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Comentário lição 04

Conhecer a estrutura da Bíblia, isto é, sua visão mais global, é muito importante para
compreender um livro especí�co das Sagradas Escrituras. Esse tipo de conhecimento nos ajuda
a compreender que a mensagem da Bíblia é a história da salvação […] Assim, quando estamos
acostumados às classi�cações estruturais da Bíblia (Pentateuco, Históricos etc), adquirimos
uma boa base para prosseguir com os nossos estudos individuais e devocionais da Palavra de
Deus .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

COMO A BÍBLIA ESTÁ ORGANIZADA

Quem primeiro aplicou o vocábulo “Bíblia” relacionada às Sagradas Escrituras foi João
Crisóstomo, que exerceu o patriarcado de Constantinopla no século IV . A expressão “Bíblia”
refere-se ao conjunto de pequenos livros inspirados por Deus que compõem as Sagradas
Escrituras, que foram escritas por homens comuns, contudo, inspirados por Deus.
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Ela foi estruturada em duas partes que juntas possuem 66 livros, que apontam para um único
tema central: Jesus Cristo. Seus 1.189 capítulos, divididos entre 929 capítulos no Antigo
Testamento e 260 no Novo Testamento, expressam a verdade divina aos homens.
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A Bíblia se divide em duas partes distintas: o Antigo Testamento, eu contém 39 livros, e o
Novo Testamento, que contém 27 livros. A palavra “testamento” tem duas signi�cações. Em
primeiro lugar, ela signi�ca uma aliança, um pacto, um concerto. No Antigo Testamento,
achamos como tema central o pacto que Deus fez com Israel no Sinai, pacto este selado com
sangue (Êx 24.3-8; Hb 9.19,20). No Antigo Testamento, achamos também a profecia de uma
melhor aliança que haveria de ser feita pelo Messias, o Prometido, o Esperado (Jr 31.31-33;
Hb 8.10-13). No Novo Testamento se fala da nova aliança pelo sangue de Jesus, pela qual
podemos chegar a Deus (Mt 26.28; Ef 2.13). Glórias a Jesus! Testamento signi�ca também a
última vontade de alguém, quanto a seus bens, entrando em vigor com a morte do testador.
Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam das riquíssimas bênçãos
prometidas e vinculadas à morte do Messias, cujo testamento entrou em vigor com a morte de
Jesus no Calvário (Gl 3.15-17; Hb 9.17; Rm 8.17) .4

Destaque

A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período
aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo
Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e constituem o cânon bíblico. O conjunto
dos 66 livros forma um único livro: a Bíblia Sagrada. Os critérios para avaliação da
canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como a Palavra de
Deus .2

A palavra portuguesa “Bíblia” vem do grego , que é o plural de  – “livro”. Essa
palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos (no Antigo Testamento, Gebal),
que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro, o papel antigo. Com o
tempo, esse vocábulo acabou sendo usado para designar as Sagradas Escrituras […] A palavra
“Bíblia”, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, veio a designar o
Livro dos livros, as Escrituras Sagradas, contendo 66 livros – 39 do Antigo Testamento e 27
do Novo .

bíblia biblion
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O ANTIGO TESTAMENTO
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O Antigo Testamento é a composição inicial da história bíblica, apresentando em seu corpo a
criação do mundo, a origem de Israel e as promessas relacionadas ao Messias. Escrito
majoritariamente em hebraico, possui uma composição particular que é apresentada de
maneira distinta entre a Bíblia hebraica e a da cristã protestante.

A Bíblia hebraica está distribuída em 24 livros divididos em três partes: A Lei (Torá), os
Profetas (Nebhiim) e os Escritos (Kethubhim) conforme apresenta Lucas 24.44. Contudo, a
divisão adotada pelos cristãos protestantes constitui-se de quatro partes e baseia-se na
disposição dos livros por tópicos, com origem na tradução das Escrituras Sagradas para o
grego, a versão da septuaginta iniciada por volta do III século a.C. Apesar de a cultura judaica
fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39
livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos .2

Essa diferença da quantidade de livros não expressa acréscimo por parte da Bíblia adotada por
nós, mas sim que enquanto alguns livros são contabilizados como apenas um volume na
Bíblia Hebraica (Tanakh), eles foram divididos na Bíblia protestante, de modo que nenhum
elemento da canonicidade foi afetado, mas sim permanecendo do modo original. Assim, os
livros do Nebhiim - Shemuel (Samuel), Melachim (Reis) e Trê-assar (Doze profetas); e os livros
Kethubhim – Ezra/Nechemyá (Esdras/Neemias) e Divrê-Hayamim (Crônicas); apresentam
uma composição diferente em nosso exemplar, preservando, contudo, o escrito original
inspirado escrito pelo autógrafo e passado através dos tempos pelos apógrafos.

Porém, o mesmo não pode ser falado dos acréscimos constantes na Bíblia de origem católica.
Os livros inseridos no concílio de Trento em (1546), jamais possuíram caráter canônico. Tais
livros e tais acréscimos não são divinamente inspirados; eles são desprovidos de autoridade
tanto espiritual como doutrinária. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o
concluiu antes do ano 430 a.C.; desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do
Antigo Testamento .2

Destaque
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Deus se revela ao homem (Gênesis), estabelece Leis (Êxodo), organiza o povo (Números),
estabelece ministradores da Lei e do Templo (Levítico) e recorda a Lei para o povo se
estabelecer numa nova terra (Deuteronômio). Essa evolução que vemos no Pentateuco se dá
ao longo de todo o Antigo Testamento, desde quando a nação de Israel se torna monarquia
até ser levada em cativeiros (Josué a Malaquias) […] essa história antiga é a história de salvação
que começa por meio de um povo. Desse povo nasceu o Salvador, Jesus Cristo .1

O NOVO TESTAMENTO

O Novo Testamento apresenta uma composição distinta do Antigo Testamento, sendo
dividido em quatro partes compostas por 27 livros inspirados e autorizados. Sua mensagem
revela aquilo que foi apontado no Antigo Testamento acerca de Cristo, perpassando pelo Seu
ministério terreno e as profecias constantes dos acontecimentos futuros.

Nos primórdios do cristianismo, ainda no século I d.C., surgiram muitos falsos ensinos e
falsos profetas conforme Cristo já tinha alertado a Igreja (Mt 7.15; Mc 13.22). Durante os
séculos II e III, diversos livros heréticos foram escritos e receberam o nome de 
(pseudoepígrafos e apócrifos). O conteúdo desses livros se resume em falsos ensinos
permeados de erros gnósticos, docéticos e ascéticos acompanhados de desmedida fantasia
religiosa. Faz-se ainda menção de livros que desfrutavam de algum prestígio histórico e
devocional, tais como “o Pastor de Hermas” (c. 15-140 d.C.) e “o didaquê” (c. 100-120 d.C.).
Contudo, os livros espúrios e não canônicos jamais foram reconhecidos como inspirados .

livros espúrios

2

Alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a Igreja Primitiva reconheceu os
livros canônicos do Novo Testamento. No �nal do século I, os primeiros cristãos já haviam
fechado o cânon Neotestamentário, e, com o martelo batido de maneira �nal no século V, a
Igreja Cristã reconhece apenas como canônicos os 27 livros apresentados pelo Novo
Testamento, rejeitando qualquer acréscimo de falsos ensinos que surgiram nos primeiros
séculos da era cristã.
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O conjunto dos livros canônicos do Novo Testamento foi escrito antes do término do século
I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C.; e rati�camos que,
desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 25 livros como inspirados.
Como já visto, em 1.227 d.C., o texto foi separado em capítulos. Em torno de 1.555 d.C., o
Novo Testamento também foi dividido em versículos. A divisão em capítulos e versículos
facilitou a leitura e a memorização, além de possibilitar o estudo sistemático da inspirada
Palavra de Deus .2

Destaque

Os livros do Novo Testamento con�rmam o Antigo Testamento e, por meio, dos Evangelhos,
Histórico, Epístolas e Revelação aprofundam a história da salvação con�rmada em nosso
Senhor na plenitude dos tempos (Gl 4.4). Ao longo do tempo, a Igreja de Cristo cultivou um
profundo respeito e reverências aos livros que Deus inspirou por intermédio do Seu Espírito.
Com isso, além do Antigo Testamento, o Novo Testamento é uma fonte de revelação divina
para o crente andar nos caminhos do Senhor. Conhecer sua estrutura nos auxilia na
compreensão de todo o Conselho de Deus .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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4 – BERGSTÉN, Eurico. Rio de Janeiro: CPAD, 2017.Teologia Sistemática.

3 – ANDRADE, Claudionor Corrêa de. . Rio de Janeiro: CPAD,
1996.

Dicionário Teológico

2 – BAPTISTA, Douglas. . Rio de Janeiro: CPAD, 2021.A Supremacia das Escrituras

1 – . Rio de Janeiro: CPAD, Ano 23, nº 88.Revista o Ensinador Cristão
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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