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Lição 02 – OS LIVROS DA BÍBLIA
Produzido por Rebeca Paula Neto
CONHECENDO A BÍBLIA
O QUE É A BÍBLIA?
A palavra Bíblia vem do grego, ela significa "coleção de livros". Nela contém a história da Salvação, desde a criação do mundo feita
por Deus até as profecias da Segunda vinda gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. Mas podemos concluir como a BOCA DE DEUS.
COMO A BÍBLIA É FORMADA
A bíblia é formada por livros sagrados. São quantos os livros contidos na bíblia? ________ Quantos no Velho Testamento? ____
Quantos no Novo Testamento? _____. Podemos afirmar então, que a bíblia é dividida em duas grandes partes: antigo testamento e
novo testamento. a palavra testamento significa aliança.
OS IDIOMAS USADOS PARA ESCREVER A BÍBLIA
Os idiomas bíblicos são três: o hebraico, o aramaico e o grego.
OS LIVROS DA BÍBLIA SAGRADA
Inspirada por Deus e para mostrar ao homem os propósitos de Deus para a nossa vida, a Bíblia, contém respostas para as nossas
perguntas e direção para nossas indecisões. Mas, nem todos conhecem a Bíblia e as maravilhas que ela nos revela. Creio que muitas
pessoas vêem a Bíblia como um livro de proibições e por este motivo deve ser evitada. Os que assim pensam desconhecem a grandeza
do amor de Deus expressa nas sagradas escrituras, pois a própria Bíblia diz que Deus é amor. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia,
passe a ter agora, te convido a conhecer um pouco mais sobre os livros da Bíblia sagrada. Não importa se você é evangélico,
católico, espírita, ateu ou ainda de qualquer outra religião. A Bíblia é a palavra de Deus para todas as pessoas e todos são convidados
a conhecer a maravilhosa graça de Deus.
I - LIVROS DA BÍBLIA NO ANTIGO TESTAMENTO
Pentateuco -> Os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Para os judeus, esses livros são chamados de Torá.
Neles encontramos desde a criação do mundo até a Lei de Deus dada por Moisés ao povo de Israel. Todos os livros foram escritos por
Moisés com datas que variam de 1445 a 1405 a.C.


Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.

Livros históricos
Os livros históricos narram a história do povo de Israel na conquista da palestina, a terra prometida. Histórias de grandes Reis como
Davi e Salomão, as guerras entre o povo israelita e os povos inimigos de Deus, entre outros. O estudo desses livros é importante para
termos uma melhor compreensão não só sobre os conflitos atuais entre Israel e Palestinos, bem como quem é Israel e o que ele
representa para as demais nações do mundo.


Josué, Juízes, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias e Ester

Livros Poéticos
O termo poético é devido ao gênero desses livros. São compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O
livro de Jó traz um grande exemplo de paciência e esperança em Deus. Salmos é repleto de louvores que expressam a grandeza e a
misericórdia de Deus. Provérbios e Eclesiastes são livros que contém ensinamentos e conselhos para nossa vida.


Jô, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão

Livros proféticos
Há uma divisão dos livros proféticos em profetas maiores e profetas menores. Esta divisão é feita com base no tamanho da obra e não
na relevância ou importância deles. Também não é levando em conta a importância da mensagem, já que todos foram inspirados pelo
Espírito Santo, ocorre que os profetas maiores, profetizaram mais ou deixaram mais escritos sobre as suas profecias.
Profetas maiores


Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel

Profetas menores
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Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias

II - LIVROS DA BÍBLIA NOVO TESTAMENTO
Os Evangelhos
Os quatros evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles foi destinado a um povo, levando em conta o
conhecimento que cada povo tinha de Deus ou de Jesus Cristo.





O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e tinha como propósito mostrar que Jesus era o messias enviado por Deus.
O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo.
O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios e teve como propósito mostrar Jesus como o Salvador.
O Evangelho de João foi escrito para a igreja. Este Evangelho é o mais recente, foi escrito no final do primeiro século e teve
como propósito mostrar que Jesus é o filho de Deus.

O Livro Histórico


Atos dos Apóstolos

O livro de Atos é um relato do inicio da igreja de Jesus Cristo na terra.
Cartas de Paulo
As cartas de Paulo são ensinamentos valiosíssimos para a igreja atual. Nela encontramos um vasto ensino sobre a salvação, o papel da
igreja e não poucas vezes exortações sobre como ter uma vida santa perante Deus.


Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I
Timóteo, II Timóteo, Tito e Filemom

Cartas de outros Apóstolos
Com exceção de Hebreus, que alguns acreditam ter sido escrita também por Paulo, essas cartas tem como autores os demais
Apóstolos de Jesus Cristo, a saber: Pedro, João, Tiago e Judas.


Hebreus, Tiago, I Pedro, II Pedro, I João, II João, III João e Judas

O Livro profético
Apocalipse é o último livro da Bíblia e foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João e as três cartas I, II e
III João. João foi um dos três apóstolos mais ligados a Jesus (Pedro, Tiago e João) e escreveu este livro já no final de sua vida, no
final do primeiro século. É um livro de difícil compreensão, mas de uma importância enorme, já que mostra como será o final dos
tempos, o julgamento de todas as nações, a salvação dos justos e a condenação dos pecadores.


Apocalipse

Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e contém todo o ensinamento que o homem precisa para alcançar a vida eterna.Logo,
chegamos ao conhecimento do que vem a ser a Bíblia e a sua importância para todos nós. Basta agora, desfrutarmos daquilo que Ela
pode nos proporcionar, e principalmente, praticarmos os ensinamentos daquele cujo é o seu centro: Jesus Cristo.
"Portanto, quem ignora as Escrituras, ignora Cristo"

DEVOCIONAL DA SEMANA
O livro a ser estudado durante a semana será o de JÓ, teremos perguntas a respeito do Livro e 3 irmãos deverá memorizar
pelo menos um versículo que Deus mais falou para sua vida. Serão sorteados!!!
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