
 

 

Lição 01 – O Livro que veio do Céu – 
Parte 1 

O que é a Bíblia? 

A palavra Bíblia deriva do grego biblíon, “livrinhos”, termo relacionado com 

biblos, que se refere ao caule da planta papiro. O texto bíblico foi copiado à 

mão numa espécie primitiva de papel, fabricado do papiro, depois de, por 

muito tempo, ter sido escrito sobre pergaminho (pele de carneiro tratada para 

servir de material de escrita). 

A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, que relatam 

as origens do mundo e a história do povo de Deus até os últimos profetas de 

Israel; e o Novo Testamento, com 27 livros, descrevendo o nascimento de Cristo, 

Sua vida, morte, ressurreição e o estabelecimento da igreja cristã. 

Como, quando e onde foi escrita?  

“Acima de tudo, porém, lembrem-se disto: ninguém pode explicar, por si mesmo, 

uma profecia das Escrituras Sagradas. Pois nenhuma mensagem profética veio da 

vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando 

anunciavam a mensagem que vinha de Deus” (2 Pedro 1:20,21 - NTLH). 

Inspiração, no sentido bíblico, é o estado do escritor quando diretamente 

influenciado pelo poder do Espírito Santo (sonhos, visões). Entre 1500 a 1700 

anos antes de Cristo surgiram os primeiros escritos inspirados por Deus, no 

tempo de Moisés. Somente no ano 100 da nossa era a Bíblia foi concluída, 

sendo escrita em muitos lugares e países (Palestina, Egito, Síria e outros). 

Devido a isso, esse sagrado livro foi composto em três línguas diferentes. O 

Hebraico, que era a língua oficial dos judeus antes da escravidão babilônica, o 

Aramaico, a língua usada pelos judeus após o período da escravidão, e o Novo 

Testamento em Grego. Aproximadamente quarenta pessoas se envolveram na 

confecção dos textos bíblicos. Os autores eram das mais variadas classes sociais 

com profissões diferentes: pastores (de ovelhas), pescadores, reis, pecuaristas, 

agricultores, sacerdotes, escribas, fariseus, apóstolos, médicos, escravos e até 

primeiros-ministros. 

O Tema Central da Bíblia 

O tema central de toda a Bíblia é o trabalho salvador de Cristo em favor do 

homem. “E são as Escrituras que testemunham a Meu respeito” (João 5:39 – NVI), 

disse Jesus. O conhecimento divino que os descendentes de Adão receberam 

não era o mesmo que foi concedido aos crentes em tempo posterior. Houve 

uma contínua evolução rumo ao completo esclarecimento que liberta. Disse 

Jesus: “Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará” (João 8:32 – ARC). O 

escritor de Hebreus afirmou: “Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de 



 

 

várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes 

últimos dias falou-nos por meio do Filho” (Hebreus 1:1,2 – NVI). Em Cristo a 

pessoa de Deus foi revelada aos homens fielmente porque ao tornar-Se Homem 

conseguiu exemplificar o caráter divino sob uma realidade humana. 

Recapitulando 

(a) A palavra “Bíblia” deriva do termo grego “biblíon”, que significa 

“livrinhos”, “coleção de pequenos livros”, ou “pequena biblioteca”. 

(b) Sua preservação milagrosa ocorreu porque Deus empregou Seu poder 

protetor, levando a inteligência humana da época a criar o papiro e o 

pergaminho, materiais muito resistentes à ação do tempo. 

(c) Possui 39 livros na seção chamada “Antigo Testamento”, e 27 na segunda 

seção, o “Novo Testamento”. 

(d) Entre 1500 a 1700 anos antes de Cristo surgiram os primeiros escritos 

que fariam parte da Bíblia, e o livro de Apocalipse foi concluído no ano 

100 da nossa era, alcançando um intervalo entre 1600 a 1800 anos desde 

o começo até o fim de sua jornada. 

(e) O tema central da Bíblia é o grande trabalho de Jesus Cristo em prol da 

salvação e do resgate da raça humana. 

Teste lição 1 

Preencha os parêntesis com “V” para verdadeiro, e “F” para  

falso: 

(a) O pergaminho era feito do caule do papiro ( ) 

(b) O papiro era um material de escrita feito de couro de carneiro tratado ( ) 

(c) “Biblos” é o nome grego do pergaminho ( ) 

(d) “Biblos” é a palavra grega que se refere ao caule do papiro, de onde veio a 

palavra “Bíblia” ( ) 

(e) “Biblíon” foi a coleção de livrinhos encontrados na biblioteca de Alexandria. ( 

). 

(a) O Novo Testamento compõe-se de 66 livros, sendo 39 do Antigo 

Testamento, que relatam as origens do mundo e a história do povo de 

Deus até os últimos profetas de Israel. ( ) 

(b) Inspiração, no sentido bíblico, é o estado do escritor quando diretamente 

influenciado pelo poder do Espírito Santo. ( ) 

(c) Hebraico, aramaico e grego foram as três línguas usadas pelos escritores 

bíblicos. ( ) 

(d) O trabalho salvador de Cristo em favor do homem é o tema central da 

Palavra de Deus. ( ) 

(e) O conhecimento da verdade liberta o homem das superstições e falsas 

teorias. João 8:32 ( ) 


