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Para meditar... 

 

Você pode citar o nome de cinco excelentes livros do século XVIII? Pense um pouco, tenha 

paciência... e aí, se lembra ou não? Sabe a razão de você não ter conseguido responder a 

pergunta? É que todos os livros esmaecem com o tempo. Perdem seu vigor e são esquecidos na 

lembrança da história. Entretanto, o mesmo não ocorre com a Bíblia. Seu poder é sobrenatural. 

Foi inspirada pelo próprio Deus, que usou homens para escrever Sua vontade. Enquanto 

escreviam, Deus controlava os fatos. Essa é a razão de não possuir erros. 

Veja que extraordinário: a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, por mais de 40 autores, 

vivendo muitos deles em culturas diferentes, com fatores políticos, econômicos e sociais distintos 

e, mesmo assim, é ilesa de erros. Seus 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo 

Testamento, são construídos sobre um mesmo tema: Cristo, o Senhor que lidará com a morte, 

salvando seu povo da escravidão e do poder trazido pelo pecado, trazendo, por meio de sua 

segunda vinda, o reino glorioso do Deus que habitará com seu povo.  

O Antigo Testamento nos fala da expectativa da vinda do Messias, revelando Cristo 

gradativamente. Já o Novo Testamento é um livro de cumprimento – Cristo veio!  

 

 

 

 

 

 

ESTUDO TREZE 

 

CONHECENDO MELHOR A BÍBLIA  

meu livro predileto 
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O Antigo Testamento se Subdivide em: 

 

O Novo Testamento se Subdivide em: 

 

Evangelhos (4) 

 

Mateus, Marcos, Lucas e João 

 

 

Livro Histórico (1) 

 

Atos dos Apóstolos 

 

 

Epístolas Paulinas (13) 

Romanos, I e II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 

Colossenses, I e II Tessalonicenses, I e II Timóteo, Tito e 

Filemom 

 

Epístolas Gerais (8) 

 

 

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

 

Livro Profético (1) 

 

Apocalipse 

 

 

Nossa divisão em capítulos e versículos surgiu muito tempo depois. O bispo Stephen Langton, no 

século XIII (falecido em 1228) dividiu-a em capítulos (os números em letras maiores). A Bíblia 

inteira, como nós a possuímos hoje, apareceu pela primeira vez com as divisões em capítulos e 

versículos em 1555, publicada por Robert Stephens. 

 
Livros da Lei ou Pentateuco (5) 

 

 

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio 

 
Livros Históricos (12) 

 

 

Josué, Juízes, Rute, I e II Samuel, I e II Reis, I e II Crônicas, 

Esdras, Neemias e Ester 

 

 
Livros Poéticos (5) 

 

 

Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares 

 
 

Livro dos Profetas Maiores (5) 

 

Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e 

Daniel 

 

 
Livro dos Profetas Menores (12) 

Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 

Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias 
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Aterrissando na Palavra... 

 

1. Deus nos deu sua Palavra viva, na forma escrita, com dois propósitos. Quais são eles? 

 

a. 2 Timóteo 3.15?  

________________________________________________________________________________ 

 

b. 2 Timóteo 3.17? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. O que a Bíblia faz para nos aperfeiçoar (2 Timóteo 3.16)? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Leia 1 Pedro 1.10-12 e responda: 

 

a. O que os profetas investigaram?  

________________________________________________________________________________ 

 

b. Para quem eles escreveram?  

________________________________________________________________________________ 

 

c. Quem estava guiando a investigação e profecias dos homens que escreveram o Antigo 

Testamento?  

________________________________________________________________________________ 

 

d. Segundo o final do verso 11, qual era o conteúdo da mensagem dos profetas?  
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Refletindo sobre nosso coração... 

 

1. A Bíblia nos ensina acerca do bem e do mal, nos repreende – apontando nossos pecados,  

nos corrige – buscando conduzir-nos ao arrependimento  e nos instrui na justiça – levando-

nos a andar de acordo com a verdade. Qual dessas funções você mais experimenta ao ler a 

Bíblia e qual te traz mais prazer e dificuldade. Por quê? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Fale-nos de como a Bíblia tem sido usada por Deus para transformar sua vida. Dê-nos 

exemplos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Muitos levam consigo a Bíblia religiosamente e, no entanto, não experimentam nenhuma 

mudança de vida. Não são capazes de aceitar a repreensão quando a lêem nela. Não 

desejam arrependimento, não conseguem discernir a verdade e, assim, fazem pouco caso 

de sua situação. Qual é sua postura diante da Bíblia? Examine-se e nos diga o que deseja 

alterar em sua vida com relação à Palavra de Deus. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


