 18:13-26. 
- O trânsito pesado e veloz, os cruzamentos, aparecem descritos exatamente 
como hoje. Naum 2:4. 
- A questão salarial e a responsabilidade trabalhista, são uma preocupação 
divina há tempos. Tiago 5:4. 
- A mensagem através de “outdoor” é uma citação bíblica detalhada. Habacuque 
2:2. 
- O nome mais comprido e estranho de toda a Bíblia é: Maersalalhasbaz - filho de 
Isaías. Isaías 8:3-4. 
- Qual a primeira árvore que aparece na Bíblia? Figueira. Gn 3:7 
- Em qual livro está escrito que Paulo tinha uma irmã? Em Atos. At 23:16 
- Em que livro cita que Paulo não era casado? Em I Coríntios 7:8 (era viúvo ou 
solteiro) - mais provavelmente viúvo, porque ele pertencia ao Sinédrio (Supremo 
Tribunal dos Judeus) Atos 26:10. E ao Sinédrio só era permitido ser membro 
quem fosse casado. 
- Em qual lugar da Bíblia é citado Satanás pela primeira vez? Em I Crônicas 21:1. 
Ou Jó 1, se este foi o primeiro livro a ser escrito (anterior até a Gênesis, segundo 
alguns autores). 
- Qual o capítulo que está na metade do N.T.? O capítulo 8 de Romanos. 
- Qual o capítulo onde todos os versículos terminam com a mesma palavra? 
Salmo 136. 
- Pedro era casado. Como sabemos disto? Porque Jesus curou a febre de sua 
Sogra. Mt 8:14-15. 
- Dos 4 evangelistas, quais não eram discípulos de Jesus? Marcos e Lucas. 
- Qual o único capítulo que termina com 2 pontos (:)? Atos 21. 
- Quem aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância? Timóteo. II Tm 3:15. 
- Quem disse: “Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro”? Paulo. Fp 1:21. 
- Qual foi um dos frutos que o martírio de Estevão produziu? A conversão de 
Saulo. At 22:20. 
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- Quem nos ensina que devemos cumprir tudo o que prometemos a Deus? 
Salomão. Ec 5:4. 
- O que devemos dizer quando fazemos planos? Se o Senhor quiser faremos isto 
ou aquilo. Tg 4:15. 
- O que acontece a quem encobre seus pecados? Não Prosperará. Provérbios 
28:13. 
- O que o crente não pode perder? O primeiro amor ao Senhor. Ap 2:4. 
- O que Paulo nos diz sobre o amor ao dinheiro? É a raiz de todos os males. I Tm 
6:10. 
- O que a Bíblia diz sobre as aflições do justo? Que são muitas, mas o Senhor de 
todas o livra. Sl 34:19. 
- Que escritor bíblico faz referência ao papel e a tinta? João. II João 12. 
- Quem disse que nosso trabalho no Senhor não é em vão? Paulo. I Co 15:58. 
- A "Epístola da Alegria", a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão, e 
as expressões de alegria aparecem 21 vezes na epístola.  
- O maior profeta nunca realizou um milagre, mas foi o pregador mais 
convincente - João Batista. João 10:41-42.  
- A ideia organizacional é bíblica e foi implantada por Moisés no deserto sob a 
orientação de um sacerdote - Êxodo 18:13-26.  
- O nascimento de uma menina tinha o dobro do "Resguardo" do que um menino 
- Levítico 12:2/5.  
- 700 homens canhotos atiravam pedras com uma funda e acertavam num fio de 
cabelo sem errar - Juízes 20:16. 
- A palavra "Hebraico" vem de "Hebrom", região de Canaã que foi habitada pelo 
patriarca Abraão em sua peregrinação, vindo da terra de Ur. 
- Davi, além de poeta, músico e cantor foi o inventor de diversos instrumentos 
musicais. Amós 6:5.  
- O tio e a tia de Jesus se tornaram "crentes" na sua pregação antes de sua 
crucificação. Lucas 24:13:18, João 19:25. 
 

Perguntas Gerais 
- Quais os livros da Bíblia que tem apenas 1 capítulo? 
            R: Obadias, Filemom, II João, III João e Judas. 
- Quais os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação? 
            R: Lamentações, Jonas e Naum. 
- Qual o menor livro da Bíblia? 
            R: II João (possui somente 13 versículos). 
- Qual o maior livro da Bíblia? 
            R: Salmos (possui 150 capítulos). 
- Qual o menor capítulo da Bíblia? 
            R: Salmo 117 (possui 2 versículos). 
- Qual o maior capítulo da Bíblia? 
            R: Salmo 119 (possui 176 versículos). 
- Qual o meio da Bíblia: Capítulo, e Capítulo e Versículo: 
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R: Salmo 118 é meio da Bíblia. Salmo 118:8 é o centro. Há 594 capítulos 
antes e depois do Salmo 118. 
- Qual o meio da Bíblia em número de versículos? 
            R: Como é par o número total de versículos, o meio fica entre o versículo 
de número 15553 (Sl 102:28) e 15554 (Sl 103:1). 
- Qual o menor versículo da Bíblia? 
            R: Êxodo 20:13 (possui 10 letras). 
- Qual o menor versículo da Bíblia no Novo Testamento? 
            R: João 11:35 - Jesus Chorou. Em muitas versões. Na Nova Versão 
Internacional (NVI) é Lucas 20:30 - O Segundo. (dica de Nilson Samuel 
Garbossi). 
- Qual o maior versículo da Bíblia? 
            R: Ester 8:9 (possui 415 caracteres). 
- Quantas palavras a Bíblia contêm aproximadamente? 
            R: 773.693 palavras. 
- Quantas letras a Bíblia contêm aproximadamente? 
            R: 3.566.480 letras. 
- Quantos capítulos a Bíblia possui? 
            R: 1.189 capítulos. 
- Quantos versículos a Bíblia possui? 
            R: 31.106 versículos. 
- Em quais os livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? 
            R: Ester e Cantares de Salomão. 
- Quais os dois lugares em que são mencionados pavões? 
            R: I Rs 10:22, II Cr 9:21 
- Em quais livros aparece a história de Davi? 
            R: I e II Samuel 
 

2. Antigo Testamento 
Gênesis 

- Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e quais eram os nomes das 
esposas? 
            R: Lameque. Ada e Zilá. Gênesis 4:19. 
- Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? 
            R: Jabal. Gênesis 4:20. 
- Quem foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta? 
            R: Jubal. Gênesis 4:21. 
- Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? 
            R: Melquisedeque. Gênesis 14:18. 
- Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia? 
            R: Sara. Gênesis 23:1. 
- Onde lemos na Bíblia de camelos se ajoelhando? 
            R: Gênesis 24:11. 
- Quais os nomes dos filhos de Abraão? 
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            R: Zinrá, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque, Sua (filhos de Quetura), Isaque 
(filho de Sara) e Ismael (filho de Hagar). Gênesis 25:2,9. 
- Quantos dias as águas se secaram depois de parar de chover as águas do 
dilúvio? 
            R: 150 dias. Gênesis 8:3 
- Quantos conveses havia na arca de Noé? 
            R: Gênesis 3:16 
- Quantos andares tinha a arca de Noé? 
R: Tinha três andares. Gênesis 6:16. 
- Qual o pai de dois filhos que foi também o seu avô? 
            R: Ló. Gênesis 19:36-38 
- Quem descobriu fontes termais no deserto? 
            R: Anãs. Gênesis 36:24 
- Onde se fala da planta do pé da pomba? 
            R: Gênesis 8:9 
- Em que livro e capítulo Abraão oferece Isaque? 
            R: Gênesis 22 
- Em que livro e capítulo Adão e Eva são tentados? 
            R: Gênesis 3 
- Em que livro e capítulo mostra José e sua túnica? 
            R: Gênesis 37 
- Em que livro e capítulo Noé entra na arca? 
            R: Gênesis 7 
- Quem foi o primeiro dizimista? 
            R: Abrão para Melquisedeque em Gênesis 14:20 
- Quantos anos tinha Abraão mais que Sara? 
            R: 10 anos. Gn 17:17. 
- Onde há referências que podiam haver mandamentos, preceitos, estatutos e 
leis escritas antes mesmo de Moisés e do Gênesis ter sido criado? 
            R: Em Gênesis 26:5. 
- Donde surgiu a tradição de dar flores para as mães, namoradas e esposas? 
            R: Em Gênesis 30:14. De Rúben para Lia sua mãe. 
- Quando aparece a primeira referência à Seleção Genética? 
            R: Em Gênesis 30:32, 38-43. Jacó com suas ovelhas e cordeiros. 
- Quando aparece a primeira referência à regra (menstruação) das mulheres? 
            R: Em Gênesis 31:35. 
- Onde aparece que ídolos e argolas ou brincos eram símbolos usados por 
estrangeiros? 
            R: Em Gênesis 35:4. 
- Quais são os filhos de Jacó e com que mulheres? 
            R: Com Lia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Com Raquel: 
José, Benjamim. Com Bila (serva de Raquel): Dã, Naftali. Com Zilpa (serva de 
Lia): Gade, Aser. Gênesis 35:23-26. 
- Qual era o percentual do imposto no tempo do Faraó e de José no Egito? 
            R: 20% - Gênesis 41:34. 
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- Qual a referência bíblica para a existência do cumprimento: Tudo bem? 
            R: Em Gênesis 43:27. 
- Quantos netos teve Jacó só dos filhos homens? 
            R: 54 netos: Rúben (4), Simeão (6), Levi (3), Judá (5), Issacar (4), 
Zebulon (3), José (2), Benjamim (10), Dã (1), Naftali (4), Gade, Aser. Gênesis 
46:9-27. 
- Quantos anos viveu Jacó no Egito? 
            R: 17 anos. Gênesis 47:9 e 47:28 => 147 na morte - 130 da vinda ao 
Egito = 17 anos. 
- Donde aparece na Bíblia a primeira ideia de caixão de defunto? 
            R: Com José em Gênesis 50:26. 
- Quando ocorreu a primeira cirurgia e por quem foi realizada? 
            R: Foi realizada por Deus, quando tirou uma costela de Adão. Gênesis. 
2:21-22 

Êxodo 
- Qual a mãe que recebeu um salário para criar o seu próprio filho? 
            R: Joquebede, mãe de Moisés. Êxodo 2:8-10. 
- Qual o nome do homem acusado por sua esposa de derramar sangue? 
            R: Moisés. Êxodo 4:24-25. 
- Qual o sobrinho que se casou com a sua tia? 
            R: Anrão, pai de Moisés. Êxodo 6:20. 
- Onde se lê na Bíblia que as águas, por serem amargas, não serviam para 
consumo, porém tornaram-se doces depois? 
            R: Êxodo 15:23-25. 
- Onde se encontra a lei, por meio da qual um escravo ganhava liberdade por 
perder um dente? 
            R: Êxodo 21:27. 
- Onde se lê na Bíblia que os israelitas foram advertidos para obedecerem a um 
Anjo? 
            R: Êxodo 23:20-21. 
- Onde há pena de morte prescrita para um animal? 
            R: Êxodo 21:28 
- Quando aparece a primeira referência ao Livro da Vida do Senhor? 
            R: Êxodo 32:33. 
- Onde aparece que Ninguém deve aparecer diante de Deus (no tabernáculo) de 
mãos vazias (sem o que dar para Ele)? 
            R: Êxodo 34:20. 

Levítico 
- Qual a única referência da bíblia a anões? 
            R: Levítico 21:20 
- Onde aparece que o povo de Deus não deve se tatuar? 
            R: Levítico 19:28. 
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Números 
- Qual rei teve os seus inimigos abençoados pelo profeta que ele tinha chamado 
para os amaldiçoar? 
            R: Balaque, rei de Moabe. Números 22:5-6,12 e Números 23:11-12. 
- Qual o cavaleiro que teve o seu pé imprensado contra o muro? 
            R: Balaão. Números 22:25. 

Deuteronômio 
- Onde se lê na Bíblia sobre a conservação da natureza? 
            R: Deuteronômio 20:19. 
- Quais os alimentos que o povo de Israel não comeu durante os 40 anos de 
peregrinação pelo deserto? 
            R: Pão e vinho. Deuteronômio 29:5-6. 
- Quais as 4 cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas por causa da 
ira de Deus? 
            R: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Deuteronômio 29:23. 
- Quem foi sepultado por Deus em um vale? 
            R: Moisés. Deuteronômio 34:5-6. 

Josué 
- Que homem, citado na Bíblia, era o mais alto no meio do seu povo (que era 
formado por gigantes)? 
            R: Arba. Josué 14:15. 
- Onde se lê (num mesmo livro) na Bíblia o nome de um estado brasileiro e de 
sua capital? 
            R: Pará - Josué 18:23 e Belém - Josué 19:15. 

Juízes 
- Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele tinha feito aos seus 
inimigos? 
            R: Adoni-Bezeque, rei de Bezeque. Juízes 1:6-7. 
- Qual o rei citado na Bíblia pelo seu peso? 
            R: Eglom, rei dos moabitas. Juízes 3:17. 
- Em que capítulo e livro aparece uma suíte (quarto e banheiro)? 
            R: Juízes 3:24. 
- Qual o juiz de Israel que libertou o seu povo, usando um ferrão de tocar bois? 
            R: Sangar. Juízes 3:31. 
- Qual o comandante de Israel que disse que só iria à batalha se uma mulher 
fosse com ele? 
            R: Baraque. Juízes 4:4,6,8-9. 
- Qual a mulher que acolheu o seu inimigo e depois o matou? 
            R: Jael. Juízes 4:18,21. 
- Qual a mãe que aguardava ansiosamente seu filho, olhando pela janela? 
            R: Mãe de Sísera. Juízes 5:28. 
- Qual o filho de um juiz de Israel que, depois da morte do seu pai, se declarou 
rei junto a seus irmãos e depois os matou? 
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            R: Abimeleque. Juízes 9:1,2,3,4,5,6. 
- Qual o juiz de Israel tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentas e tinham 30 
cidades? 
            R: Jair. Juízes 10:4. 
- Que personagem bíblico prometeu sacrificar ao Senhor a 1ª pessoa que visse 
ao voltar vitorioso da batalha e quem foi sacrificado? 
            R: Jefté. Sua filha. Juízes 11:30-32,34-35,39-40. 
- Qual o homem que, depois de morto, matou mais pessoas que em sua vida? 
            R: Sansão. Juízes 16:30. 
- Quem é o único escritor da Bíblia que menciona o estômago? 
            R: Juízes 1:7 
- Em que livro e capítulo aparece Sansão e Dalila? 
            R: Juízes 16 

Rute 
- Qual era o nome da bisavó de Davi? 
            R: Rute. Rute 4:13,16-17. 

I Samuel 
- Qual o juiz que morreu após cair da cadeira para trás? 
            R: Eli. I Samuel 4:18. 
- Que mulher que, ao saber que a Arca do Senhor tinha sido tomada e de que 
seu marido e seu sogro tinham morrido, teve um parto prematuro e, depois, 
morreu? 
            R: A mulher de Finéias. I Samuel 4:19-20. 
- Que povo foi derrotado na batalha por causa dos trovões? 
            R: Os filisteus. I Samuel 7:10. 
- Quem ganhou um reino quando procurava as jumentas do seu pai? 
            R: Saul. I Samuel 9:2-3,17. 
- Qual o homem que, engatinhando, venceu uma batalha e contra que povo ele 
estava guerreando? 
            R: Jônatas, filho do rei Saul. Filisteus. I Samuel 14:13-14. 
- Onde se menciona o queijo na Bíblia pela 1ª vez? 
            R: I Samuel 17:18. 
- Quem comeu carne de vitela preparada por uma feiticeira? 
            R: Saul e seus servos. I Samuel 28 
- Em que livro e capítulo aparece a história de Davi e Golias? 
            R: I Samuel 17 

II Samuel 
- Quem foi condenado à morte por ter matado um rei de Israel? 
            R: Um moço amalequita. II Samuel 1:1-16. 
- Quais os 2 irmãos que, depois de mortos, tiveram suas mãos e pés decepados? 
            R: Recabe e Baaná. II Samuel 4:8-12. 
- Que homem israelita era celebrado por sua beleza? 
            R: Absalão. II Samuel 14:25. 
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- Quem cortava os cabelos no fim de cada ano, pois os mesmos muito lhe 
pesavam? 
            R: Absalão. II Samuel 14:25-26. 
- Qual o nome do amigo do rei Davi, que disse que estaria a seu lado em 
qualquer situação? 
            R: Itai. II Samuel 15:21. 
- Quais os 2 homens que, ajudados por uma mulher, se esconderam em um 
poço, conseguindo, assim, enganar os seus inimigos? 
            R: Jônatas e Aimaás. II Samuel 17:17-21. 
- Quem foi o 1º homem, citado na Bíblia, que se enforcou? 
            R: Aitofel. II Samuel 17:23. 
- Quem matou o irmão quando o beijava? 
            R: Joabe. II Samuel 20:9-10. 
- Quem matou um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé? 
            R: Jônatas, irmão de Davi. II Samuel 21:20,21. 
- Quais os 3 melhores guerreiros do exército do rei Davi? 
            R: Josebe-Bassebete, Eleazar e Samá. II Samuel 23:8-12. 
- Aonde fala de um homem de 24 dedos e por quem foi morto? 

R: Em II Samuel 21:20 e foi morto por Jônatas, filho de Simei, irmão de 
Davi. 

I Reis 
- Qual o personagem bíblico que morreu por ir em busca dos seus escravos 
fugitivos? 
            R: Simei. I Reis 2:40,42,46. 
- Quantos provérbios escreveu Salomão? 
            R: 3000. I Reis 4:32. 
- Quantos cânticos Salomão compôs? 
            R: 1005. I Reis 4:32. 
- Por que o rei Davi não pôde construir um Templo para Deus? 
            R: Por causa das muitas mortes e guerras que ele teve de enfrentar 
contra os seus inimigos. I Reis 5:3. 
- De onde foi tirada a madeira para a construção do 1º Templo de Jerusalém? 
            R: Do Líbano. I Reis 5:6. 
- Quais os reis que praticaram comércio marítimo entre os seus reinos? 
            R: Hirão, rei de Tiro e Salomão, rei de Israel. I Reis 9:27. 
- Quantas vezes Deus apareceu a Salomão? 
            R: Duas vezes. I Reis 11:9. 
- Qual o nome do rei de Israel cujo filho morreu quando sua mãe entrou em 
casa? 
            R: Jeroboão. I Reis 14:1-2,17. 
- Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? 
            R: Zinri. I Reis 16:18. 



A Bíblia do Reino       33 

II Reis 
- Onde se lê na Bíblia a morte de um grupo de rapazes por terem zombado de 
um servo do Senhor, chamando-o de careca? 
            R: II Reis 2:23-24. 
- Quem morreu de dor de cabeça? 
            R: O filho da mulher de Suném. II Reis 4:17-20. 
- Quem foi a 1ª pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de 
pães? 
            R: Eliseu. II Reis 4:42-44. 
- Qual o nome que deram à serpente de bronze levantada por Moisés no 
deserto? 
            R: Neustã. II Reis 18:4. 
- Quem, pela oração, teve sua vida aumentada por 15 anos? 
            R: Rei Ezequias. II Reis 20:1-6. 
- Qual o rei que adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e queimou o seu 
filho em sacrifício? 
            R: Manassés, rei de Judá. II Reis 21:6,11. 
- Quem fez um machado de ferro flutuar? 
            R: O profeta Eliseu. II Reis 6:5-7 
- Quem comeu o próprio filho? 
            R: Uma das mulheres que fizeram um pacto para comer seus filhos. II 
Reis 6:29 

I Crônicas 
- Por que Rúben, o filho mais velho de Jacó, perdeu a sua primogenitura? 
            R: Por ter profanado o leito do seu pai. I Crônicas 5:1. 
- Qual o nome da mulher fundadora de duas cidades? 
            R: Seerá. I Crônicas 7:24. 
- Por que o rei Saul morreu? 
            R: Por causa da sua transgressão contra o Senhor, por não ter guardado 
a Palavra do Senhor e por ter consultado uma necromante. I Crônicas 10:13-14. 
- Quem perdeu a vida por ter tocado na arca de Deus? 
            R: Uzá. I Crônicas 13:9-10. 
- Quem recebeu a visita de um anjo quando debulhava trigo? 
            R: Ornã. I Crônicas 21:20. 
- Qual homem que, além de profetizar, regia os seus 6 filhos com harpas em 
ações de graças e louvores ao Senhor? 
            R: Jedutum. I Crônicas 25:3. 
- Que homens tinham rostos semelhantes a leões? 
            R: 11 dos filhos de Gade, membros do exército de Davi. I Crônicas 12:8 

II Crônicas 
- Quais as 3 festas anuais que a Lei Mosaica estabelecia e o rei Salomão 
obedecia? 
            R: Festa dos Pães Asmos, Festa das Semanas (Pentecostes) e Festa 
dos Tabernáculos. II Crônicas 8:13. 
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- Qual o profeta que foi esbofeteado? 
            R: Micaías. II Crônicas 18:23-24. 

Esdras 
- Onde se lê que o barulho do choro não era ouvido, porque os gritos de alegria 
eram maiores? 
            R: Esdras 3:12-13. 

Ester 
- Quais os nomes dos 3 reis citados na Bíblia, que tiveram insônia? 
            R: Assuero, rei da Pérsia - Ester 6:1-2. Nabucodonosor, rei da Babilônia - 
Daniel 2:1. Dario, rei da Pérsia - Daniel 6:18. 
- Quem morreu pelo instrumento que pretendia matar seu inimigo? 
            R: Hamã. Ester 7:10. 
- Qual(is) o(s) livro(s) da Bíblia que não contém o nome de Deus? 

R: No livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos - versão Revista e 
Atualizada. E no livro de Ester - qualquer versão. 

Jó 
- Existe a citação de um outro Jó no primeiro livro da Bíblia - Gênesis 46:13. 
- Além de tudo porque passou, Jó tinha um surpreendente conhecimento de 
astronomia, para a sua época - Jó 9:9 / 38:31 :33. 
- Qual o nome do servo de Deus que teve seus filhos mortos por um tufão? 
            R: Jó. Jó 1:18-19. 
- Quem chamou os médicos de mentirosos? 
            R: Jó. Jó 13:4. 
- Que personagem bíblico que se vestia de justiça e era pai dos necessitados? 
            R: Jó. Jó 29:14,16. 
- Qual a ave, citada na Bíblia, que trata os seus filhos como se não fossem seus? 
            R: A avestruz. Jó 39:13-16. 
- Onde se diz, na Bíblia, que é difícil domesticar um boi selvagem? 
            R: Jó 39:9-12 
- Onde são descritos os espirros do crocodilo? 
            R: Jó 41:18. 

Salmos 
- Quais os 2 salmos que são praticamente idênticos? 
            R: Salmo 14 e Salmo 53. O Salmo 53 é apenas uma cópia do 14. A única 
diferença entre eles é que as palavras no Salmo 14 estão distribuídas em sete 
versículos, e no Salmo 53 estão distribuídas em seis versículos. 
- Qual é o versículo que se encontra no meio da Bíblia? 
            R: Salmo 118:8. 
- Qual o salmo mais curto? 
            R: Salmos 117. 
- Qual o salmo mais longo? 
            R: Salmos 119. 
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Provérbios 
- Onde se lê que o coração alegre é bom remédio? 
            R: Provérbios 17:22. 
- Quais as 6 coisas que Deus aborrece a sétima que Deus abomina? 
            R: 1. olhos altivos, 2. língua mentirosa, 3. mãos que derramam sangue 
inocente, 4. coração que maquina projetos iníquos, 5. pés que se apressam a 
correr para o mal, 6. testemunha falsa que profere mentiras, e 7. o que semeia 
contendas entre irmãos. Provérbios 6:1719. 
- O que não falta no muito falar?  
            R: A transgressão. Provérbios 10:19. 
- Aonde fala na Bíblia "Quem dá aos pobres, empresta a Deus", e Ele lhe pagará  
            R: Provérbios 19:17. 

Eclesiastes 
- Onde se lê que a mágoa é melhor que o riso? 
            R: Eclesiastes 7:3. 

Cantares 
- De quem a respiração era semelhante ao aroma das maçãs? 
            R: A Igreja e a amada de Salomão. Cantares 7:1-8 

Isaías 
- O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia: contém 66 capítulos; os 
primeiros 39 falam da história passada, e os 27 restantes apresentam promessas 
do futuro. 
- Qual rei que teve o seu coração agitado como árvores no bosque? 
            R: Rei Acaz. Isaías 7:2. 
- Onde se lê que o lobo, o cordeiro e o leão comerão palha juntos? 
            R: Isaías 65:25. 
- Quem profetizou que a luz da lua seria tão brilhante quanto a do sol? 
            R: Isaias 30:26 
- Onde é mencionada uma rede de dormir? 
            R: Isaías 24:20 (SBB) 
- Quais os 7 Espíritos do Senhor? 
            R: 1. Espírito do Senhor, 2. Espírito de sabedoria, 3. Espírito de 
entendimento, 4. Espírito de conselho, 5. Espírito de fortaleza, 6. Espírito de 
conhecimento, 7. Temor do Senhor. Isaías 11:2-3. 

Jeremias 
- Qual a mãe animal que abandona suas crias por falta de água? 
            R: Veada. Jeremias 14:4-5. 
- Que falso profeta lutou contra um profeta de Deus e morreu naquele mesmo 
ano por sua rebeldia contra o Senhor? 
            R: Hananias. Jeremias 28:15-17. 
- Qual o profeta mentiroso que Deus disse que não teria mais descendentes e 
não veriam o bem que Ele iria fazer? 
            R: Semaías. Jeremias 29:31-32. 
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- Onde a Bíblia compara o coração dos valentes com o coração da mulher que 
está com dores de parto? 
            R: Jeremias 49:22. 
- Que profeta escreveu um livro falando dos males que aconteceriam a uma 
determinada cidade? Qual esta cidade e qual o nome do rio dessa cidade onde o 
livro deveria ser lançado, após sua leitura em voz alta? 
            R: Jeremias. Babilônia e rio Eufrates. Jeremias 51:60-64. 
- Qual o nome do 1º aposentado da Bíblia? 
            R: Rei Joaquim. Jeremias 52:33,34. 

Ezequiel 
- Quem recebeu uma ordem de Deus de usar uma balança para fazer um 
penteado? 
            R: Ezequiel. Ezequiel 5:1. 
- Que profeta a quem Deus determinou que profetizasse contra Israel? 
            R: Ezequiel. Ezequiel 21:1-3. 
- Onde se lê na Bíblia que o Senhor ficou a favor da Babilônia e contra o povo do 
Egito? 
            R: Ezequiel 30:25. 

Daniel 
- Qual o rei que teve suas unhas crescidas como as das aves? 
            R: Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel 4:33. 
- Quem perdeu o sono por causa de um jejum? 
            R: Rei Dario. Daniel 6:18. 
- Que rei mandou matar um servo de Deus e depois não conseguiu comer nem 
dormir? 
            R: Rei Dario. Daniel 6:16-19. 

Oséias 
- Qual o povo foi comparado a uma vaca rebelde? 
            R: O povo de Israel. Oséias 4:16. 
- Qual o povo que iria tremer de medo por causa de um simples bezerro? 
            R: O povo de Samaria. Oséias 10:5. 
- Qual o rei que foi comparado a um pedaço de madeira na superfície da água? 
            R: O rei de Samaria. Oséias 10:7. 

Amós 
- De onde eram as mulheres que oprimiam pobres e induziam os seus maridos a 
beberem? E a que animal elas foram comparadas? 
            R: Basã. Vaca. Amós 4:1. 
- Quem, em visão, contemplou o Senhor com um instrumento de pedreiro na 
mão? 
            R: Amós. Amós 7:7,8. 
- Onde lemos na Bíblia que em Israel passou 3 meses sem chover? 
            R: Amós 4:7. 
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Miquéias 
- Onde se lê que os sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas 
adivinhavam por dinheiro? 
            R: Miquéias 3:11. 

Zacarias 
- Qual a frase que será gravada nos apetrechos dos cavalos no dia do Senhor? 
            R: Santo ao Senhor. Zacarias 14:20. 
 

3. Novo Testamento 
Mateus 

- Quais os nomes dos 12 discípulos de Jesus? 
            R: Simão Pedro, André, Tiago (filho de Zebedeu), João, Filipe, 
Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago (filho de Alfeu), Judas Tadeu, Simão (o Zelote) 
e Judas Iscariotes. Mateus 10:2-4. No lugar de Judas Iscariotes, Matias - Atos 
2:16-26. 

Marcos 
- Quem foi a 1ª pessoa para a qual Jesus apareceu após a sua ressurreição? 
            R: Maria Madalena. Marcos 16:9. Isto é um sinal muito inequívoco de que 
a história é verdadeira. Isto porque as mulheres de modo geral não eram 
sinônimo de confiabilidade na sociedade machista dos judeus dos primeiros 
séculos. Se eles quisessem inventar uma história, colocariam Pedro ou João, ou 
alguém extremamente respeitado, e não uma ex-prostituta.  

Lucas 
- Quem ficou mudo após falar com um anjo? 
            R: Zacarias. Lucas 1:18:20. 
- Quem disse que não morreria sem conhecer o Cristo? 
            R: Simeão. Lucas 2:25-26. 
- Onde se encontram na Bíblia os 4 pontos cardeais? 
            R: Lucas 13:29 e Gênesis 13:14. 
- Qual é a única pessoa de quem diz as Escrituras haver subido em uma árvore? 
            R: Zaqueu. Lucas 19:4. 
- Onde se lê na Bíblia que Jesus escreveu? 
            R: João 8:6-8. 
- Em quais idiomas foi escrito o título "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus", 
colocado em cima da cruz de Cristo? 
            R: Hebraico, latim e grego. João 19:19-20. 

Atos 
- Qual acontecimento extraordinário que foi visto por todos os habitantes de Lida 
e Sarona? 
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            R: Enéias, homem que era paralítico havia oito anos, foi curado por 
Pedro. E todos os habitantes de Lida e Sarona converteram-se a Jesus. Atos 
9:33-35. 
- Onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? 
            R: Em Antioquia. Atos 11:26 
- Qual o profeta que previu uma grande fome nos dias do Imperador Romano 
Cláudio? 
            R: Ágabo. Atos 11:27-28. 
- Quais os personagens bíblicos que foram chamados por nome de planetas e 
quais os nomes destes planetas? 
            R: Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Atos 14:12. 
- Quem foi a 1ª mulher convertida na Europa pelo apóstolo Paulo? 
            R: Lídia. Atos 16:14. 
- Qual o profeta que através de um cinto, previu a prisão do dono do cinto? 
            R: Ágabo. Atos 21:10-11. 
- Quem foi professor do apóstolo Paulo? 
            R: Gamaliel. Atos 22:3. 
- Onde se lê na Bíblia que mais de 40 homens juraram não comer nem beber até 
matar uma pessoa e quem era esta pessoa? 
            R: Atos 23:12-14. Paulo. 
- Qual dos apóstolos foi mordido por uma cobra, porém não sofreu mal nenhum? 
            R: Paulo. Atos 28:3,5. 
- Quem queimou uma víbora viva? 
            R: Paulo. Atos 28:3,5. 

Romanos 
- Qual o nome das 3 mulheres mencionadas pelo apóstolo Paulo, que muito o 
ajudaram na causa do Senhor? 
            R: Trifena, Trifosa e Pérside. Romanos 16:12. 
- Quem escreveu a carta ditada por Paulo aos Romanos? 
            R: Tércio. Romanos 16:22. 

I Tessalonicenses 
- Onde se lê que não se deve apagar a luz do Espírito Santo? 
            R: I Tessalonicenses 5:19. 

I Timóteo 
- Quantas vezes na Bíblia é encontrada a palavra imortal? 
            R: Uma vez. I Timóteo 1:17. 
- Quais os nomes dos 2 homens que o apóstolo Paulo entregou a Satanás para 
serem castigados? 
            R: Himeneu e Alexandre. I Timóteo 1:20. 

Tiago 
- Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e muitos acreditam 
que sua escrita tenha ocorrido entre 45 e 48 d.C. Os Evangelhos (Mateus, 
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Marcos e Lucas) só foram escritos pelo menos 10 anos depois de Tiago. E o 
Evangelho de João só foi escrito quase 45 anos depois de Tiago. 
- Quem foi chamado de "amigo de Deus"? 
            R: Abraão. Tiago 2:23. 

Apocalipse 
- Apocalipse significa revelação. No grego tem a mesma raiz do verso 
"apocalipto", que significa "tirar o véu". O último livro da Bíblia tem este nome 
porque se propõe revelar as coisas que estão encobertas para os últimos dias. 
- Na visão de Jesus glorificado que João teve, o que significavam as 7 estrelas e 
os 7 candeeiros? 
            R: 7 candeeiros = 7 igrejas da Ásia e 7 estrelas = 7 anjos das igrejas. 
Apocalipse 1:20. 
- Onde se lê que um homem recebeu ordem para não chorar? 
            R: Apocalipse 5:5. 
- Quem comeu um livrinho e teve indigestão? 
            R: João em Apocalipse 10:10. 
- Qual a última cidade mencionada na Bíblia? 
            R: A cidade santa. Apocalipse 22:19. 
 

4. Informações Gerais 
1. Saduceus (Mc. 12.18). Era uma classe religiosa que não acreditava em 

ressurreição. Também não criam na existência de anjos e demônios. nos 
tempos de Jesus, os saduceus em Jerusalém eram uma minoria, entretanto 
tinham mais poder político e religioso do que a maioria da população. 

 
2. Publicanos (Mt. 9.11). Eram funcionários públicos, mais especificamente 

"cobradores de impostos". Os publicanos eram detestados pelo povo, pois 
cobravam impostos muito acima do que o Império Romano havia estipulado. 

 
3. Aos tempos do Novo Testamento, cerca de 50% da população de Roma era 

formada de escravos. Roma tinha mais de 1 milhão e meio de habitantes. A 
grande maioria de todos os crentes de Roma era de escravos. 

 
4. Gólgota ou Calvário (João 19.17). Literalmente significa "caveira". É o 

nome do lugar onde Jesus foi crucificado. Tinha este nome porque ali 
ficavam jogados os ossos de algumas das pessoas que eram crucificadas. 
Quando pensavam neste lugar, só lembravam das caveiras que tinham sido 
deixadas lá.. 

 
5. A Babilônia, famosa por sua crueldade e poder nos tempos do Velho 

Testamento, fica situada num deserto que está dentro dos limites do Iraque 
(terra de Sadan Russein). O mais espantoso é que o governo do Iraque está 
trabalhando para reedificar a antiga Babilônia. 
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6. Thiago ou Jacó. Este nome vem do hebraico Yaqôbh (Jácó), que em grego 
é Iakobos (Thiago) e no inglês é James. De acordo com Vila & Escuan, este 
nome significa "usurpador" ou aquele que engana. 

 
7. Corinto era uma importante cidade Grega aos tempos do Novo 

Testamento. Nessa época era uma cidade com cerca de 600 mil habitantes. 
Era uma metrópole com várias religiões. Ali havia adoração a todos os 
deuses. O principal culto praticado nesta região era a adoração à Afrodite 
(deusa do amor erótico - e daí vem a palavra afrodisíaco). Quando Paulo 
chegou ali, muitas vidas que estavam cansadas do pecado entregaram suas 
vidas ao Senhor Jesus, e a partir disso uma grande igreja começou a nascer 
naquela grande cidade. 

 
8. Escribas (Mt. 23.2). Tinham esse nome porque escreviam (copiavam) os 

escritos bíblicos numa época em todas as cópias tinham que ser feitas à 
mão. De tanto copiarem o Velho Testamento, eles acabaram se tornado 
grandes conhecedores dos escritos bíblicos, por isso também eram 
chamados de "doutores da Lei". Muitos escribas se converteram ao Senhor 
Jesus, mas a maioria era contra o Cristianismo e por isso foram duramente 
criticados por Jesus. 

 
9. Evangelho (Mc. 1.1). Essa palavra significa literalmente "Boa Notícia", mas 

muitas vezes, nos textos bíblicos, ela significa a história do ministério de 
Jesus, isto é, suas obras, sua morte e ressurreição. Assim, "crer no 
Evangelho" é crer que a vida, morte e ressurreição de Jesus são poderosos 
para mudar os rumos da nossa vida mesmo nos dias de hoje. 

 
10. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito cerca de 400 anos depois do 

último livro do Velho Testamento. Neste período de 400 anos foram escritos 
alguns livros não inspirados por Deus conhecidos por "apócrifos", que são 
justamente os livros excedentes da bíblia católica. E alguns outros que 
veremos mais a frente. 

 
11. Davi. Esse nome significa "amado" (J. Davis - pg. 149). Foi o nome do mais 

importante rei da história de Israel. Uma variação desse nome é "Davidson" 
(em inglês, "filho de David"). 

 
12. Voto (Salmo 116.14). Significa promessa, compromisso, pacto ou acordo 

que alguém faz com alguém. Normalmente os personagens do Antigo 
Testamento faziam votos (promessas) a Deus, para que Ele lhes 
abençoasse em algum empreendimento ou necessidade particular. Uma 
pessoa que faz votos mas não cumpre é uma pessoa infiel, e por isso deve 
pensar muito bem antes de prometer alguma coisa a Deus. 
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13. Durante anos, os céticos declararam que MOISÉS não poderia ter escrito a 
primeira parte da Bíblia porque a escrita era desconhecida na época (1500 
A.C). A ciência da arqueologia provou desde então que a escrita já era 
conhecida milhares de anos antes dos dias de Moisés. Os sumérios já 
escreviam cerca de 4000 A.C., e os egípcios e babilônios quase nessa 
mesma época e até muito anteriormente à época de Moisés. 

 
14. Judeu (Rm. 1.16). Este era o nome do povo que vivia numa tribo de Israel 

chamada JUDÁ. Com o passar do tempo todos os israelitas passaram a ser 
chamados de "judeus", pois hoje a nação de Israel ocupa apenas a região 
que era ocupada pela tribo de Judá. Se alguém tem descendência judaica, 
então é um judeu, mesmo que venha a nascer em outro país. 

 
15. O idioma que Jesus falava era o aramaico. Sim , esta era a língua 

praticada na Judéia e na Galileia dos tempos de Jesus. O Hebraico - idioma 
dos hebreus (judeus) descaracterizou-se em anos anteriores aos tempos do 
Novo Testamento e desta descaracterização é que surgiu o aramaico, o 
idioma que Jesus e seus discípulos falavam 

 
16. Aba (Mc. 14.36). Esta é uma palavra aramaica que significa simplesmente 

"pai". Quando na oração Jesus disse "aba", o autor do livro estava apenas 
informando qual foi a palavra exata que saiu da boca de Jesus. 

 
17. Lucas e Atos provavelmente são os únicos livros da Bíblia que não foram 

escritos por israelitas. O médico Lucas (Cl. 4.14) é o autor desses dois 
livros. Todos os autores dos livros bíblicos têm origem israelita, menos 
Lucas. Ele era grego e não tinha qualquer descendência israelita. Também, 
ao contrário do que muitos imaginam, não tinha sido discípulo de Jesus. 

 
18. Igreja (Mt. 16.18). Esta palavra ocorre 109 vezes na Bíblia, mas não 

aparece nenhuma vez no Antigo Testamento. É a tradução da palavra grega 
"eklesia" e significa "chamados para fora". O conceito exato é que igreja é 
um povo que Jesus comprou com Seu sangue. A igreja não tem nome, nem 
endereço, nem cor, nem tribo, nem nação. Ela não é uma instituição com 
templos, organizações etc. A igreja são as pessoas, o povo de Deus. 

 



42      Visão Geral da Bíblia 



A Bíblia do Reino       43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronologia Bíblica 
 
 
 

Há ladrões que não se castigam, 
mas que nos roubam o mais 

precioso: o tempo. 
Napoleão Bonaparte 
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Cronologia Bíblica 

1. Métodos de Datação 
A palavra cronologia, do grego chronos, significa simplesmente a datação de 

acontecimentos históricos dentro da corrente do tempo. A Bíblia dedica 
considerável espaço a questões cronológicas. 

 
O povo judeu observava um calendário lunar que fixava as festas religiosas 

em determinadas épocas do ano. 
 
Geralmente os meses eram de trinta dias, mas desde que eram contados a 

partir da lua nova, o calendário às vezes demandava um mês de 29 dias. O 
calendário lunar era onze dias mais curto do que o solar. Não obstante, para 
ajustar as estações, os israelitas às vezes tinham de acrescentar um décimo 
terceiro mês ao ano, normalmente de 19 em 19 anos. 

 
A Bíblia não apresenta sua cronologia de acordo com o calendário hoje em 

uso (a.C e d.C). Apesar dos anos serem os mesmos (360 dias), o calendário 
mensal e início do ano são diferentes. Para estabelecer datas absolutas, 
precisamos compreender o sistema bíblico de registrar as datas dos reis e então 
colocá-lo ao lado das datas correspondentes aos governantes da Assíria e da 
Babilônia. Os assírios baseavam sua história em face do movimento das 
estrelas, o que nosso conhecimento presente nos capacita a marcar com 
precisão. Depois podemos usar essa informação para localizar exatamente as 
datas dos eventos do Antigo Testamento. 

 
1. Como Estabelecer Datas Absolutas 

1.1. Listas Assírias 
Como dissemos, os assírios mantinham a datação por estrelas e além disto, 

escreviam seus feitos em tábulas, normalmente de argila. 
 
Uma tábula acerca do rei assírio Daian-Assur diz que ele governou no sexto 

ano de Salmasesser III. Nesse mesmo ano os assírios travaram uma importante 
batalha em Qarqar contra um grupo de reis da costa do Mediterrâneo, e a tábula 
arrola o rei Acabe de Israel entre eles. Outra informação nas listas assírias dá a 
data dessa batalha - e da morte de Acabe - no ano de 853 a.C. 

Ainda outra lista diz que certo “Rei Ia-a-u” começou a pagar tributo a 
Salmaneser III no décimo oitavo ano do reinado de Salmaneser. É muito provável 
que este fosse o rei Jeú de Israel. A lista assíria mostra que a data foi 841 a.C. 
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2. Dois Sistemas de Calcular Datas (Judá e Israel) 
Após a morte do rei Salomão e a divisão do reino, parece que os cronistas do 

reino do Sul (Judá) contavam o reinado oficial de seus reis a partir do mês 
hebreu de etanim, ou tisri (setembro-outubro) - início do ano civil. No reino do 
Norte (Israel), os escribas usavam o mês de abibe, ou nisã (março-abril) - 
começo do ano religioso. (Veja mais detalhes sobre datas e sobre o calendário 
hebreu no livro 8 - Nomes e Números Bíblicos, da coleção A Bíblia do Reino). 

 
Nenhuma passagem bíblica indica quando começaram os reinados dos reis 

de Israel. Contudo, Edwin R. Thiele, em seu livro The misterious Numbers os the 
Hebrew Kings, de 1965, demonstrou que se admitirmos que Judá começava o 
ano com o mês de etanim e Israel começava o seu com abibe, as discrepâncias 
desconcertantes desaparecem e resulta um padrão cronológico harmonioso. 

 
3. Dois Sistemas de Tempo Decorrido para Reis (Judá e 
Israel) 
Os historiadores antigos não eram coerentes ao falarem acerca do “primeiro 

ano” de um rei no trono, porque cada rei decidia pessoalmente como seus livros 
de história tratariam do caso. Um rei podia chamar o ano que começo o seu 
reinado de “primeiro ano” - datando o ano de não-ascensão. 

 
Por outro lado, podia chamar o primeiro ano após ascender ao trono como 

seu “primeiro ano” - datando o ano de ascensão. 
 

0 1 2 Ano de ascensão
  

1 2 3 Ano de não-ascensão
 
Se o rei Jeú pagou tributo a Salmaneser III em 841 a.C., 12 anos depois que 

o rei Acabe combateu na batalha de Qarqar, então temos razão para acreditar 
que o costume em Israel era usar o sistema de datar pelo ano de não-ascensão. 

 
Por outro lado, os escribas de Judá usaram, indiscutivelmente, o esquema de 

datar pelo ano de ascensão para os seus reis. Podem ter mudado este sistema 
uma ou outra vez, quando o reino do Norte (Israel) exercia estreita influência 
sobre Judá. 

 
Quando por exemplo a princesa Atalia, de Israel, casou-se com Jeorão, filho 

de Josafá, rei de Judá. A Bíblia diz que Jeorão “andou nos caminhos dos reis de 
Israel, como também fizeram os da casa de Acabe” (2 Reis 8:18; 2 Crônicas 
21:6). No reinado de Jeorão, Judá adotou o método do ano de não-ascensão 
para datar seus reis, e o empregou por vários anos. 
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4. Data Primitiva e Data Recente 
Muitos estudiosos da Bíblia ainda questionam a data do Êxodo, e por 

conseguinte, as datas anteriores e posteriores do Êxodo. Existem 2 (duas) 
correntes principais que passamos a descrever agora: 

 
4.1. Data Primitiva 

A data primitiva toma por base os seguintes versículos: 
I Reis 6:1: Sucedeu, pois, que no ano quatrocentos e oitenta (480 anos) 

depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no (4) quarto ano 
do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de zive, que é o segundo 
mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. 

 
I Reis 11:42: O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel 

foi quarenta anos. 
 
Êxodo 12:40-41: Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 

quatrocentos e trinta anos. 
E aconteceu que, ao fim de quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, 

todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. 
 
Juízes 11:20: Enquanto Israel habitou trezentos anos em Hesbom e nas suas 

vilas, em Aroer e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo do 
Arnom, por que não as recuperaste naquele tempo? 

 
Atos 13:21: Então pediram um rei, e Deus lhes deu por quarenta anos a Saul, 

filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. 
 
Os estudiosos que optam por esta forma, insistem que os antigos sabiam 

elaborar um calendário e manter registros exatos do tempo, e que demonstravam 
a duração das épocas com exatidão cronológica, uma vez que conheciam as 
estações, fases lunares e estrelas. Assim , o argumento aceita os 480 anos de I 
Reis 6:1 e a declaração de Jefté, um juiz que disse que Israel havia ocupado a 
terra de Canaã cerca de 300 anos 

 
Juízes 11:26: Enquanto Israel habitou trezentos anos em Hesbom e 

nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas em todas as cidades que estão 
ao longo do Arnom, por que não as recuperaste naquele tempo? 

 
A primeira coisa que devemos descobrir: início do governo de Salomão: 
1. Estabelecer a morte de Salomão: Como o rei Jeú pagou tributo a 

Salmaneser III em 841 a.C., 12 anos depois que o rei Acabe combateu na 
batalha de Qarqar (853 a.C.), 
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Desde que, pelos métodos de datação vistos anteriormente, chegamos que 
Salomão começou o reinado em 971/970 a.C. retiramos 4 (Salomão começo o 
templo na primavera de 966 a.C.) e somamos 480 anos. A saída de Israel do 
Egito teria iniciado em 1446 a.C. e a conquista de Canaã a partir de 1406 a.C. 

 
Êxodo 12:40-41 cita-nos que Jacó mudou-se para o Egito 430 anos antes do 

Êxodo (1876 a.C.). Tendo estes números como ponto de partida, os demais são 
calculados facilmente, levando em conta os versículos bíblicos. 

 
O faraó do êxodo seria Amenotepe (Amenófis) III (1410 - 1337 a.C). 
 

4.2. Data Recente 
Os estudiosos que sustentam a data recente, o fazem pela análise das 

invasões da cidade de Jericó por moradores de fora, e pelo aparecimento de 
novas formas culturais na Palestina. Eles afirmam que os israelitas estavam no 
cativeiro durante a 19a dinastia egípcia, que começo em 1318 a.C. Para eles o 
faro do êxodo foi Ramessés (Ramsés) II (1304 - 1238 a.C.), e creem que os 
escravos hebreus construíram as cidades-celeiros de Pitom e Ramessés (Êxodo 
1:11, 12:37, Números 33:3). 

 
Os hebreus portanto deixaram o Egito por volta de 1275 a.C. e conquistaram 

Canaã depois de 1235 a.C. 
 
O método de data recente dá muito pouco tempo entre o Êxodo e Saul (230 

anos), e não mais de 430 anos que descreve a Bíblia (Êxodo 12:40-41). Por isto, 
usaremos o método data primitiva. 
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Tabela de Datas dos Patriarcas Usando Data Primitiva 

  Viveu 
Nasceu 
1º Filho 

Nasceu 
após 

Criação 

Viveu 
depois 
Filho 

Morreu no ano 
após Criação 

Anos Após 
Dilúvio 

a.C. Aprox. 
Nasc. 

a.C. Aprox. 
Morte 

Adão 930 130 0 800 930  4244 3314 

Sete 912 105 130 807 1042  4114 3202 

Enos 905 90 235 815 1140  4009 3104 

Cainã 910 70 325 840 1235  3919 3009 

Maalaleel 895 65 395 830 1290  3849 2954 

Jarede 962 162 460 800 1422  3784 2822 

Enoque 365 65 622 300 987  3622 3257 

Metusalém 969 187 687 782 1656 0 3557 2588 

Lameque 777 182 874 595 1651 -5 3370 2593 

Noé 950 502 1056 448 2006 350 3188 2238 

Sem 600 100 1558 500 2158 502 2686 2086 

Arfaxade 438 35 1658 403 2096 440 2586 2148 

Cainã (*) 460 130 1693 330 2153 497 2551 2091 

Salá 433 30 1823 403 2256 600 2421 1988 

Héber 464 34 1853 430 2317 661 2391 1927 

Pelegue 239 30 1887 209 2126 470 2357 2118 

Reú 239 32 1917 207 2156 500 2327 2088 

Serugue 200 30 1949 170 2149 493 2295 2095 

Naor 148 29 1979 119 2127 471 2265 2117 

Terá 205 70 2008 135 2213 557 2236 2031 

Abraão 175 100 2078 75 2253 597 2166 1991 

Isaque 180 60 2178 120 2358 702 2066 1886 

Jacó 147 91 2238 56 2385 729 2006 1859 

José 110 39 2329 71 2439 783 1915 1805 

No Egito 430  2368  2798 1142 1446  

Deserto 40      1406  

Guerras 3      1403  

Juízes 360      1043  
 

Exemplo: Adão viveu 930 anos. Quando tinha 130 anos, nasceu Sete. Ele nasceu no Ano 0 da criação. Viveu 
800 anos após o nascimento de Sete, portanto 930 anos. Este nascimento provavelmente ocorreu no ano 4244 a.C. 
e morreu no ano 3314 a.C. Esta datação iniciou com a data 1446 a.C. para a saída dos judeus do Egito. 

(*) Cainã - o texto hebraico da Bíblia no Antigo Testamento não menciona a vida de Cainã. Somente a versão 
Septuaginta em Gn 10:24, Gn 11:12-13, I Cr 1:18. A nossa Bíblia fala de Cainã em Lucas 3:38. Cainã estava com 
130 anos quando nasceu Salá e viveu 430 anos no total. 
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Tabela de Datas dos Patriarcas Usando Dinastia 4 

  Viveu 
Nasceu 1º 

Filho

Nasceu 
após 

Criação

Viveu 
depois 
Filho

Morreu no 
ano após 
Criação

Anos 
Após 

Dilúvio

a.C. 
Aprox. 
Nasc.

a.C. 
Aprox. 
Morte 

Adão 930 130 0 800 930 14167 13992 

Sete 912 105 130 807 1042   13237 13062 

Enos 905 90 235 815 1140 12325 12150 

Cainã 910 70 325 840 1235 11420 11245 

Maalaleel 895 65 395 830 1290 10510 10335 

Jarede 962 162 460 800 1422 9615 9440 

Enoque 365 65 622 300 987 8653 8478 

Metusalém 969 187 687 782 1656 0 8288 8113 

Lameque 777 182 874 595 1651 -5 7319 7144 

Noé 950 502 1056 448 2006 350 6542 6367 

Sem 600 100 1558 500 2158 502 5592 5417 

Arfaxade 438 35 1658 403 2096 440 4992 4817 

Cainã 460 130 1693 330 2153 497 4554 4379 

Sala 433 30 1823 403 2256 600 4094 3919 

Héber 464 34 1853 430 2317 661 3661 3486 

Pelegue 239 30 1887 209 2126 470 3197 3022 

Reú 239 32 1917 207 2156 500 2958 2783 

Serugue 200 30 1949 170 2149 493 2719 2544 

Naor 148 29 1979 119 2127 471 2519 2344 

Terá 205 70 2008 135 2213 557 2371 2196 

Abraão 175 100 2078 75 2253 597 2166 1991 

Isaque 180 60 2178 120 2358 702 2066 1886 

Jacó 147 91 2238 56 2385 729 2006 1859 

José 110 39 2329 71 2439 783 1915 1805 

No Egito 430 2368 2798 1142 1446

Deserto 40           1406   

Guerras 3 1403

Juízes 360 1043
 

Exemplo: Adão e sua geração (dinastia) viveram 930 anos. Assim sendo, a 
família de Sete teria tido origem quando Adão contava com 130 anos de idade e 
alcançara a hegemonia quando a tribo de Adão já tinha governado por 930 anos. 
Tal método de contagem colocaria o nascimento de Adão já no ano 7625 e o 
dilúvio 8225 anos depois de Adão (7625 + 600 anos de Noé). Como “Israel” 
refere a um homem, e a uma nação, da mesma forma, os ante-diluvianos 
poderiam ser primeiramente pessoas e, mais tarde, famílias (Moabe, Amom 
Amaleque...). Comentário da Bíblia Vida Nova em Gn 5:32. 

 

 
4 Dinastia - Intervalo de tempo de Famílias, consoante alcancem ou percam a preeminência 
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Esta tabela leva em conta que cada personalidade gerou seu filho, e viveu o 
número de anos ali descrito.  

 

 

A cronologia que computa as épocas, tomando nomes de pessoas e o 
cumprimento de suas vidas como base, traria o dilúvio 1656 anos depois da 
criação de Adão à imagem de Deus. 

 

- A Septuaginta dá 2242 anos para o mesmo período, e a versão Samaritana, 
1307 anos. Se levarmos em consideração o valor de 1656 anos, o dilúvio 
aconteceu (2588 + 2003 =) 4591 anos atrás. 

 

Há piedosos estudiosos da Bíblia que creem que devemos computar as 
épocas tomando por base as famílias, consoante alcancem ou percam a 
preeminência, como acontece nos casos de dinastias. Assim sendo, a família de 
Sete teria tido origem quando Adão contava com 130 anos de idade e alcançara 
a hegemonia quando a tribo de Adão já tinha governado por 930 anos. Tal 
método de contagem colocaria o nascimento de Noé no ano de 7625 e o Dilúvio 
no de 8225 depois da criação de Adão. 

 

8225 = (7625 + 600 do nascimento de Noé até o dilúvio). 
 

Como “Israel” refere-se a um homem, e a uma nação, da mesma forma, os 
antediluvianos poderiam ser primeiramente pessoas e, mais tarde famílias 
(conforme Moabe, Amom, Amaleque). Nota de Gn 5:32 da Bíblia Vida Nova. 

 
 
Portanto o dilúvio teria ocorrido no ano 5942 a.C, ou seja, há 

aproximadamente 7950 anos atrás, se incluirmos as dinastias até Abraão. 
 
Isto pode explicar 2 outras dificuldades: 
1. O grande número de anos para os Patriarcas (930, 969, 962...), que 

seriam, por esta explicação, o número de anos da preeminência da dinastia. 
2. Existe uma evidência arqueológica de um dilúvio na região da 

Mesopotâmia, Mar Negro e Mar Cáspio, há pouco mais de 7000 anos atrás. 
Portanto dentro desta estimativa de anos usando a Dinastia como base de 
datação. 

Dinastia pode ser explicada como diz a página 54 do Livro 18 da Bibliografia: 
(...) a lista de Gênesis 11 não é um registro cronológico, mas o registro de uma época. Em outras 

palavras, ela dá os nomes de certos indivíduos preeminentes na linha genealógica correta, mas nem 
sempre numa sequência de pai para filho. Assim, a extensão de tempo coberta é mais longa do que 
podia aparecer. 

A Bíblia oferece-nos diversos outros exemplos de listas referentes a épocas, como em Mateus 
1:8, onde Jorão parece ser pai de Uzias. Realmente, Jorão foi bisavô de Uzias. Mateus não poderia 
esperar que esta omissão passasse despercebida a seus leitores, nem parece ter ele esperado que 
eles encontrassem falhas e as apontassem. Por estranho que pareça, este método de genealogia por 
época era bem compreendido no mundo antigo. 

Por isto acreditamos que a lista “usando dinastia” da página 31 é 
possível de ser verdadeira ou próxima do real. 
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2. Ordem dos Livros Bíblicos 
Alguns livros da Bíblia foram escritos por épocas diferentes, e somente após 

muitos anos, foram juntados num único livro. Portanto, se a lermos na sequência, 
do Gênesis ao Apocalipse, não a estaremos lendo em ordem cronológica dos 
acontecimentos bíblicos.  

A seguir apresentamos a ordem dos livros feita de forma cronológica. Desta 
maneira, se você leitor um dia for ler toda a Bíblia, a melhor maneira será ler 
conforme esta ordem disposta abaixo. 

 
2.1. Antigo Testamento 
Livros do Antigo Testamento e Suas Datas de Referência  

Antigo Testamento 
5 

Datas 
Aproximadas 6

Número 
de Anos

Datas 
Aproximadas 7

Número 
de Anos 

Gênesis Anterior a 6000 até 
1670 a.C.

Mais de 
4330

4004 a 1689 2315 

Êxodo 1445 a 1280 216 1706 a 1490 216 
Levítico 1280 a 1240 40 1490 1

Números 1280 a 1240 40 1490 a 1451 39 
Deuteronômio 1260 a 1240 20 1451 2 meses 

Josué 1240 a 1220 20 1451 a 1427 24 
Juízes 1220 a 1060 160 1427 a 1100 327 
Rute 1200 a 1100 100 

I Samuel 1:1 a 15:35  
 

1100 a ... 
... a 1010  

 
 
 

90 

 
 

1171 a ... 
... a 1056 

 
 
 

115 

l Samuel 17:12 a 17:15
l Samuel 16:1 a 16:13
l Samuel 17:1 a 17:11

l Samuel 17:16 a 17:58
l Samuel 16:14 a 16:23

l Samuel 18:1... 
ll Samuel 1010 a 960 50 1056 a 1019 37 

l Reis 1010 a 850 160 1015 a 897 118 
l Crônicas  1010 a 960 50 1056 a 536

ll Crônicas 1 a 25 960 a 800 160 
ll Reis 1 a 13 850 a 800 50 

896 a 588 308 
ll Reis 14 790  

Amós 790 a 755 35 
II Crônicas 26 780  

II Reis 15 770  
Jonas 760  
Oséias 760 a 725 35 

II Crônicas 27 e 28 740  
Miquéias  740 a 690 50 

 
5 As datas desta coluna são as datas a que se referem os escritos, e não as datas em que foram 
escritos, apesar destas datas confundirem-se em alguns livros. 
6 (a.C. - antes de Cristo) Estas datas são compatíveis com as datas RECENTES. 
7 (a.C. - antes de Cristo) Estas datas são compatíveis com as datas PRIMITIVAS 
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Isaías 740 a 680 60 
II Reis 16 730  

II Crônicas 
29,30,31,32,33 

720  a 680  40   

Naum 635  
II Reis 21,22 680 a 630 50 

Sofonias 630  
II Crônicas 34,35,36 640 a 620 20 

II Reis 23,24,25 620 a 580 40 
Habacuque 620  
Jeremias 620 a 580 40 
Salmos  várias datas mas provavelmente o livro foi terminado aqui

Provérbios várias datas mas provavelmente o livro foi terminado aqui
Cantares várias datas mas provavelmente o livro foi terminado aqui

Eclesiastes várias datas mas provavelmente o livro foi terminado aqui
Daniel 610 a 530 80 

Ezequiel 590 a 565 25 
Lamentações de 

Jeremias 
580     

Obadias 580  
Esdras 1 a 6 530 a 500 30 536 a 457 79 

Ageu 520  
Zacarias 520  

Joel ?  
Ester 480  

Esdras 7 a 10 500 a 450 50 
Malaquias 450  
Neemias 450 a 425 25 446 a 434 12 

 
Obs.: Lista organizada pelo autor, utilizando a Bíblia Vida Nova (Shedd), A 

Bíblia de Jerusalém e O Mundo da Bíblia, os dois últimos ambos das Edições 
Paulinas. Mais o Livro O Mundo do Antigo Testamento da Editora Vida, livro 
este que aconselhamos para quem deseja se aprofundar em datações bíblicas.  

 



A Bíblia do Reino       53 

 

2.2. Novo Testamento 
Livros do Novo Testamento e Suas Datas de Referência e Datas de Escrita 

Novo Testamento Datas a que se refere Data do Escrito
Marcos 4 a.C. a anos 50
Mateus anos 60
Lucas 
João Fim década 80 ou início 90 

Atos 1 a 18:22 30 d.C. a 51 d.C. 49 a 51
I Tessalonicenses 50 ou 51
II Tessalonicenses 50 d.C. 50 ou 51

Tiago 45
I Coríntios 54 e 55
II Coríntios 54 e 55

Gálatas Fins de 48 ou início de 49 
Romanos 55

Atos 18:23 - 21:16
Filemon 
Efésios 

Filipenses 
Colossenses 

I Timóteo 
Atos 21:17 a 28:29 63 d.C.

I Pedro 
Tito 

Hebreus anos 60
II Timóteo 68 d.C.
II Pedro 
Judas anos 60 ou 70
I João 90 d.C. Fim década 80 ou início 90 
II João  Fim década 80 ou início 90 

Apocalipse 98-99 d.C. Fim década 80 ou início 90 
III João 100 d.C. Fim década 80 ou início 90 

 
 

Obs.: Lista organizada pelo autor, utilizando O Mundo da Bíblia das Edições 
Paulinas. Os espaços sem data são motivados pela falta de precisão no 
reconhecimento da real data do escrito. Os cristãos desta época estavam em 
fuga constante, e portanto não apresentavam uma vida sossegada que 
pudessem registrar com precisão os acontecimentos de suas vidas. 
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3. Os Evangelhos em Ordem Cronológica 
Evangelhos em Ordem Cronológica 

Primeira Parte - Trinta Anos Preparatórios 
 1.  Introdução 
1. Prefácio do Evangelho de Lucas
 Lc 1:1-4
2. Prólogo do Evangelho de João
 Jo 1:1-18
 2. Prenúncios do nascimento de Jesus
3. Duas genealogias de Jesus
Genealogia de José Mt 1:1-17
Genealogia provavelmente de Maria Lc 3:23-28
4. Anunciação do nascimento de João Batista
No templo de Jerusalém, em 7 ou 6 
a.C.  

  Lc 1:5-25  

5. O nascimento de Jesus anunciado à virgem Maria
Em Nazaré, em 7 ou 6 a.C. Lc 1:26-38
6. A virgem Maria visita Isabel
 Lc 1:39-56
7. Nascimento de João Batista
Região montanhosa da Judéia, 
durante 30 anos 

  Lc 1:57-80  

8. Anunciação a José do nascimento de Jesus
Nazaré. Cinco meses, mais ou 
menos, antes do nascimento de 
Jesus 

 Mt 1:18-25   

 3. Nascimento e Infância de Jesus
9. O nascimento de Jesus 
Belém, perto de Jerusalém. Em 6 ou 
5 a.C. 

  Lc 2:1-7  

10. Os anjos e os pastores
Perto de Belém Lc 2:8-20
11. A circuncisão de Jesus
Belém. Aos 8 dias de idade Lc 2:21
12. Sua apresentação no templo
Jerusalém. Aos 40 dias de idade Lc 2:22-38
13. Magos do oriente o visitam
Jerusalém e Belém. Talvez pouco 
antes da morte de Herodes

 Mt 2:1-12   

14. A fuga para o Egito e a matança dos infantes
Provavelmente 5 a.C. Mt 2:13-18
15. A volta do Egito para Nazaré
Talvez no mesmo ano da ida para 
lá, ou no ano seguinte 

 Mt 2:19-23 Lc 2:39  

 4. Sua vida em Nazaré 
16. Sua meninice ali 
Talvez até 7 a.C. Lc 2:40
17. Aos doze anos visita Jerusalém 18. Mais dezoito anos em Nazaré
Talvez 7 ou 8 d.C. Lc 2:41-50
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18. Mais dezoito anos em Nazaré
 Lc 2:51-52

Segunda Parte - Início Do Ministério De Jesus 
Desde o aparecimento do Precursor até o aprisionamento deste
 5. Os começos da pregação do evangelho
19. João Batista inicia o seu ministério
No deserto da Judéia e às margens 
do Rio Jordão. Talvez durante seis 
meses no ano de 25 ou 26 d.C.

Mc 1:1-8 
 

Mt 3:1-12 Lc 3:1-18  

20. O batismo de Jesus 
Jordão, perto de Betânia. Talvez 26 
ou 27 d.C. 

Mc 1:9-11 Mt 3:13-17 Lc 3:21-22  

21. A tentação de Jesus 
Região deserta da Judéia. Talvez 26 
ou 27 d.C. 

Mc 1:12-13 Mt 4:1-11 Lc 4:1-13  

22. O testemunho de João perante uma comissão vinda de Jerusalém
Betânia de Além-Jordão. Talvez 26 
ou 27 d.C. 

   Jo 1:19-28 

23. João identifica o Cordeiro de Deus
Betânia de Além-Jordão. Talvez 26 
ou 27 d.C. 

   Jo 1:29-24 

24. Os primeiros discípulos de Jesus
Betânia de Além-Jordão. Talvez 26 
ou 27 d.C. 

   Jo 1:35-51 

25. O primeiro milagre de Jesus
Caná da Galiléia. Talvez 26 ou 27 
d.C. 

   Jo 2:1-11 

26. A primeira estada de Jesus em Cafarnaum
Talvez 26 ou 27 d.C. Jo 2:12
 6. O ministério inicial de Jesus na Judéia
27. Jesus efetua a primeira purificação do templo
Jerusalém. A páscoa, talvez 27 d.C. Jo 2:13-22
28. A situação de Jesus durante a primeira páscoa do seu ministério
 Jo 2:23-25
29. Nicodemos em entrevista com Jesus
Durante a primeira páscoa do seu 
ministério 

   Jo 3:1-21 

30. Os ministérios de Jesus e João em paralelo
Judéia e Enom, perto de Salim. 
Talvez 27 d.C. 

   Jo 3:22-36 

 7. Um ministério de dois dias numa aldeia dos samaritanos
31. Razões pelas quais Jesus deixou a Judéia
 Mc 1:14 Mt 4:12 Lc 3:19-20; 

4:14
Jo 4:1-3 

32. Jesus evangeliza a mulher samaritana e a cidade de Sicar
Poço de Jacó e Sicar. Talvez 27 
d.C. 

   Jo 4:4-42 

33. Sua chegada à Galiléia
 Jo 4:43-45

Terceira Parte - Seu Grande Ministério Na Galiléia 
Desde o aprisionamento de João Batista até a primeira multiplicação dos pães
 8. Os começos do ministério galileu
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34. Os prefácios sinóticos deste ministério
 Mc 1:14-15 Mt 4:12,17 Lc 4:14-15
35. Cura do filho de um oficial do rei
 Jo 4:46-54
36. A primeira rejeição de Jesus pelo povo de Nazaré
 Lc 4:16-30
37. Deixando Nazaré, fixa residência em Cafarnaum
 Mt 4:13-16 Lc 4:31
38. Chama quatro pescadores para serem pescadores de homens
Junto ao mar da Galiléia, perto de 
Cafarnaum 

Mc 1:16-20 Mt 4:18-22 Lc 5:1-11  

39. Pelos seus sublimes ensinos e pela cura dum endemoninhado, Jesus causa grande 
admiração em Cafarnaum 
 Mc 1:21-28 Lc 4:31-37
40. Jesus cura a sogra de Pedro e muitos outros
 Mc 1:29-34 Mt 8:14-17 Lc 4:38-41
 9. A par de sua fama crescente, cresce também a hostilidade contra Jesus
41. Sua primeira viagem pela Galiléia
 Mc 1:35-49 Mt 4:23-25 Lc 4:42-44
42. A cura dum leproso causa grande excitação popular
 Mc 1:40-45 Mt 8:2-4 Lc 5:12-16
43. Jesus cura um paralítico descido pelo telhado
 Mc 2:1-12 Mt 9:1-8 Lc 5:17-26
44. Jesus chama a Mateus o qual lhe oferece um banquete 
Em Cafarnaum Mc 2:13-17 Mt 9:9-13 Lc 5:27-32
45. Profere três parábolas em defesa dos discípulos quando criticado por não jejuarem
 Mc 2:18-22 Mt 9:14-17 Lc 5:33-39
46. Jesus defende a cura, num sábado, dum enfermo em Jerusalém
 Jo 5:1-47
47. Jesus defende os discípulos da crítica que lhes foi feita por terem colhido espigas num 
sábado 
No caminho, voltando de Jerusalém Mc 2:23-28 Mt 12:1-8 Lc 6:1-5
48. Também defende a cura, num sábado, da mão mirrada dum homem
 Mc 3:1-6 Mt 12:9-14 Lc 6:6-11
 10. Jesus dá um novo passo: funda uma organização e proclama um código
49. Hostes volúveis de toda parte, afluindo à presença de Jesus atestam a sua larga fama
 Mc 3:7-12 Mt 12:15-21
50. Jesus escolhe doze discípulos, constituindo assim a primeira unidade orgânica do seu reino
 Mc 3:13-19 Lc 6:12-16
51. No sermão do monte Jesus proclama um código para o seu reino 
Um lugar plano num monte perto de 
Cafarnaum. 

 Mt 5:1-8:1 Lc 6:17-49  

 11. Transição: Jesus age ainda sozinho, embora tendo chamado os doze
52. Cura em Cafarnaum o servo de um centurião
 Mt 8:5-13 Lc 7:1-10
53. Ressuscita o filho duma viúva da cidade de Naim
 Lc 7:11-17
54. A última comunicação entre João e Jesus
 Mt 11:2-19 Lc 7:18-35
55. Ais sobre as cidades impenitentes - pronunciamento acerca do Pai - convite aos aflitos
Na Galiléia Mt 11:20-30
56. Uma pecadora unge os pés de Jesus em casa de Simão o fariseu
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Na Galiléia Lc 7:36-50
 12. Jesus intensifica a propaganda do reino, viajando, curando e instruindo por 
meio de parábolas  
57. Na sua segunda viagem pela Galiléia, Jesus é acompanhado pelos doze e por um grupo de 
mulheres que lhe ministravam dos seus bens
 Lc 8:1-3
58. Jesus, acusado blasfemamente de expulsar demônios por Belzebu, rebate essa acusação
Provavelmente num mesmo dia Mc 3:20-30 Mt 12:22-37
59. Escribas e fariseus exigem de Jesus um sinal
Ainda no mesmo dia, na Galiléia Mt 12:38-45
60. A família espiritual de Jesus
No mesmo dia, na Galiléia Mc 3:31-35 Mt 12:46-50 Lc 8:19-21
61. Primeiro grande grupo de parábolas no qual combate os fariseus e instrui os discípulos
No mesmo dia, na Galiléia Mc 4:1-2 Mt 13:1-3a Lc 8:4

Ensinamentos proferidos à numerosa multidão à beira do mar
A do semeador Mc 4:3-25 Mt 13:3b-23 Lc 8:5-18
A da semente crescendo por si 
mesma. 

Mc 4:26-29    

A do Joio Mt 13:24-30
A da Semente de Mostarda Mc 4:30-32 Mt 13:31-32
A do fermento e a menção de muitas 
outras 

Mc 4:33-34 Mt 13:33-35   

Ensinamentos proferidos aos discípulos em casa
A do joio explicada. Mt 13:36-43
A do tesouro escondido Mt 13:44
A da pérola preciosa Mt 13:45-46
A da rede lançada ao mar Mt 13:47-50
A do homem proprietário Mt 13:51-53
62. Jesus acalma uma tempestade
No mesmo dia Mc 4:35-41 Mt 8:18;23-

27 
Lc 8:22-25  

63. Cura os gadarenos possessos de uma legião de demônios
No mesmo dia, em Gergesa Mc 5:1-20 Mt 8:28-34 Lc 8:26-39
64. Ressuscita a filha de Jairo e cura uma mulher que lhe tocara o manto
 Mc 5:21-43 Mt 9:18-26 Lc 8:40-56
65. Cura dois cegos e um mudo - outra acusação blasfema 
 Mt 9:27-34
 13. Jesus prossegue na sua grande atividade de doutrinação e evangelização
66. É rejeitado pela segunda vez em Nazaré (última visita a esta cidade)
 Mc 6:1-6a Mt 13:54-58
67. Envia os doze dois a dois na sua frente, e enceta a sua terceira viagem pela Galiléia
A terceira viagem pela Galiléia Mc 6:6b-13 Mt 9:35-11:1 Lc 9:1-6
68. Herodes Antipas perturbado por ter degolado João Batista e ouvir os milagres de Jesus
 Mc 6:14-29 Mt 14:1-12 Lc 9:7-9

Quarta Parte - A Época Das Retiradas - Um Período De 
Instrução Especial Aos Doze 

 14. Primeira retirada e eventos subsequentes 
69. Primeira tentativa de retirada e primeira multiplicação dos pães e peixes
Em Betsaida Júlia Mc 6:30-44 Mt 14:13-21 Lc 9:10-17 Jo 6:1-14
70. Jesus desvia as multidões do propósito de o fazerem rei, isto é, um messias político
 Mc 6:45-46 Mt 14:22-23 Jo 6:15
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71. Jesus, andando sobre o mar revolto, aparece aos discípulos
 Mc 6:47-52 Mt 14:24-27 Jo 6:16-21
72. Tendo chegado a Genezaré, continua fazendo muitas curas
 Mc 6:53-56 Mt 14:34-36
73. Seu discurso sobre o pão da vida
Na sinagoga em Cafarnaum Jo 6:22-71
74. Os discípulos acusados de transgredirem as leis cerimoniais
Provavelmente em Cafarnaum Mc 7:1-23 Mt 15:1-20 Jo 7:1
 15. Viagem ao norte pela Fenícia e a volta a Decápolis
75. A segunda retirada - cura da filha da siro-fenícia
 Mc 7:24-30 Mt 15:21-28
76. Jesus prossegue na viagem, rodeando para o norte, o leste e o sul até Decápolis, curando 
muitos e multiplicando por fim os pães e peixes para quatro mil pessoas
Conserva-se afastado do território 
de Herodes Antipas 

Mc 7:31-8:9 Mt 15:29-38   

77. Forte oposição da parte dos fariseus e saduceus
Saduceus mais Fariseus contra 
Jesus, em Dalmanuta 

Mc 8:10-12 Mt 15:39-
16:4 

  

 16. Retirada para a região de Cesaréia de Filipe 
78. Terceira retirada (a qual é a segunda para o norte), o aviso aos discípulos contra o fermento 
dos fariseus e a cura de um cego em Betsaida Júlias
No território de Herodes Filipe, a 
nordeste do mar da Galiléia. É 
provável que tenha ido até o Monte 
Hermon. 

Mc 8:13-26 Mt 16:5-12   

79. A grande confissão dos discípulos, sendo Pedro seu intérprete
Perto de Cesaréia de Filipe Mc 8:27-30 Mt 16:13-20 Lc 9:18-21
80. Jesus prediz a sua morte e ressurreição e exorta todos à renúncia própria - a segunda vinda 
 Mc 8:31-9:1 Mt 16:21-28 Lc 9:22-27
81. A transfiguração de Jesus, e duas questões por ela suscitadas
Num monte, talvez Hermon, perto de 
Cesaréia de Filipe 

Mc 9:2-13 Mt 17:1-3 Lc 9:28-36  

82. Jesus cura um jovem endemoninhado que os discípulos não puderam curar
Na mesma região Mc 9:14-29 Mt 17:14-20 Lc 9:37-43a 
83. Voltando secretamente pela Galiléia, Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição
 Mc 9:30-32 Mt 17:22-23 Lc 9:43b-45
 17. De volta da terceira retirada, Jesus passa alguns dias em Cafarnaum com os 
doze, antes de subir à festa dos tabernáculos
84. Jesus paga o sagrado tributo do templo, com um estáter encontrado na boca de um peixe
Em Cafarnaum Mt 17:24-27
85. Os doze contendem pela preeminência no reino e Jesus lhes dá uma lição de humildade
 Mc 9:33-37 Mt 18:1-5 Lc 9:46-48
86. O zelo imprudente de João suscita do Mestre lições sobre tropeços
 Mc 9:38-50 Mt 18:6-14 Lc 9:49-50
87. O espírito de conciliação e perdão com que se deve tratar a um irmão ofensor
Em Cafarnaum Mt 18:15-35
88. Jesus requer renúncia própria de seus seguidores (cfr. 80)
De viagem na Galiléia Mt 8:19-22 Lc 9:57-62
89. Jesus rejeita o conselho de seus irmãos incrédulos quanto à publicidade da sua obra
Na Galiléia Jo 7:2-9
90. Jesus, indo a Jerusalém, passa secretamente por Samaria, onde a oposição dos habitantes 
irrita os discípulos 
 Lc 9:51-56 Jo 7:10
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Quinta Parte - O Ministério Ulterior Na Judéia 
 18. O ensino de Jesus por ocasião da festa dos tabernáculos
91. Estando a festa já em meio, chega Jesus e se põe a ensinar no templo, causando assim 
grande sensação 
No templo de Jerusalém Jo 7:11-52
92. O caso da mulher adúltera
    Jo 7:53-

8:11
93. Jesus se declara luz do mundo - os fariseus, encolerizados pelas suas pretensões 
messiânicas, travam com ele forte controvérsia e acabam procurando matá-lo
Em Jerusalém, no templo, durante a 
festa 

   Jo 8:12-59 

94. A sensacional cura do cego de nascença
Em Jerusalém, ao sair do templo Jo 9:1-41
95. A parábola do bom pastor 
Em Jerusalém, durante a festa Jo 10:1-21
 19. Ministério na Judéia, fora de Jerusalém
96. A Missão dos Setenta 
Provavelmente na Judéia Lc 10:1-24
97. Pela parábola do bom samaritano Jesus interpreta a lei do amor ao próximo para o doutor da 
lei que o tentava 
Provavelmente na Judéia Lc 10:25-37
98. Diante da queixa de Marta, Jesus defende Maria por ter escolhido a boa parte
Em Betânia, perto de Jerusalém Lc 10:38-42
99. Pela segunda vez Jesus ensina aos discípulos a orar
Jesus algumas vezes, repete 
ensinos (veja Mt 6:7-12). 
Provavelmente na Judéia. 

  Lc 11:1-13  

100. Uma cura sensacional e uma acusação blasfema
(Veja Mt 12:38-43). Provavelmente 
na Judéia. 

  Lc 11:14-36  

101. Jesus, estando à mesa de um fariseu, lança veementes ais contra os escribas, fariseus e 
doutores da lei 
Provavelmente na Judéia Lc 11:37-54
102. Tendo-se ajuntado muitos milhares de pessoas, Jesus pronuncia um poderoso discurso
Provavelmente na Judéia Lc 12:1-59
103. Jesus aproveita dois acontecimentos contemporâneos e a parábola da figueira para ensinar 
a urgente necessidade de arrependimento
Provavelmente na Judéia Lc 13:1-9
104. Jesus, num sábado, cura uma mulher encurvada e defende o ato diante da crítica do 
príncipe da sinagoga 
Provavelmente na Judéia Lc 13:10-21
105. Jesus, na festa da dedicação, ainda é acossado pelos judeus e retira-se de Jerusalém
 Jo 10:22-39 

Sexta Parte - Ministério De Jesus Na Peréia 
Desde a festa da dedicação em 29 d.C. até a semana da páscoa de 30 d.C. (talvez 1 ano mais 
cedo) 
 20. O trabalho de Jesus na Peréia até a morte de Lázaro
106. Jesus retira-se de Jerusalém para Betânia de Além-Jordão, onde João batizava no 
princípio do seu ministério 
 Jo 10:40-42 
107. Depois de certa demora em Betânia, Jesus percorre as cidades e aldeias da Peréia, 
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ensinando e caminhando novamente para Jerusalém
 Lc 13:22-30
108. Avisado de que Herodes Antipas o quer matar, responde com santa altivez e conhecimento 
de causa 
É de notar que na Peréia, Jesus 
está em território de Herodes 
Antipas 

  Lc 13:31-35  

109. Jesus cura no sábado um hidrópico, logo se defendendo e prosseguindo com vários 
ensinos 
Provavelmente na Peréia Lc 14:1-24
110. Jesus ensina a uma grande multidão o custo de ser discípulo dele
 Lc 14:25-35
111. Três parábolas sobre a graça: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido
Talvez na Peréia Lc 15:1-32
112. Duas parábolas sobre a mordomia: a do mordomo infiel e a do rico e Lázaro
Provavelmente em Peréia Lc 16:1-31
113. Três virtudes recomendadas: magnanimidade, fé e modéstia cristãs
Provavelmente ainda na Peréia Lc 17:1-10
 21. O ministério pereu interrompido pela morte de Lázaro
114. Jesus ressuscita a Lázaro
 Jo 11:1-44
115. A trama contra a vida de Jesus
 Jo 11:45-54 
116. Jesus cura dez leprosos
Nota-se que depois de Ter ressuscitado a Lázaro, Jesus retirou-se 
para Efraim. Esta cidade, conforme a erudição hodierna, se achava 
situada a uns 30 km ao norte de Jerusalém e não muito longe de 
Betel. Aceitamos a teoria de que Jesus tenha prosseguido na sua 
viagem missionária desde Efraim ainda para o norte em direção à 
Galiléia. Se assim foi, Jesus já estava naquelas paragens quando 
começou a peregrinação das multidões para Jerusalém a fim de ali 
assistir à grande festa anual, a páscoa. Veja Lc 17:11.

Lc 17:11-19  

117. O advento do reino messiânico
Jesus prossegue com as multidões 
na viagem a Jerusalém para assistir 
à páscoa 

  Lc 17:20-37  

118. Duas parábolas sobre a oração: a da viúva importuna e a do fariseu e o publicano
 Lc 18:1-14
 22. Final do ministério pereu
119. A questão do divórcio
Jesus continua na sua viagem, 
agora além do Jordão, para assistir 
à páscoa em Jerusalém 

Mc 10:1-12 Mt 19:1-12   

120. Jesus abençoa algumas crianças de tenra idade
Jesus ainda se acha de viagem na 
Peréia além do Jordão, indo a 
Jerusalém 

Mc 10:13-16 Mt 19:13-15 Lc 18:15-17  

121. O jovem rico suscita de Jesus ensinos sobre o perigoso apego às riquezas
Ainda está de caminho através da 
Peréia 

Mc 10:17-31 Mt 19:16-
20:16 

Lc 18:18-30  

 23. Subindo a Jerusalém
122. Jesus prediz pela terceira vez a sua paixão
Deixando a Peréia, Jesus atravessa 
o Jordão perto de Jericó, demora 

Mc 10:32-34 Mt 20:17-19 Lc 18:31-34  



A Bíblia do Reino       61 

pouco nesta cidade e continua a sua 
viagem em companhia dos doze e 
das multidões de peregrinos que, 
em verdadeira romaria, subiam a 
Jerusalém para assistir à festa da 
páscoa 
123. A ambição descabida de Tiago e João provoca de Jesus ensinos sobre como ser primus 
inter pares 
 Mc 10:35-45 Mt 20:20-28
124. Jesus cura dois cegos perto de Jericó
Quanto à aparente discrepância 
entre Marcos e Mateus contra Lucas 
(saiam e chegavam em Jericó), há 2 
interpretações: 
1. Os suplicantes começaram a 
clamar a Jesus quando este entrava 
em Jericó e Ele atendeu só quando 
saía. 
2. Eles clamaram quando Jesus saía 
da velha cidade e foram atendidos 
quando ele entrava na nova cidade, 
que dista cerca de 3 km (Josué 6:26 
e I Reis 16:34). 
Outra discrepância é quanto ao 
número de cegos citados: Mateus 
(2) e Marcos e Lucas (1). Mas na 
verdade os 2 mencionados por 
Mateus abrangem o único citado por 
Lucas e Marcos. É provável que dos 
3 evangelistas, Mateus seja o único 
que com certeza estava lá. Como 
Marcos menciona o nome de um 
deles, é bastante certo que este 
(Bartimeu) tenha ficado com Jesus e 
os discípulos por muito mais tempo, 
pelo menos para Marcos conhecer 
seu nome e filiação. 

Mc 10:46-52 Mt 20:29-34 Lc 18:35-43  

125. Jesus visita a Zaqueu
 Lc 19:1-10
126. A parábola das dez minas
Jesus chegará a Jerusalém 6 dias 
antes da páscoa, quando será 
crucificado.  
Jesus pressente que impera no meio 
popular a ideia errônea quanto ao 
reino e o rei messiânicos, pois 
cuidava o povo que Jesus havia de 
estabelecer um Reino Político. O 
povo também havia de rejeitá-lo 
quando percebesse a verdadeira 
natureza do reino de Deus. 
Compare-se a parábola dos talentos 
na seção 143. Nestas duas 
parábolas Jesus emite 
ensinamentos quase idênticos. Na 
das minas ele acentua a sua 

  Lc 19:11-28  
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próxima rejeição e em caráter mais 
remoto salienta o castigo e o 
galardão no dia do juízo final, 
enquanto na dos talentos ele frisa 
mais a doutrina do juízo final.

Sétima Parte - Última Semana do Ministério De Jesus E 
Sua Crucificação 

Primavera de 30 d.C. (Talvez no ano anterior)
 24. Jesus termina o seu ministério público
127. Cochicham em Jerusalém a respeito de Jesus, e em Betânia procuram-no e a Lázaro para 
os matarem 
Está próxima a páscoa e Jesus no 
meio da multidão de peregrinos 
chega a Betânia, talvez sexta-feira à 
tarde, de onde 2 dias depois fará 
sua entrada triunfal em Jerusalém.

   Jo 11:55-
12:1; 9:11 

128. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como o Messias
Jesus havia chego à Betânia, 
provavelmente na sexta-feira e 
agora, depois do sábado (judaico), 
viaja no domingo (cristão) para 
Jerusalém, que fica a uns 3 km 
distante de Betânia e pouco mais da 
cidade de Betfagé, voltando à 
Betânia na tarde do mesmo dia.

Mc 11:1-11 Mt 21:1-11 Lc 19:29-44 Jo 12:12-19 

129. A figueira infrutífera amaldiçoada
Na segunda-feira, foi de novo de 
Betânia à Jerusalém. Em Mt 21:17 
verifica-se que ele, na tarde do 
mesmo dia, voltou à Betânia.

Mc 11:12-14 Mt 21:18-19   

130. A segunda purificação do templo
 Mc 11:15-19 Mt 21:12-17 Lc 19:45-48
131. A figueira infrutífera achada seca
No dia seguinte, terça-feira, voltaram 
Jesus e os discípulos de Betânia à 
Jerusalém. 

Mc 11:20-26 Mt 21:20-22 Lc 21:37-38  

132. Jesus responde aos principais sacerdotes e anciãos quanto à autoridade com que ele agia
Terça-Feira - um dos dias mais 
longos no ministério de Jesus.

Mc 11:27-
12:12

Mt 21:23-
22:14 

Lc 20:1-9  

133. Jesus responde ao segundo interrogatório malicioso: sobre o tributo
Ainda terça-feira. Mc 12:13-17 Mt 22:15-22 Lc 20:20-26
134. Jesus responde ao terceiro interrogatório: sobre a ressurreição
Ainda terça-feira. Mc 12:18-27 Mt 22:23-33 Lc 20:27-40
135. Jesus responde ao quarto interrogatório: sobre o primeiro mandamento
Ainda terça-feira. Mc 12:28-34 Mt 22:34-40
136. Jesus ainda confunde os inimigos com uma pergunta a respeito dele mesmo
Ainda terça-feira. Mc 12:35-37 Mt 22:41-46 Lc 20:41-44
137. Jesus denuncia fortemente os escribas e fariseus no seu último discurso público
Ainda terça-feira. Mc 12:38-40 Mt 23:1-39 Lc 20:45-47
138. Jesus destaca, com louvor, a pequena oferta duma viúva pobre
Ainda terça-feira. Mc 12:41-44 Lc 21:1-4
 25. Jesus, à sombra da cruz, esforça-se no sentido de preparar os discípulos 
para o que havia de acontecer
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139. O grande discurso escatológico de Jesus: a destruição de Jerusalém
Ainda terça-feira. Mc 13:1-13 Mt 24:1-14 Lc 21:5-19
140. O grande discurso escatológico de Jesus: transição da destruição de Jerusalém para a sua 
segunda vinda 
Ainda terça-feira. Mc 13:14-37 Mt 24:15-44 Lc 21:20-36
141. O grande discurso escatológico de Jesus: a sua segunda vinda - galardão e retribuição
Ainda terça-feira.  Mt 24:45-

25:46 
  

142. Jesus prediz a sua próxima crucificação enquanto elementos do sinédrio tramam a morte 
dele 
Noite de terça-feira. Mc 14:1-2 Mt 26:1-5 Lc 22:1-2
143. Alguns gregos procuram uma entrevista com Jesus
Tendo Jesus pronunciado um de 
seus últimos discursos públicos e 
louvado a pequena oferta da viúva 
pobre, sai do templo muito triste. 
Esta tristeza é bem evidente na sua 
resposta aos gregos - aliás resposta 
direta não lhes deu. Tendo 
terminado as suas ponderações 
suscitadas pelos gregos, partiu do 
templo e provavelmente se 
escondeu no Monte das Oliveiras. 
(ver Jo 12:36) - talvez não na 
mesma hora, mas depois de sair da 
casa de Simão, o leproso. 

   Jo 12:20-36 

144. Jesus é rejeitado pelos judeus
 Jo 12:37-50 
145. Jesus ungido para a sepultura numa festa em Betânia em casa de Simão, o leproso
Noite de terça-feira. A mulher que 
ungiu Jesus aqui é Maria de 
Betânia, irmã de Lázaro e Marta. 
Não devemos confundir com a 
pecadora que ungiu o Senhor (Lc 
7:36-50), nem muito menos com 
Maria Madalena, de quem Jesus 
expulsou 7 demônios (Lc 8:2).

Mc 14:3-9 Mt 26:6-13  Jo 12:2-8 

146. Judas combina com os principais sacerdotes a traição de Jesus
Judas tendo saído de Betânia, 
provavelmente indignado pelo 
episódio passado, foi a Jerusalém 
tratar da traição. A narrativa é aqui 
interrompida durante mais de 24 
horas. Pode ser sugerido que Jesus 
recolheu-se para uma vigília de 
oração ou confraternização com 
seus discípulos, pois nenhum 
evangelista cita nada a respeito. 
Jesus pressentia que a hora 
chegava e queria ficar alguns 
momentos a sós com seus 
discípulos amados. 

Mc 14:10-11 Mt 26:14-16 Lc 22:3-6  

147. A páscoa: Jesus manda fazer os preparativos
A páscoa propriamente dita celebra-
se no dia 15 do mês judaico 

Mc 14:12-16 Mt 26:17-19 Lc 22:7-13  
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chamado Nisan. Os preparativos 
são feitos na véspera, isto é, no dia 
14 do mesmo mês. Cumpre notar 
que  dia judaico começa com o pôr 
do sol do dia solar anterior. Daí se 
vê que o dia 15 de Nisan, em que 
Jesus celebrou a páscoa, começou 
ao pôr do sol da quinta-feira e 
continuou até o pôr do sol da sexta-
feira da semana da paixão. Portanto 
o Mestre mandou fazer os 
preparativos na tarde de quinta-feira 
antes do pôr do sol. É provável que 
o cenáculo em que ele observou a 
dita festa fosse uma sala na 
residência dos pais de João Marcos. 
Deve ser lembrado que durante a 
quarta-feira anterior Jesus esteve 
descansando juntamente com os 
discípulos em retiro na cidade de 
Betânia e que o Mestre não se 
afasta dos seus discípulos senão na 
hora da sua prisão depois da meia 
noite de quinta para sexta-feira.
148. A páscoa: Jesus a celebra com os doze
 Mc 14:17 Mt 26:20 Lc 22:14-16
149. A páscoa: Jesus resolve a contenda ambiciosa entre os discípulos
 Lc 22:24-30
150. A páscoa: Jesus à mesa com os discípulos e lava os seus pés
Era costume entre o povo israelita 
lavar os pés ao entrar em casa para 
uma refeição. Nos primeiros 
versículos, João dá-nos a entender 
que este incidente se verificou no 
início da refeição pascal.  

   Jo 13:1-20 

151. A páscoa: Jesus prediz a sua traição por Judas
 Mc 14:18-21 Mt 26:21-25 Lc 22:21-23 Jo 13:21-30 
152. A páscoa: Jesus prediz que Pedro o negará
 Mc 14:27-31 Mt 26:31-35 Lc 22:31-34 Jo 13:36-38 
153. A páscoa: Jesus dá alguns rápidos ensinos, inclusive o novo mandamento
 Jo 13:31-35 
154. A páscoa: Jesus dá uma lição enigmática sobre a espada e outras coisas materiais
 Lc 22:35-38
155. A páscoa: Jesus institui a ceia memorial
 Mc 14:22-25 Mt 26:26-29 Lc 22:17-20 I Co 11:23-

36
156. Jesus, o Mestre, faz um discurso de despedida aos discípulos
    Jo 14:1-

16:33
 Mc 14:26 Mt 26:30 Lc 22:39
157. Jesus, o divino mediador, faz uma grande oração intercessória 
Noite de quinta-feira. Jo 17:1-26
 26. Sofrimento e morte de Jesus pelo pecado do mundo
158. Jesus no Getsêmane sofre horrenda agonia
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Cerca de meia noite de quinta para 
sexta-feira. 

Mc 14:32-42 Mt 26:36-46 Lc 22:40-46 Jo 18:1 

159. Jesus no Getsêmane é traído, preso e abandonado
 Mc 14:43-52 Mt 26:47-56 Lc 22:47-53 Jo 18:2-12
160. Jesus sendo processado: perante as autoridades judaicas - diante de Anás, interrogado e 
ferido 
Depois da meia noite de quinta para 
sexta-feira. 

   Jo 18:13-
14; 19-23

161. Jesus sendo processado: perante as autoridades judaicas - diante de Caifás e do sinédrio - 
interrogado, zombado, esbofeteado e condenado
Depois da meia noite de quinta para 
sexta-feira. 

Mc 14:53; 55-
65

Mt 26:57; 
59-68 

Lc 22:54a; 
63-65

Jo 18:24 

162. Jesus sendo processado: perante as autoridade judaicas - diante de Caifás e do sinédrio - 
três vezes é negado Jesus por Pedro
Depois da meia noite de quinta para 
sexta-feira. 

Mc 14:54; 66-
72

Mt 26:58; 
69-75 

Lc 22:54b-
62

Jo 18:15-
18; 25-27

163. Jesus sendo processado: perante as autoridades judaicas - diante de Caifás e do sinédrio é 
formalmente condenado para ser entregue a Pilatos
Sexta-Feira. Mc 15:1a Mt 27:1 Lc 22:66-71
164. Jesus sendo processado: sendo ele conduzido a Pilatos, Judas, roído de remorsos, 
suicida-se 
Sexta-Feira. Mt 27:3-10 At 1:18-19
165. Jesus sendo processado: perante as autoridades romanas - diante de Pilatos pela primeira 
vez, é interrogado 
Sexta-Feira. Mc 15:1b-5 Mt 27:2; 11-

14 
Lc 23:1-5 Jo 18:28-38 

166. Jesus sendo processado: perante as autoridades romanas - diante de Herodes Antipas, 
interrogado e escarnecido 
Sexta-Feira. Lc 23:6-12
167. Jesus sendo processado: perante as autoridades romanas - diante de Pilatos pela segunda 
vez, finalmente açoitado, escarnecido, condenado e sentenciado
Sexta-Feira. Mc 15:6-15 Mt 27:15-26 Lc 23:13-25 Jo 18:39-

19:16
168. Jesus sofre, maltratado pelos soldados romanos
Sexta-Feira, entre 6 e 9 horas da 
manhã. 

Mc 15:16-19 Mt 27:27-30   

169. Jesus sofre pela via dolorosa desde o pretório (Fórum) até o Calvário
Sexta-Feira, antes das nove horas. Mc 15:20-23 Mt 27:31-34 Lc 23:26-

33a
Jo 19:17 

170. Jesus crucificado: as três primeiras horas na cruz
Sexta-Feira, das 9 às 12 horas. Mc 15:24-32 Mt 27:35-44 Lc 23:33b-

43
Jo 19:18-27 

171. Jesus crucificado: as três últimas horas na cruz - reina a escuridão, morrendo Jesus às 15 
horas 
Sexta-Feira, das 12 às 15 horas. Mc 15:33-37 Mt 27:45-50 Lc 44;46 Jo 19:28-30 
172. Jesus crucificado: morto, ainda pendurado no madeiro - assinalam-se fenômenos 
sobrenaturais 
Sexta-Feira, por volta das 15 horas. Mc 15:38-41 Mt 27:51-56 Lc 23:45; 

47-49
 

173. Jesus sepultado: verificada a sua morte, é sepultado no sepulcro novo de José de 
Arimatéia 
Sexta-Feira, após as 15 horas. Jo 19:31-42 
Sexta-Feira, após as 15 horas. Mc 15:42-46 Mt 27:57-60 Lc 23:5-54
174. Jesus sepultado: o sepulcro é oficialmente selado e guardado
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Durante 24 horas. Isto é, da tarde de 
sexta-feira até o sábado judaico.

Mc 15:47 Mt 27:61-66 Lc 23:55-56  

Oitava Parte - Ressurreição, Aparecimentos E Ascensão 
De Jesus 

 27. Jesus ressurge no primeiro dia da semana - o sepulcro é encontrado vazio
175. O sepulcro visitado pela primeira vez por algumas mulheres
Terminado o sábado judaico, isto é, 
depois das 6 horas da tarde, foram 
comprar aromas para ungir o corpo 
de Jesus. A jornada de Jerusalém a 
Betânia não excedia a distância que 
se permitia viajar no sábado.

Mc 16:1 Mt 28:1   

176. O sepulcro descerrado por um anjo durante o terremoto 
Cedo no domingo, antes do 
despontar do sol. 

 Mt 28:2-4   

177. O sepulcro, visitado pela segunda vez pelas mesmas mulheres, é encontrado vazio
Cedo no domingo Mc 16:2-4 Lc 24:1-3 Jo 20:1
178. Jesus ressurrecto: assim o declaram os anjos às mulheres perplexas e atemorizadas
 Mc 16:5-8 Mt 28:5-8 Lc 24:4-8
179. Jesus ressurrecto: o fato é narrado aos discípulos pelas mulheres - dois deles examinam o 
sepulcro vazio 
 Lc 24:9-12 Jo 20:2-10
 28. Jesus aparece aos fiéis cinco vezes no domingo da ressurreição
180. Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, mandando por ela uma mensagem aos 
discípulos 
 Mc 16:9-11 Jo 20:11-18 
181. Jesus aparece a diversas mulheres mandando por elas outra mensagem aos discípulos
 Mt 28:9-10
182. O suborno dos guardas pelos príncipes dos sacerdotes para encobrir o fato da ressurreição 
de Jesus 
Domingo de manhã cedo. Mt 28:11-15
183. Jesus aparece a Cleopas e seu companheiro em caminho para Emaús
Ainda no Domingo. Mc 16:12-13 Lc 24:13-33
184. Jesus aparece a Simão Pedro (Cefas)
Ainda no Domingo. Lc 24:34-35 I Co 15:5a
185. Jesus aparece a um grupo de discípulos, estando Tomé ausente
Ainda no Domingo. Mc 16:14 Lc 24:36-43 Jo 20:19-20 
 29. Jesus encarrega os discípulos da evangelização do mundo, aparecendo-lhes 
mais cinco vezes antes de sua ascensão
186. A primeira das comissões finais que Jesus dá aos discípulos
 Jo 20:21-33 
187. Jesus aparece de novo aos discípulos e desta vez inclusive Tomé
Tomé não estava presente a 
nenhum dos aparecimentos de 
Jesus ressurrecto verificados no 
domingo da ressurreição. Passaram-
se 8 dias sem ser registrado 
nenhum aparecimento. Já é o 
segundo domingo. Os discípulos se 
acham reunidos de novo com as 
portas fechadas, estando presente 
Tomé. 

   Jo 20:24-29 
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188. Jesus aparece a sete dos discípulos (terceira vez aos mesmos) à margem do mar de 
Tiberíades 
Não se pode precisar o dia do 
presente aparecimento. 

   Jo 21:1-14 

189. Jesus reabilita a Pedro
 Jo 21:15-17 
190. Jesus fala em termos apocalípticos sobre a morte de Pedro e João
 Jo 21:18-23 
191. Jesus aparece aos discípulos (quarta vez aos mesmos) e a uma grande multidão
Não se pode precisar o dia do 
presente aparecimento. 

 Mt 28:16-17  I Co 15:6 

192. A segunda das comissões finais que Jesus dá aos discípulos
 Mc 16:15-18 Mt 28:18-20 
193. Jesus aparece a Tiago
 I Co 15:7
194. Jesus aparece pela décima vez, dando a terceira das comissões finais aos discípulos
 Lc 24:44-49
195. O Senhor Jesus ressurrecto e elevado aos céus suscita adoração e confirma a obra dos 
seus servos 
A ascensão se verificou entre 
Jerusalém e Betânia, no fim dos 40 
dias de aparecimentos. 

Mc 16:19-20  Lc 24:50-53 At 1:9-12 

196. A conclusão do Evangelho de João
    Jo 20:30-

31; 21:24-
25
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Por que cometer erros antigos se 
há tantos erros novos a escolher? 
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Resumo do Antigo Testamento 

1. Comentários 
Se todas as pessoas que estudam a Bíblia, iniciassem sabendo a ordem 

cronológica dos livros, conforme descrito no assunto Bíblia, e estudassem o que 
cada livro tem como tema, seu escritor, a época, o momento e o por que foram 
escritos (como detalharemos a seguir), a compreensão da Bíblia ficaria muito 
mais fácil. Com certeza, não haveria tantas denominações e seitas por 
interpretação inadequada das Escrituras.  

 
Dicionário Davis: 

Esta designação Antigo/Velho Testamento ou Antiga/Velha Aliança é tirada de 2 
Co 3: 14, onde o apóstolo S. Paulo diz: "Pois até ao dia de hoje, quando fazem a 
leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, ..." O Antigo Testamento 
compõe-se de trinta e nove livros, que na ordem em que estão dispostos em 
nossas Bíblias, o dividem naturalmente em tres classes, a saber: dezessete livros 
históricos, de Gênesis a Ester; cinco livros poéticos, de Jó ao Cantico dos 
Canticos, e dezessete livros proféticos.  
Poemas e fragmentos de poemas, ocorrem nos livros históricos, Gn 4: 23, 24; 9: 
25-27; Ex 15: 25: 1-18; Jz 5. Também há passagens proféticas nos livros 
históricos, Gn 3: 15; 9: 11-16; 2 Sm 7, e história nos livros proféticos, Is 7; Jr 26: 
7, 11 até cap. 39: 14; 40: 7 até cap. 43: 8.  
A poesia é muito abundante nos livros proféticos. A Bíblia hebraica só contém 
estes livros, com algumas diferenças no arranjo e na sua classificação. Todo o 
Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, excetuando apenas Ed 
4: 8 até cap. 6: 18; 7: 12-26; Jr 10: 11; Dn 2: 4 até cap. 7: 28, que foram escritos 
em aramaico. Os caracteres do alfabeto hebraico eram semelhantes aos do 
alfabeto aramaico. A forma original destes caracteres estava em uso na Fenícia 
1.500 anos antes de Cristo, que podemos ver na Pedra Moabita e na inscrição de 
Siloé, bem como nas moedas do tempo dos macabeus. Passaram por várias 
alterações de forma até que ultimamente se converteram nas formas 
quadrangulares que se encontram nos manuscritos existentes e nas edições 
impressas da Bíblia hebraica. Os livros do Antigo Testamento foram escritos nos 
antigos caracteres, que se foram mudado para as formas atuais, por causa das 
repetidas cópias manuscritas. A escrita hebraica só empregava letras 
consoantes, deixando que o leitor suprisse as vogais. Porém, entre os séculos 
sétimo e décimo da era cristã, os escritores judeus, residentes em Tiberíades da 
Palestina, substituíram essa falta com os pontos que indicavam a vocalização 
própria, segundo a pronúncia tradicional. Estes pontos, servindo de vogais, 
fixaram grandemente o sentido dos textos. Os seus autores chamavam-se 
Massoretas, de masorah ou, melhor, de massorah, que quer dizer tradição. Os 
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textos deste modo suplementados tem o nome de massoréticos, também 
acompanhado de um sistema de acentos para facilitar a província das palavras e 
o modo de as ajuntar e separar. As escolas judaicas de Babilônia usavam um 
método diferente para indicar as vogais, conservando substancialmente a mesma 
pronúncia em voga. A pontuação babilônica era feita por cima das linhas do 
texto. Em tempos remotos, as palavras eram muitas vezes separadas por u 
ponto (cp. os pontos da Pedra Moabita, da inscrição de Siloé; os espaços de 
Carpentras Stele, talvez do quarto século A. C.) e daqui se conclui que existiam 
manuscritos hebreus que eram espaçados de modo semelhante. O Talmude 
mandava que as cópias manuscritas dessem um espaço do tamanho de uma 
letra depois de cada palavra. 

 

2. Divisão do A.T. 
1. Pentateuco 
2. Históricos 
3. Poéticos 
4. Profetas Maiores 
5. Profetas Menores 
 

1 Data Aprox. - Data Aproximada em que foram escritos os livros, e não as épocas em que eles se referem. As datas 
de referência estão descritas na Ordem dos Livros Bíblicos, no assunto Bíblia, com exceção do Apocalipse, que se 
refere a todas às épocas: desde a vida e morte de Jesus até o Reino dos Céus. 

 

2.1. Pentateuco 
Livro Escritor Data 

Aprox.1
Tema 

Gênesis Moisés  
(a quase 
totalidade) 

1450 a 
1400 a.C. 

Este livro é bem definido pelo seu título (Gênesis), 
que significa “Princípio”, sendo a história do 
princípio de todas as coisas, o princípio do céu e da 
terra, o princípio de todas as formas de vida e de 
todas as instituições e relações humanas. Mostra 
também como e porque o homem pecou 
originalmente, e os passos iniciais destinados à sua 
redenção. Esta redenção fez-se mediante uma 
aliança divina feita com uma raça escolhida, cuja 
história primitiva ali se começa a descrever.  
São 10 histórias: 
1. A Origem do Mundo 
2. Adão 
3. Noé 
4. Filhos de Noé 
5. Os descendentes de Sem 
6. Abraão 
7. Ismael 
8. Isaque 
9. Esaú 
10. Jacó (Israel)

Êxodo Moisés 1500 a 
1410 a.C.

A História de Israel desde a morte de José até a 
construção do Tabernáculo.
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Levítico Moisés 1490 a.C. “Como pode um pecador aproximar-se de um Deus 
Santo”. A palavra Santo aparece mais de 80 vezes 
no livro. Levítico diz-nos como um povo redimido 
pode aproximar-se de Deus pela adoração, e como 
pode ser mantida a comunhão assim estabelecida. 
A mensagem de Levítico é: o acesso a Deus é 
somente por meio do sangue, e o acesso assim 
obtido exige santidade do adorador.

Números Moisés 1490 a.C. Em Números vemos Israel servindo a Deus. O 
serviço do Senhor não deve ser feito de uma 
maneira casual, razão do porque o livro nos 
apresenta o quadro de um acampamento, onde 
tudo é feito segundo a primeira lei do céu: a ordem. 
O povo é numerado conforme as tribos e famílias; a 
cada tribo é designado o seu lugar no 
acampamento e na marcha. Os acampamentos são 
regulados com precisão militar. No transporte do 
tabernáculo, cada Levita tem a sua tarefa especial. 

Deuteronômio Moisés  
(a quase tota-
lidade) 

1410 a.C. Repetição das leis proclamadas no Sinai, com um 
chamado à obediência, mesclado com a lembrança 
das experiências da geração passada.

 

2.2. Históricos 
Livro Escritor Data 

Aprox.
Tema 

Josué Josué 1370 a.C. A conquista e a divisão da terra de Canaã.
Juízes Samuel (o 

mais aceito) 
1420 a.C. A História de Israel durante os tempos dos 14 

Juízes. 
O livro descreve uma série de quedas do povo de 
Deus na idolatria, seguidas por invasões da terra 
prometida e servidões a seus inimigos.

Rute Samuel (o 
mais aceito) 

1322 a.C. Como a vida de uma jovem moabita foi 
enriquecida: 
1. Por meio da constância e de uma sábia eleição. 
2. Por meio de um trabalho humilde. 
3. Ao aceitar o conselho de uma amiga mais idosa. 
4. Por meio de uma aliança providencial. 
5. Por sua exaltação a uma família real.

I Samuel Samuel e 
outros 

1171 a.C. Nascimento e dedicação de Samuel. O fracasso de 
Eli como juiz e como pai. A chamada de Samuel e 
sua infância maravilhosa.

II Samuel Samuel e 
outros 

1056 a.C. O reinado de Davi. É o quadro do ungido de Deus. 

I Reis Jeremias (o 
mais aceito)

1015 a.C. História do reinado de Salomão. 

II Reis Jeremias (o 
mais aceito) 

896 a.C. História dos reinos de Israel e Judá, desde a última 
parte do reinado de Acazias em Israel, e de Jorão 
em Judá, até o tempo do cativeiro. 
Quanto à história de Israel, é este um quadro 
sombrio de governantes degenerados e de gente 
pecadora, que resultou na escravidão.

I Crônicas Esdras (o 
mais aceito) 

1004 a.C. É um livro saturado de genealogias, com um foco 
especial no reinado de Davi. Porções importantes 
incluem a declaração da grande aliança com Davi e 
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a magnífica oração de louvor pronunciada por Davi. 
II Crônicas Esdras 450 a.C. É a continuação de I Crônicas e um suplemento do 

livro de Reis. A história de Judá narrada aqui é, em 
termos gerais, um quadro sombrio de instabilidade 
e apostasia, mesclada com períodos de reforma 
espiritual. 

Esdras Esdras 536 a.C. O regresso dos judeus de seu cativeiro na 
Babilônia, e a reconstrução do templo, além da 
inauguração de reformas sociais e religiosas.

Neemias Neemias 446 a.C. A reconstrução dos muros de Jerusalém, a 
repetição de certas leis divinas e a restauração das 
ordenanças antigas.

Ester Mordecai ou 
Esdras 

521 a.C. A libertação dos judeus por meio da rainha Ester. 

 

2.3. Poéticos 
Livro Escritor Data 

Aprox.
Tema 

Jó Desconhecido Incerta O problema da aflição de Jó. O livro é poético e 
pictórico em suas descrições.

Salmos Davi 73 
salmos; 
filhos de Coré 
11; Asafé 12; 
Hemã 11; Etã 
1; 
Salomão 2; 
Moisés 1; 
Ageu 1; 
Esdras 1; 
Zacarias 1;  
restantes são 
anônimos.

Durante um 
período 
grande de 
anos. 

O tema predominante são orações e louvores, mas 
os Salmos cobrem um grande variedade de 
experiências religiosas. São referidos com mais 
frequência no Novo Testamento do que qualquer 
outro livro, exceto Isaías. São com frequência 
chamados salmos de Davi, devido Davi ser autor 
de um grande número deles. 

Provérbios A maioria é de 
Salomão. Os 
caps. 30 e 31 
são de Agur e 
Lemuel.  

Incerta Dar instrução moral, especialmente aos jovens. 

Eclesiastes Salomão 977 a.C. O livro contém as reflexões e experiências de um 
filósofo, cuja mente estava em conflito sobre os 
problemas da vida.

Cantares de 
Salomão 

Salomão 965 a.C. Um poema lírico em forma de diálogo. O livro 
descreve o amor de Salomão por uma jovem 
sulamita. 
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2.4. Profetas Maiores 
Livro Escritor Data 

Aprox.
Tema 

Isaías Isaías 760 a.C. De todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é 
o mais famoso e sublime. Em nenhum dos outros 
livros obtemos um visão tão gloriosa do Messias e 
de seu reino.

Jeremias Jeremias 629 a.C. A reincidência de pecados, a escravidão e a 
restauração dos judeus.

Lamentações Jeremias 588 a.C. As desolações de Jerusalém, o resultado de seus 
pecados, e o castigo de um Deus fiel, que visava 
conduzi-los ao arrependimento.

Ezequiel Ezequiel 595 a.C. Predições da destruição de Jerusalém. 
Admoestações ao arrependimento.

Daniel Daniel 607 a.C. Deus revelado como o que domina a elevação e a 
queda dos reinos deste mundo, até sua destruição 
final, e que estabelece seu próprio Reino. Por 
causa de suas muitas visões, o livro de Daniel tem 
sido chamado “O apocalipse do Antigo 
Testamento”.

 

2.5. Profetas Menores 
Livro Escritor Data 

Aprox.
Tema 

Oséias Oséias, do 
reino de 
Israel 

785 a.C. a 
725 a.C. - 
data do início 
do Cativeiro.

É uma exaltação ao arrependimento dirigida às 
10 tribos, antes do cativeiro destas. 
Profetizou sobre a separação de Israel e Deus, a 
condenação (cativeiro) e a reconciliação

Joel Joel, de Judá 829 a.C. 
(data incerta) 

A data do escrito é incerta. A data dos 
acontecimentos é aproximadamente entre o ano 
600 a.C. a 400 a.C. Alguns autores, 
principalmente evangélicos, o colocam antes do 
exílio de Israel, em 829 a.C. 
Todavia reconhecemos que os estudiosos 
católicos têm estudado este profeta o suficiente, 
colocando-o no primeiro intervalo de datas citado. 
A profecia de Joel foi referente a uma invasão 
extraordinariamente calamitosa de insetos 
destrutivos, que devastou a terra, destruiu as 
colheitas e trouxe fome geral. 
Profetizou ainda sobre a invasão do exército 
Assírio, sobre a invasão final (no final dos 
tempos) e sobre o derramamento do Espírito 
Santo sobre a nação judaica.  
Profetizou sobre a restauração do povo (17-21). 
Como pensamento chave temos o 
arrependimento nacional e suas bênçãos.

Amós Amós, um 
pastor e 
tratador de 
figos 

785 a 740 
a.C. 

Profetizou sobre os juízos vindouros sobre as 
nações vizinhas, e sobre o chamado de Israel 
para que busque a Deus com sinceridade. Prediz 
a dispersão e a restauração de Israel. 
a) Profetizou sobre os juízos vindouros sobre as 
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nações vizinhas. 
b) Fez discursos ameaçadores sobre Judá e 

Israel. 
c) Fez um chamado para que Israel busque a 

Deus com sinceridade. 
d) Teve uma série de visões: 

. gafanhotos (7:1-3) 

. fogo (7:4-5) 

. prumo (7:7-9) (9 - destruição da família 
de Jeroboão) 

. cesto de frutos de verão (8:1-3) 

. santuário derrubado (9:1-10) 
e) Prediz ainda a dispersão e a restauração

Obadias Obadias 590 a 587 
a.C. Todavia 
alguns 
autores o 
colocam em 
864 a.C. 

A profecia gira em torno do orgulho e de uma 
disputa entre os povos de Edom e Israel. Israel, 
filho de Jacó, mantém uma eterna luta com os 
filhos de Esaú (edomitas), trazendo a briga do 
passado pelo direito da primogenitura. 
A profecia tem como lição espiritual, o especial e 
providencial cuidado de Deus para com os judeus 
e a certeza do castigo para os que os perseguem 
(Edom). 

Jonas Jonas ver (*) 862 a.C. ou 
760 a.C. a 
750 a.C. e/ou 
612 a.C. 
(destruição 
de Nínive). 

O livro demonstra que o Deus dos hebreus  
preocupa-se com todo o mundo. 
Jonas foi enviado por Deus a Nínive como 
missionário, a fim de admoestar os inimigos de 
seu país. Eles deveriam arrepender-se de seus 
pecados e da intenção de derrubar Israel e Judá, 
sob pena de serem destruídos por Deus. 
Há uma lição-revelação no livro para a nação 
judaica: “Deus é o Deus, não só dos judeus mas 
também dos gentios, e que é o dever do seu 
povo escolhido levar a luz da Sua Revelação 
Divina.” 
(*) Entretanto pode ter sido escrito por outras 
pessoas, após a destruição de Nínive (perto de 
100 anos após os acontecimentos a que se 
refere Jonas). Ou parte foi escrita por Jonas e 
parte (a que se refere à destruição de Nínive), foi 
escrita por um escriba.

Miquéias Miquéias, 
natural de 
More-sete-
Date, Judá. 

740 a 690 
a.C. 
Contemporân
eo de Isaías 

Israel destruído pelos chefes falsos e salvo pelo 
Chefe verdadeiro, o Messias. 
Divisão da Profecia de Miquéias: 
a) Denunciadora (caps. 1 a 3): O profeta 

apresentou um quadro de uma nação 
pecaminosa condenada ao cativeiro. 

b) Consoladora (caps. 4 a 7): Apresenta um 
povo redimido, desfrutando as bênçãos 
milenais. Israel é restaurado pelo Messias, o 
verdadeiro Regente.

Naum Naum Talvez em 
713 a.C. 
Antes da 
queda de 
Nínive, 
portanto 

A destruição de Nínive. Pronunciar a vingança 
Divina sobre a sanguinária cidade, e consolar à 
Judá com promessas de libertação futura. 
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antes de 612 
a.C..

Habacuque Habacuque. 
Alguns 
deduzem que 
possa ter 
sido um 
cantor do 
templo, e 
portanto um 
levita. 

630 a 615 
a.C. 

Os mistérios da providência divina, sejam eles 
entendidos ou não pelos homens. Como Naum 
predisse a destruição da nação Assíria e Obadias 
a de Edom, assim Habacuque profetizou a queda 
do império Caldeu, que crescia muito na época e 
ameaçava uma invasão à Judá. 

Sofonias Sofonias, 
provavelment
e bisneto de 
Ezequias, Rei 
de Judá. 

635 a 625 
a.C., data 
das 
profecias, e 
até 580 a.C., 
quando 
Jeremias é 
deportado 
para o Egito.

Anúncio de Juízos vindouros ao povo judeu 
(principalmente Judá), mas que a glória virá com 
a chegada do Messias. 

Ageu Ageu 540 a 510 
a.C. 

Ageu, provavelmente nascido na Babilônia, é 
chamado de “o profeta do Segundo Templo” 
(após o cativeiro). Nenhum profeta foi mais 
necessário e teve mais êxito do que Ageu, pelo 
momento crítico e delicado que passava a nação, 
e pela falta de líderes e rei. 
Mostrar o egoísmo e a indiferença com as coisas 
de Deus e para a Construção do Templo. Isto 
será o motivo das calamidades advindas ao povo 
judeu. 
Alentadoras exortações e promessas a quem 
estava comprometido com a obra.

Zacarias Zacarias 540 a 510 
a.C. 

Zacarias, provavelmente nascido na Babilônia, 
teve uma missão semelhante ao profeta Ageu. 
Por meio da promessa do êxito atual e da glória 
futura, o objetivo da profecia era animar o resto 
do povo judeu, que estava desanimado pelas 
aflições atuais e que hesitava construir o templo. 
Zacarias dava esperança e chamava o povo ao 
arrependimento. Termina com as profecias 
referentes ao retorno e ao reinado de Cristo.

Malaquias Malaquias 460 a 440 
a.C. 

É uma descrição gráfica do período final da 
história do Antigo Testamento, que mostra a 
necessidade de grandes reformas que preparem 
o caminho para a vinda do Messias. 
Cita o fato que Israel falhou. Ele apresenta um 
quadro de um povo exteriormente religioso, mas 
interiormente indiferente e falso. Um povo para o 
qual, o serviço para Deus é um formalismo. 
Apresenta a profecia da vinda de Elias, antes da 
vinda do Messias. Descreve a vinda do Messias, 
e a sua Glória, julgando e purificando a Nação. 
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Estudo Suplementar 
Juízes e Reis de Israel e Judá 

Para um melhor entendimento da história e vida de Israel, há necessidade de 
compreender porque vieram juízes e reis, quais foram e em que época cada um 
viveu. 

O período de história dos juízes, estende-se por mais ou menos 330 anos. 
Desde a morte de Josué até começos da monarquia de Saul, quando o povo 
judeu reclamava que outros povos tinham reis, somente Israel não tinha. Eles 
tinham certa razão, porque a falta de um líder, uma autoridade central, que 
garantisse a união do povo, a lei e a ordem, foi motivo de muitos desvios. 

 

 

3. Os Juízes 
Juízes nos Textos Bíblicos 

Nome Referência
Otniel Jz 3:9
Eúde Jz 3:15

Sangar Jz 3:31
Débora Jz 4:5
Gideão Jz 6:36

Abimeleque Jz 9:1
Tola Jz 10:1
Jair Jz 10:3
Jefté Jz 11:11
Ibsã Jz 12:8
Elom Jz 12:11

Abdom Jz 12:13
Sansão Jz 16:30

Eli I Sm 4:18
Samuel I Sm 7:15

 

4. Reis Antes da Divisão do Reino 
Reis de Antes da Divisão nos Textos Bíblicos 

Nome Referência
Saul I Sm 9:2
Davi I Sm 16:13

Salomão I Cr 22:9
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5. Reis de Israel 
Reis de Israel nos Textos Bíblicos 

Nome Duração do 
Reinado 
(Anos)

Data 
Aproxim.

(a.C.)

Referência 

Jeroboão I 22 930-910 1 Rs 11:26 -14:20
Nadabe 2 910-909 1 Rs 15:25-28
Baasa 24 909-886 1 Rs 15:27 - 16:7

Elá 2 886-885 1 Rs 16:6-14
Zinri (7 dias) 885 1 Rs 16:9-20
Onri 12 885-874 1 Rs 16:15-28

Acabe 21 874-853 1 Rs 16:28 - 22:40
Acazias  1 853-852 1 Rs 22:40 - 2 Reis 1:18

Jorão (Jeorão) 11 852-841 2 Rs 3:1 - 9:25
Jeú 28 841-814 2 Rs 9:1 - 10:36

Jeoacaz 16 814-798 2 Rs 13:1-9
Jeoás (Joás) 16 798-782 2 Rs 13:10 - 14:16
Jeroboão II 40 793-753 2 Rs 14:23-29

Zacarias (6 meses) 753-752 2 Rs 14:29 - 15:12
Salum (1 mês) 752 2 Rs 15:10-15

Menaém 10 751-742 2 Rs 15:14-22
Pecaías 2 741-740 2 Rs 15:22-26

Peca 20 751-732 2 Rs 15:27-31
Oséias 9 731-723 2 Rs 15:30 - 17:6

  

6. Reis de Judá 
Reis de Judá nos Textos Bíblicos 

Nome Duração do 
Reinado 
(Anos)

Data 
Aproxim. 

(a.C.)

Referência 

Roboão 17 930-914 1 Rs 11:42 - 14:31
Abião (Abias) 3 913-911 1 Rs 14:31 - 15:8

Asa 41 910-870 1 Rs 15:8-24
Josafá 25 873-849 1 Rs 22:41-51
Jeorão 8 849-842 2 Rs 8:16-24
Acazias 1 841 2 Rs 8:24 - 9:29
Atalia 6 841-836 2 Rs 11:1-20
Joás 40 836-797 2 Rs 11:1 - 12:21

Amazias 29 797-768 2 Rs 14:1-20
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Azarias (Uzias) 52 791-740 2 Rs 15:1-7
Jotão 18 751-736 2 Rs 15:32-38
Acaz 19 736-716 2 Rs 16:1-20

Ezequias 29 729-687 2 Rs 18:1 - 20:21
Manassés 55 696-642 2 Rs 21:1-18

Amom 2 641-640 2 Rs 21:19-26
Josias 31 639-609 2 Rs 22:1 - 23:30 

Jeoacaz (3 meses) 609 2 Rs 23:31-33
Jeoaquim 11 608-598 2 Rs 23:34 - 24:5
Joaquim (3 meses) 598 2 Rs 24:8-16

Zedequias 11 597-586 2 Rs 24:17 - 25:30
 
 

Os Profetas 
Depois do rei Zedequias, não houveram mais reis em Israel. Somente o 

domínio Grego e Romano. Após Salomão, o povo entrava e saia da idolatria 
como quem sai e entra numa igreja durante o final de semana. Isto levou a Deus 
admoestar e castigar seu povo. Permitiu que outros povos tomassem o povo de 
Deus como cativo. A falta de liberdade, a falta de templos para louvar o nome do 
Deus de Israel, fez com que o povo voltasse a valorizar esta liberdade e a 
liberdade de cultuar ao Deus único. Mas Deus não permitiu o cativeiro, sem 
antes avisar e esperar arrependimento. Avisou muitos anos antes através dos 
profetas como Isaías, Oséias e outros. O povo não escutou. Mais profetas foram 
mandados. Profetas chamados de maiores e profetas menores. 

 
Os profetas menores não são chamados de menores porque eram 

pequenos em estatura ou porque eram de menor importância que os demais 
profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel (os profetas maiores). Eram 
chamados assim porque suas profecias abrangiam, ou menos atividades, ou 
menos tempo ou eram menores em tamanho, sendo normalmente mais concisas, 
específicas e diretas. 

 
A época abrangida destas profecias vai desde a ruptura do Reinado Unido 

dos Judeus, criando-se dois reinos, Judá - com a tribo de Judá e Benjamim, e o 
reino de Israel - com as 10 tribos restantes (aproximadamente em 932 a.C.), até 
o retorno de Neemias do cativeiro (mais ou menos 440 a.C.). 

 
Convém ainda citar, que os profetas saíram do povo, do interior, nunca dos 

sacerdotes ou dos estudiosos da lei. “Nenhum profeta nasceu em Jerusalém, 
embora fosse a cidade em que muitos testemunharam e muitos foram mortos. 
Jerusalém matava os profetas, mas não os enviava. Antes foram enviados das 
regiões montanhosas e aldeias rurais.” 
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Dos cerca de 350 anos que abrange as profecias dos profetas (maiores e 
menores), por quase 300 anos a maioria do povo judeu ficou cativo, alguns 
presos em território alheio (Assíria e Babilônia-Caldéia). Somente com a queda 
da Babilônia pelos Medos e Persas é que o povo judeu foi libertado. Mas não 
houveram mais reis, somente a união do povo para a reconstrução do templo, 
para a busca das verdadeiras prioridades e para servir ao Deus Único. 

 
Mas logo vem o cativeiro novamente, só que dentro de seu próprio solo. Os 

romanos invadem a região e a maioria dos territórios existentes na época, 
impondo o império Romano e boa parte das leis romanas aos conquistados. É 
neste cativeiro que aparece a Vida e Obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Messias, o Prometido, o Libertador do povo de todo opressor. O Messias teria a 
missão de retirar o povo do cativeiro e reinar sobre ele, já que não havia mais 
reis decentes. 

Os profetas pregavam publicamente contra os atos contrários à religião, 
procurando restabelecer a antiga crença em Jeová, a ordem e a tradição. 
Portanto ao efetuar o estudo dos profetas, estamos estudando os precursores 
de Jesus Cristo. As pessoas que, por intermédio da revelação Divina, falam das 
dores do presente oriundas da desobediência e idolatria, e da redenção futura 
através do Messias. 

 
Nada ilustra mais a necessidade destas profecias e nada deveria ser mais 

gratificante que os dizeres do profeta Habacuque. O profeta está rodeado por 
todos os lados pela injustiça triunfante e não castigada. A princípio seu clamor 
pelo julgamento, como o clamor de todos nós e dos judeus da época do cativeiro, 
aparentemente não é ouvido por Deus. Quando finalmente é respondida a sua 
oração e pronunciado o julgamento, ele fica mais surpreendido, porque os 
agentes do julgamento de Deus, os caldeus ou Babilônicos, são ímpios e mais 
dignos de castigo que suas vítimas (os Assírios).  

Habacuque está cheio de dúvidas. Mas, felizmente, ele leva a sua inquietação 
a Deus que logo a dissipa, e apresenta uma solução dos seus problemas 
resumida na declaração que é o coração do livro - “O justo viverá pela fé (2:4)” 
(uma das 5 vezes somente que a palavra fé é citada no Antigo Testamento). Isso 
quer dizer que, por muito tenebroso que se apresente o futuro e por muito 
triunfante que pareça o mal, o homem justo não deve julgar pelas 
aparências, mas sim pela Palavra de Deus. Embora os ímpios vivam e 
prosperem nas suas impiedades e os justos sofram, estes últimos devem viver 
uma vida de fidelidade e confiança (duas palavras que resumem a significação 
da palavra fé).” 
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Resumo Do Novo 
Testamento 

 
 
 

Tudo já foi dito uma vez, mas como 
ninguém escuta é preciso dizer de 

novo.  
André Gide 
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Resumo do Novo Testamento 

1. Comentários 
A palavra testamento vem do latim testamentum e serve para traduzir o vocábulo 
grego diatheke, que quer dizer pacto, 2 Co 3: 14. O Novo Testamento incorpora o 
novo pacto de que é mediador Jesus Cristo Hb 9: 15; cp 10:16, 17; Jr 31:31-34. 
O primeiro pacto era o pacto de sangue, Hb 9: 19, 20, mas não era um 
testamento, propriamente dito o segundo, conquanto seja um pacto, é também 
um testamento, isto é, não somente foi selado com sangue, como também exigiu 
a morte do testador para dar-lhe força: não seria eficaz se Jesus, que era o 
mediador, não tivesse morte expiatória. 
Com a possível exceção do evangelho segundo S. Mateus, todos os livros do 
Novo Testamento foram escritos em grego. Este idioma havia lançado fundas 
raízes na Palestina, durante mais de três séculos, decorridos entre a conquista 
da Terra Santa por Alexandre, o Grande. O valor deste idioma e o da literatura 
grega, tinham concorrido para que lhe fosse dada larga circulação entre as 
classes cultas da Grécia e de Roma, não obstante ter a Grécia perdido grande 
parte de sua independência política. 

Dicionário Davis 
 

2. Divisão do Novo Testamento 
1. Evangelhos 
2. Histórico 
3. Epístolas Paulinas 
4. Epístolas Gerais 
5. Revelação - Apocalipse 
 
2.1. Evangelhos 
Livro Escritor Data Aproxim. Tema

Mateus Apóstolo 
Mateus 
(também 
chamado Levi), 
na Palestina

60 a 70 A.D. Cumprimento das profecias do Antigo 
Testamento, na pessoa de Jesus Cristo.  
Escrita para os hebreus. Acentua aqueles 
aspectos da pessoa de Jesus que melhor o 
qualificam como o Messias esperado.

Marcos João Marcos, 
amigo de 
Pedro. Escrito, 
segundo a 
tradição, em 
Roma 

50 a 60 A.D. Cristo, o incansável servo de Deus e dos 
homens. A vida de Cristo é descrita como 
sendo cheia de boas obras. Escrito aos 
gregos e aos pagãos que receberam a fé. 
Sua intenção é provar que Jesus Cristo é 
verdadeiramente Deus.

Lucas Lucas, amigo 
de Paulo. 
Escreveu na 
Grécia ou 

60 A.D. Dar uma narração coordenada e ordenada da 
vida de Cristo como a viram testemunhas 
oculares. Escreveu para os Romanos, 
destacando a misericórdia de Deus e a 
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talvez em 
Roma 

universalidade da salvação. 

João Apóstolo João, 
em Éfeso 

85 a 90 A.D. Inspirar a fé em Jesus Cristo como o Filho de 
Deus. Escrito para toda a Igreja, 
principalmente aos cristãos da Ásia. Supõe 
conhecidos os outros evangelhos e escreve 
para cristãos capazes de compreender uma 
exposição mais profunda das verdades. É o 
evangelho da vida espiritual.

 

2.2. Histórico 
Livro Escritor Data Aproxim. Tema

Atos dos 
Apóstolos 

Lucas (o 
médico), amigo 
de Paulo. Não 
é judeu. 

61 A.D. A história do desenvolvimento da igreja 
primitiva desde a ascensão de Cristo até o 
encarceramento de Paulo em Roma, e o 
começo de seu ministério ali. Atos deveria 
ser chamado de Atos do Espírito Santo, pela 
poderosa manifestação Espírito Santo 
apresentada ali. É o único livro incompleto da 
Bíblia, porque estamos vivendo Atos hoje em 
dia (Atos pelo Espírito Santo praticados por 
nós da Igreja atual).

 

2.3. Epístolas Paulinas 
Livro Escritor Data Aproxim. Tema

Romanos Apóstolo Paulo 58 A.D. O plano de Salvação e exortações, 
principalmente acerca dos deveres cristãos. 

I Coríntios Apóstolo Paulo 56 A.D. Parte I: A purificação da Igreja de falsos 
conceitos do ministério, do orgulho 
intelectual, de males sociais e de outras 
irregularidades. 
Parte II: Instruções Doutrinárias e Conselhos. 

II Coríntios Apóstolo Paulo 57 A.D. Carta pessoal de Paulo que fala de seu 
próprio ministério.

Gálatas Apóstolo Paulo 55 a 60 A.D. Uma defesa da doutrina da justificação pela 
fé, advertências contra a reversão ao 
judaísmo, e a vindicação do apostolado de 
Paulo.

Efésios Apóstolo Paulo 60 a 64 A.D. A unidade da Igreja, principalmente entre os 
crentes e os gentios.

Filipenses Apóstolo Paulo 60 a 64 A.D. Jesus Cristo. Enfatização da igreja, como o 
corpo de Cristo.

Colossenses Apóstolo Paulo 60 a 64 A.D. Enfatização de Cristo, como a cabeça da 
Igreja. 

I Tessalo-
nicenses 

Apóstolo Paulo 49 a 54 A.D. Consiste de recomendações, reminiscências 
pessoais, conselhos e exortações. A verdade 
central é a esperança futura na vinda de 
Cristo.

II Tessalo-
nicenses 

Apóstolo Paulo 49 a 54 A.D. A segunda vinda de Cristo. 

I Timóteo Apóstolo Paulo 63 A.D. Conselhos e exortações a um jovem 
evangelista acerca de sua conduta pessoal e 
deu trabalho ministerial.
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II Timóteo Apóstolo Paulo 65 a 67 A.D. Animar e instruir o jovem evangelista em seu 
trabalho ministerial. Paulo, ainda, pede a seu 
filho na fé, Timóteo, que venha logo à Roma 
levando a ele mesmo, o consolo de sua 
companhia.

Tito Apóstolo Paulo 65 A.D. Conselhos e exortações acerca dos deveres 
e das doutrinas ministeriais, com ênfase 
especial nas boas obras.

Filemon Apóstolo Paulo 61 A.D. Testemunho acerca da mudança do caráter 
de Onésimo, escravo de Filemon, 
intercedendo junto a Filemon, sobre a 
regeneração de seu escravo.  
A irmandade cristã está acima de todas as 
distinções sociais e de classes.

 

2.4. Epístolas Gerais 
Livro Escritor Data Aproxim. Tema

Hebreus Indeterminado 
(Paulo ou 
Barnabé ou 
Lucas ou 
Apolo) 

64 a 68 A.D. Escrita aos cristãos hebreus, perigosamente 
expostos às observâncias cerimoniais. O 
principal propósito doutrinário era de mostrar 
a glória transcendente da era cristã em 
comparação com o Antigo Testamento.

Tiago Talvez Tiago, o 
irmão de 
Jesus. 

45 a 50 A.D. A religião prática, manifestada nas boas 
obras, em contraste com a simples profissão 
da fé. 

I Pedro Apóstolo Pedro 63 A.D. A vitória sobre o sofrimento como foi 
exemplificado na vida de Cristo.

II Pedro Apóstolo Pedro 60 a 70 A.D. Uma advertência acerca dos falsos mestres e 
dos escarnecedores. Para combater a 
influência das falsas doutrinas, dá-se grande 
ênfase à Palavra de Deus e a certeza do 
cumprimento das promessas divinas.

I João Apóstolo João 90 A.D. Deus é vida, luz e amor perfeitos. Seu caráter 
constrange os crentes a viverem em 
santidade e amor fraternal.

II João Apóstolo João 90 A.D. A epístola foi escrita aparentemente para 
advertir a amigos contra a heresia e a 
associação com falsos mestres.

III João Apóstolo João 90 A.D. A hospitalidade cristã. Epístola dirigida para 
Gaio, falando de suas características. Fala 
também de Diótrefes, líder da igreja na 
época, com propósitos cristãos duvidosos, e 
também a Demétrio, um cristão modelo.

Judas Provavelmente 
Judas, o outro 
irmão de Jesus 
e Tiago 

70 a 80 A.D. A carta foi evidentemente escrita para 
advertir a igreja contra os mestres imorais e 
as heresias alarmantes que estavam pondo 
em perigo a fé dos crentes.
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2.5. Revelação 
Livro Escritor Data 

Aproxim.
Tema 

Apocalipse Apóstolo João 96 A.D. O Apocalipse deve ser lido como um conjunto. 
Cada uma das partes tendo significado com o todo. 
Não é a toa que chama-se Revelação. Isto é, um 
ato de Deus que intervém no curso da história. O 
Apocalipse é um livro destinado a reanimar a 
Esperança de uma comunidade cristã perseguida, 
em perigo. Mas principalmente é um Livro que, 
para reanimar, recoloca o motivo principal da 
perseguição. E mais, o motivo principal do porque 
os cristãos devem sofrer a perseguição: Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Sim, a revelação é esta: 
Jesus Cristo é o tema principal do Apocalipse.  
O Apocalipse é dividido em 5 níveis de 7: 
1o Setenário: Cartas as 7 Igrejas (Ap 1 a 4) - Jesus 
na Terra. 
2o Setenário: 7 selos (Ap 5 a 8) - A história da 
humanidade sobre a Terra (o que vem 
acontecendo até agora). 
3o Setenário: 7 trombetas (Ap 8 a 14) - O Centro 
do Escrito. O que faz com que o Reino tenha 
aproximado-se de nós, é Jesus Cristo (é o 
presente) 
4o Setenário: 7 taças (Ap 15 a 18) - O Fim da 
História e sua ruptura. A volta de Jesus. 
5o Setenário: 7 “Vi Então” (Ap 19:11, 19:17, 20:1, 
20:4, 20:11, 21:1, 21:10). O Milênio, o Novo Reino, 
a Jerusalém Celeste, os Novos Céus e a Nova 
Terra. 
Portanto, somente a partir do capítulo 15 é que o 
Apocalipse fala do futuro e das últimas coisas. Até 
o capítulo 15, o Apocalipse reapresenta Jesus 
Cristo. Qualquer reinterpretação visualizando os 
símbolos do Apocalipse como tendo um fim em si 
mesmo, sem analisar com o restante do escrito, é 
mera especulação. Além disto, a partir também do 
capítulo 15, Jesus é reapresentado em sua volta e 
seu reinado aqui e nos céus.
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Livros Apócrifos 
 
 
 

Os verdadeiros analfabetos são os 
que aprenderam a ler e não lêem. 

Mário Quintana 
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Livros Apócrifos 

 

1. Comentários 
Por que os escritos Bíblicos interrompem-se com Malaquias, ou melhor, com 

Neemias?  
Por que só temos algo escrito em nossa Bíblia somente cerca de 400 anos 

depois, no ano 40 ou 50 d.C.?  
Por que chamamos este período de silêncio Bíblico ou Período Interbíblico? 
Por que nada mais foi aceito na Bíblia após o Apocalipse de João, escrito 

aproximadamente no ano 100 d.C.? 
Por que os Samaritanos, judeus da Samaria, aceitam somente os 5 primeiros 

livros da Bíblia como “a verdadeira Bíblia”? 
Por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia evangélica ou 

protestante? 
 
Existe praticamente uma resposta única para todas estas perguntas. A 

resposta é que tudo isto é uma questão de Cânon. Cânon Hebraico, Cânon 
Grego, Cânon Cristão, Cânon Católico. 

 
Muita literatura foi escrita durante o período dos 400 anos, dito como silêncio 

bíblico ou período interbíblico. Muita literatura cristã foi escrita após o livro do 
Apocalipse. Inclusive hoje se escreve muita literatura cristã de excelente 
qualidade e de inspiração divina, mas não acrescentamos na Bíblia a todo 
momento. 

 
Como vimos anteriormente, Deus inspirou e revelou aos homens o que queria 

que os homens ficassem sabendo. Permitiu que eles escrevessem. Permitiu que 
até eles tivessem um estilo próprio de escrever. Não permitiu todavia que eles 
escrevessem o que eles queriam somente.  

 
Houve períodos que Deus queria apresentar alguns planos aos homens. Foi 

assim no tempo de Moisés. Foi assim no tempo de Josué, no tempo dos Juízes, 
no tempo dos reis e profetas. Deus inspirou os homens a profetizar que o Plano 
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de Salvação vigente sofreria modificações quando chegasse o seu único Filho 
aqui na Terra. Em determinado momento houve necessidade de parar as 
profecias e aguardar a chegada deste Filho. Pois tudo o que precisava ser 
profetizado e dito já tinha sido. Este período é dito o período interbíblico ou 
período intertestamentos ou simplesmente de silêncio bíblico. 

Durante a vida dos apóstolos de Cristo da Igreja primitiva, eles escreveram e 
ajudaram a escrever o que hoje chamamos de Novo Testamento. Após suas 
mortes, apareceram muitos cristãos valorosos que tinham condições de escrever 
cartas e outros escritos tão importantes para a Igreja como Mateus, Atos, I 
Coríntios ou Apocalipse. Mas humildemente, nenhum deles achou-se capaz de 
se comparar aos que andavam com Jesus, ou aos que viram a Jesus. Portanto, 
os escritos posteriores ao ano 100 de nossa era, não são aceitos em nossa 
Bíblia, porque não foram idealizados e manuscritos pelos apóstolos, discípulos e 
pelos que andaram com Jesus, ou que tiveram comunhão plena com Ele. 

 

2. Cânon 
Existem ainda outros critérios para avaliar e 

selecionar se um escrito tem condições de entrar 
na Bíblia ou não. Para a avaliação destes 
critérios é dito Formação do Cânon Bíblico.  

 
A palavra cânon significava primitivamente 

vara ou régua, especialmente usada para 
manter algo em linha reta, à semelhança da 
linha ou régua dos pedreiros e carpinteiros.  

Embora os judeus reconhecessem as 
Escrituras como inspiradas, jamais a elas se 
referiram como canônicas. Somente no quarto 
século que os autores começaram a escrever e 
a aplicar o termo pela primeira vez às Sagradas 
Escrituras para distingui-las como escritos 
reconhecidos pela Igreja. É provável que os 
livros, primeiro do Antigo e depois do Novo 
Testamento, fossem chamados de canônicos 

ainda bem cedo na era cristã, porque continham o que era próprio para servir de 
padrão a tudo mais e, em particular, para a determinação da fé e da conduta. E 
foi particularmente com este último sentido que foi referenciado, à coleção 
completa e fechada de livros bíblicos, a palavra cânon. 

 
Cânon é o conjunto de escritos que possuem a completa autoridade de 

normas e regras para a fé cristã, em contraste com escritos que não o são 
habilitados, ainda que contemporâneos. 
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Critério Canônico 
São as normas canônicas para avaliar e selecionar os livros e escritos que 

poderão fazer parte do cânon dos livros inspirados por Deus, da Bíblia. 
Eis alguns critérios de seleção utilizados nos livros do N.T.: 

1. Apostolicidade 
O escrito deveria proceder da pena de 

um apóstolo ou de alguém que estivera em 
contato chegado com apóstolo e, quando 
possível, produzido a seu pedido, ou ainda 
haver sido comissionado para o fazer. 

Eis o motivo porque a epístola de 
Hebreus demorou para fazer parte do cânon 
da igreja. Uma parte da igreja aceitava que 
foi Paulo seu escritor.  

Outra parte acreditava que Hebreus 
tinha autor desconhecido. Daí não podia 

entrar no cânon. 
 

2. A Circulação e o Uso do Livro 
Nem sempre era fácil dizer quem escreveu o livro. Por 

isto o critério de uso e circulação veio colaborar na aferição 
canônica. 

 

3. O Caráter Concreto do Livro 
Se um autor escreveu muitas obras de ficção, quando ele 
escrever livros que não sejam fictícios, isto é, reais, os 
leitores e as pessoas que analisam seus escritos verão os 
novos livros com certa descrença., pelo critério fantasioso de seus escritos 
anteriores. 

 

4. Ortodoxia 
Livros recheados de ensino de mestres hereges e de 

falsas doutrinas não deveriam ser aceitos.  
O repúdio às falsas doutrinas e a busca das boas 

doutrinas é encontrado por todo o N.T., como em Rm 6:17, 
onde o apóstolo chama de “padrão de doutrina”, ou em II Tm 
1:13 com “padrão das sãs palavras”, ou ainda em I Tm 6:20 
com “depósito”. 

 
5. Autoridade Diferenciadora 

Bem cedo, antes mesmo que os Evangelhos 
fossem mencionados juntos, já os cristãos 
distinguiam livros que eram citados e lidos como 
tendo autoridade divina. 
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6. A Leitura em Público 

Nenhum livro seria admitido para leitura pública na 
Igreja se não possuísse características próprias e 
propícias. Quando Mateus foi aceito no cânon, muitos 
outros livros existiam na época que podiam ser usados 
pelos cristãos. Mas nem todos atendiam este quesito. 

 

Poderiam ser utilizados para leitura em particular, 
mas não se prestavam à leitura, exortação e ao 
comentário perante as congregações cristãs. 

 

Conclusão 
A soma de todos estes 

quesitos tornava um livro 
aprovado para fazer parte 
do cânon bíblico. Portanto, 
neste vestibular não passam 
livros que vão contra as 

doutrinas da Igreja, nem livros que sejam contra as 
regras de fé da Igreja. 

 
Tenha certeza que, quando você estiver lendo um 

versículo, capítulo ou página da Bíblia, muitos outros 
estudiosos e cientistas bíblicos já leram, analisaram, 
avaliaram e selecionaram estes textos e livros, colocando-os como aprovados 
para que você não venha a se perder e sim ganhar a salvação em Cristo 
Jesus. 

 

3. Conceitos 
As denominações de apócrifos, pseudoepígrafos, escritos extracanônicos, 

tiveram conteúdos diversos ao longo da história de 2000 mil anos do 
Cristianismo, até chegarmos à conceituação atual. 

 

Apócrifos 
Apócrifa é um vocábulo grego que significa “aquilo que está oculto”. Usado 

inicialmente para designar o que se achava em sigilo para os iniciados e revelado 
aos sábios. Designa hoje escritos de segunda classe, falso e não inspirado. 
Podem ser ainda chamados de Não Canônicos ou Extra Canônicos. 

 

Os apócrifos são escritos judaicos surgidos em parte na Palestina e em parte 
na Diáspora, durante o período que vai do século II a.C. até o século I de nossa 
era. Foram incluídos no Cânon grego do Antigo Testamento por parte da 
comunidade cristã. 
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Pseudoepígrafos 
Os pseudoepígrafos (quer dizer pseudônimos) são escritos judaicos que só 

eram estimados dentro de determinados grupos, embora tenham surgido quase 
na mesma época que os apócrifos. Não tiveram o mesmo favor que os livros do 
Cânon, nem na Igreja do Império oriental, nem na Igreja ocidental. Ao contrário: 
esta literatura só foi conservada por uma parte bastante limitada da Igreja 
ocidental da Idade Média. 

 

A Igreja Católica Romana faz uma distinção razoável entre Apócrifo e 
Pseudoepígrafo. Todavia a Igreja Evangélica e Protestante, não distingue muito 
bem estes termos. Ambos não são inspirados e portanto tratados como tal, não 
fazendo parte do cânon. Nas listas a seguir, colocamos separadamente os 
Apócrifos da Igreja Católica, para que você leitor, possa entender porque a Bíblia 
Católica apresenta livros a mais que a Bíblia Evangélica/Protestante, e quais são 
estes livros. 

 

4. Resumo dos Livros Apócrifos 
Os seguintes livros são os livros apócrifos da Bíblia Católica. 

Isto é, são os acréscimos que a Bíblia Católica tem que a Bíblia 
Protestante não tem. 

 

Tobias 
É um romance inteiramente destituído de valores históricos, 

de um jovem israelita rico, cativo em Nínive, o qual foi guiado por 
um anjo a desposar uma “casta viúva” que perdera 7 esposos. 

 

Judite 
Romance histórico de uma viúva israelita, rica, bela e devota, que nos dias da 

invasão babilônica de Judá, jeitosamente penetrou na tenda do general 
babilônico e, fingindo entregar-se à ele, decepou lhe a cabeça, e deste modo 
salvou a sua cidade. 

 
Sabedoria 
Muito semelhante a parte do livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Espécie de 

mistura do pensamento hebreu com a filosofia grega. Escrito por judeu 
alexandrino que se fez passar por Salomão. 

 

Eclesiástico 
Também chamado “Sabedoria de Jesus, filho de Siraque”. Assemelha-se ao 

livro de Provérbios. Escrito por um filósofo judeu viajado. Apresenta regras de 
conduta para todos os particulares da vida civil, religiosa e doméstica. Enaltece 
grande número de heróis do Antigo Testamento. 

 



A Bíblia do Reino       93 

Baruc ou Baruque 
Apresenta-se como de autoria de Baruque, contemporâneo de Jeremias, que 

é obrigado a passar a última parte de sua vida na Babilônia. É endereçado aos 
exilados. Consistia na maior parte de paráfrase de Jeremias, Daniel e de outros 
profetas. 

 

I Macabeus 
Obra histórica de grande valor sobre o período Macabeu. Relata a luta 

heróica dos judeus pela liberdade, em 175 a 135 a.C. Escrito cerca de 100 a.C., 
por um judeu da Palestina. 

 

II Macabeus 
Semelhante a I Macabeus, porém inferior. Afirma-se ser um resumo da obra 

escrita por um certo Jason de Cirene, de quem nada se sabe. 
 

Os 4 Acréscimos 
Ester 

Ester 10:4 a 16:24 - Uma espécie de continuação do livro. Contém o sonho de 
Mardoqueu, a oração de Mardoqueu, a oração de Ester e sua penitência, sua 
apresentação ao rei e a cópia do edito de Assuero em favor dos judeus. 

 

Cântico dos 3 Santos Filhos 
Adição inautêntica ao livro de Daniel, inserida depois de 3:23 a 90, que 

pretende ser a oração que os moços (amigos de Daniel) fizeram na fornalha da 
Babilônia e seu cântico triunfal de louvor pelo livramento. 

 

História de Suzana 
Acréscimo a Daniel, cap. 13. Outra ampliação inautêntica a Daniel. Relata 

como a esposa piedosa de um judeu, acusada falsamente de adultério, foi 
inocentada pela sabedoria de Daniel. 

 

Bel e o Dragão 
Outra adição inautêntica a Daniel. É o capítulo 14. Duas histórias, nas quais 

Daniel prova que os ídolos Bel e o Dragão não são deuses. Uma delas baseia-se 
na história de Daniel na cova dos leões. 
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5. Outros Livros Apócrifos e Pseudoepígrafos 
Velho Testamento 
Estes apócrifos não tem relação com os genuzim (livros reservados) dos 

judeus que não eram inspirados. Os genuzim eram guardados apenas por razões 
de piedade na biblioteca das sinagogas. 

As correntes rabínicas destes livros são: 
1. Halákico ou jurídico 
2. Haggádico ou histórico, inclinando-se para o apocalíptico. 

Foram originalmente escritos em hebraico e aramaico, mas conservados 
somente em grego. 

 

Os livros apócrifos e pseudoepígrafos são os seguintes, dividindo-se nos 
grupos: 

a. Históricos 
1. Livro dos jubileus 
2. Vida de Adão e Eva 
3. Ascensão de Isaías 
4. III Esdras 
5. III Macabeus 
6. O Testamento de Moisés 
7. Eldade e Medade 
8. História de João Hircano 
 

b. Didáticos 
1. Testamento dos Doze Patriarcas 
2. Salmos de Salomão 
3. Ode de Salomão 
4. Oração de Manassés 
5. IV Macabeus 
 

c. Apocalípticos 
1. Livro de Enoque 
2. Ascensão de Moisés 
3. IV Esdras 
4. Apocalipse de Baruque 
5. Apocalipse de Elias 
6. Apocalipse de Ezequiel 
7. Oráculos Sibilinos 
 

Novo Testamento 
1. Itinerário de Paulo 
2. Itinerário de Pedro 
3. Itinerário de João 
4. Itinerário de Tomé 
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5. Didaché 
6. I e II Epístola de S. Clemente 
7. Epístola de Inácio 
8. Epístola de Policarpo 
9. A Epístola de Hermas 
10. Evangelho segundo Tomé 
11. História de Tiago 
12. O Apocalipse de Paulo 
13. Itinerário e Ensino dos Apóstolos 
14. Cartas de Barnabé 
15. Atos de Paulo 
16. O Apocalipse de Paulo 
17. Didascália de Clemente 
18. Didascália de Inácio 
19. Didascália de Policarpo 
20. Evangelho segundo Barnabé 
21. Evangelho segundo Mateus 
22. Evangelho aos Hebreus... 
 

Com a descoberta dos manuscritos de Qumran8 novos livros pseudoepígrafos 
foram acrescentados.  

1. Regra da Associação (dos essênios) 
2. Documento de Damasco 
3. A Regra de Guerra 
4. O Pesher de Habacuc 
5. Apócrifo de Gênesis 
6. Os Cânticos de Louvor 
7. O Rolo do Templo... 
 

A Igreja Católica Romana assim como a Igreja Evangélica rejeitam todos 
estes livros enumerados aqui neste item de “Outros Apócrifos e 
Pseudoepígrafos”. 

 

6. Livros Perdidos 
Existem livros que são mencionados na Bíblia, mas não estão disponíveis. 

Foram perdidos ou simplesmente destruídos. Destruídos, porque não poderiam 
cair nas mãos dos inimigos ou povos belicosos. Existia um livro chamado Livro 
de Guerras do Senhor. Neste livro estava todas as guerras do povo judeu. 
Estava também as estratégias e táticas utilizadas nas guerras, nas vitórias do 
povo de Israel. Calcule isto nas mãos de um povo belicoso, inimigo de Israel. 
Poderia ser utilizado contra seus autores. 

 

 
8 Os manuscritos de Qumran foram encontrados em 1947, em grutas ao lado do mar morto, em 
Israel. Este assunto será pormenorizadamente dissecado em um livro da coleção A Bíblia do Reino e 
em www.nbz.com.br/igrejavirtual/biblia/index.htm. 
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Lista dos Livros Perdidos ou Destruídos 
- Guerras do Senhor: Nm 21:14 
- Dos Justos: Js 10:13; II Sm 1:18 
- O de Samuel à respeito do reino: I Sm 10:25 
- Crônicas de Davi: I Cr 27:24 
- Atos de Salomão: I Rs 11:41 
- História Natural de Salomão: I Rs 11:41 
- Histórias do reis: I Cr 9:1 
- Samuel, o vidente: I Cr 29:29 
- Falas de Natã: I Cr 29:29; II Cr 9:29 
- Semaías: II Cr 12:15 
- Crônicas de Gade, o vidente: I Cr 29:29 
- Aías, o silonita: II Cr 9:29 
- Visões de Ido: II Cr 9:29; 12:15 
- Notas de Jeú, filho de Hanani: II Cr 20:34 
- História de Hozai (meus videntes): II Cr 33:19 
 

7. Conclusão 
Os livros apócrifos e pseudoepígrafos não devem ser 

queimados ou esquecidos. Não devem fazer parte da 
estante de recém convertidos (de início) e de pessoas não 
completamente doutrinadas. Mas devem sim ser avaliados 
por estudiosos, pois contribuem para o estudo 
pormenorizado da Palavra de Deus. Não devemos 
esquecer que podem conter mentiras, exageros e lendas, 
por isto, nunca devemos usá-los para doutrinar ninguém, 

nem a nós mesmo. Quando você tiver compreendido o Plano de Deus na Bíblia e 
para sua vida, quando você tiver estudado a Bíblia até a exaustão e gostaria de 
aprender mais sobre a vida e costumes do povo de Deus nos tempos de Jesus, 
analise os livros apócrifos. 

 

Todavia sua contribuição é no campo do auxílio do Estudo da Palavra de 
Deus, sob os seguintes aspectos: 
1. Auxilia diretamente a precisar a cronologia dos livros do Velho Testamento. 

 

2. Revela-nos com perfeição, o ambiente helênico (grego) em que se 
processaram tantas transformações dando, como resultado, o mundo em que 
Jesus viveu. 
 

3. Habilita o estudante da Bíblia a uma melhor compreensão da História de 
Israel. 
 

4. Capacita o estudioso bíblico a evangelizar católicos e pessoas que estudam a 
Bíblia sozinhos, sem a orientação da doutrina de uma Igreja. 
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l os bons muçulmanos nunca tocam o seu livro sagrado sem lavar as mãos;

O Corão, ou Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, é pouco menor que o NT da nossa Bíblia. 

l nunca o colocam no chão;  l nunca o carregam abaixo da linha da cintura.
Talvez nós, cristãos, pudéssemos aprender algo de nossos amigos muçulmanos quanto ao respeito para 

com o nosso Livro Sagrado. Muitos de nós poderíamos demonstrar mais reverência para com o Livro de Deus do 
que o temos feito. Em muitos lares chamados cristãos, permite-se que a Bíblia permaneça numa prateleira ou 
mesa ano após ano, sem ser notada, aberta ou lida. Deveriam nos ter ensinado que nada pode ou deve suplantar 
a Bíblia.

Embora ninguém deva dizer que uma forma particular de colocar a Bíblia é correta e todas as outras são 
erradas, o lugar que damos à Bíblia fisicamente talvez reflita o lugar que lhe damos mentalmente. Uma coisa, 
entretanto, está além de qualquer discussão: é de crucial  importância que os ensinos da Bíblia tenham um lugar 
central em nossa vida. 

Neste livro você ampliará sua visão do Livro Sagrado: o livro onde encontramos Deus e todos os Seus 
Planos de Salvação para a Humanidade.

Veja alguns exemplos do cuidado que eles têm por sua Bíblia:

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM

www.teologiapelainternet.com.br
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

Atividades Profissionais - Resumo
-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br
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