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A Bíblia é uma pequena coleção de livros, os quais emergiram da história 
da antiga nação de Israel. Ela é o livro de maior influência na história do 
Ocidente e em muitas das civilizações orientais. As pessoas têm muitas 
opiniões sobre o seu significado, mas vamos começar com o que ela é.

*“TaNak” e “Velho Testamento” são 
textos idênticos. A diferença está na 

ordem em que os livros aparecem, 
bem como no fato de que alguns 
livros foram partidos em volumes 

separados. (ex. 1 & 2 Crônicas).

Escrita em hebraico antigo e aramaico ao longo de um período de 
mais de 1000 anos, o TaNak contém 24 livros (39 na conta cristã*). Os 
livros emergiram da história do antigo povo de Israel. Eles contam seu 
nascimento como uma nação, sua história na terra (chamada de Israel-
Palestina hoje), o exílio da terra, seu retorno, e sua reconstrução em torno 
da cidade de Jerusalém. Além disso, o AT é a história da origem de Israel 
como a família de Abraão, de como Deus prometeu abençoar as nações 
por meio dele, com um rei messiânico que um dia viria.

O que é
a Bíblia?
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O Novo Testamento
27 livros emergiram do movimento iniciado por Jesus de Nazaré. Todos 
eles foram escritos em grego por autores judeus que tinham se tornado 
discípulos de Jesus.

Quatro contam a história da sua vida, 
morte e ressurreição.

Vinte e uma cartas primitivas são do time de 
líderes que Jesus designou (apóstolos). Elas foram 
endereçadas às comunidades espalhadas pelo antigo 
mundo romano, servindo de guia em suas vidas como 
discípulos de Jesus.

Uma é um apocalipse escrito para 7 igrejas.Uma reconta as primeiras décadas do 
movimento que ele iniciou.
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As páginas anteriores listam os livros incluídos na Bíblia 
“padrão” ou Bíblia Protestante, contendo 39 livros no 
Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. 
Enquanto a Bíblia Hebraica está centrada somente na 
TaNak, as Bíblias Ortodoxa e Católica incluem escritos 
do período do segundo templo em adição ao Velho e ao 
Novo Testamentos.

Textos adicionais do período do segundo 
templo existentes em grego.

Variações Canônicas

Judeus ortodoxos reconhecem a Torá em 
forma oral, o que resultou em conjuntos 
adicionais de literatura autoritativa.

LIVROS DEUTEROCANÔNICOS ou APÓCRIFOS: 
Estes são 7 textos judeus separados, vindos 
do período do segundo templo, e adições 
editoriais feitas em dois outros livros bíblicos 
(Ester e Daniel). Eles eram amplamente lidos 
por judeus durante esse período e mais tarde 
por cristãos também. Em 393, eles foram 
reconhecidos como parte da “grande coleção” 
das Escrituras no Concílio de Cartago, mais 
tarde ratificado no Concílio de Trento de 1546.

O “mais amplo” cânon etíope ainda inclui mais 
textos judeus do período do segundo templo.

BÍBLIA HEBRAICA

BÍBLIA ORTODOXA
(Grega)

BÍBLIA ORTODOXA
(Etíope)

BÍBLIA CATÓLICA
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Por que Deus escolheu revelar-se através da história, 
das lutas e meditações de um determinado povo 
situado em um determinado canto da terra?

Como os diversos gêneros de poesia, cartas, textos 
de leis e escritos de sabedoria complementam os 
textos de narrativa e, assim, contribuem para nossa 
compreensão geral da história completa? Por que a 
diversidade de gêneros literários?

Qual a importância de Deus se revelar por meio de 
textos espalhados por mais de 1000 anos e escritos 
por diferentes autores?

Quais as vantagens ou armadilhas que se podem 
encontrar quando diferentes tradições cristãs incluem 
diferentes listas de textos na Bíblia?

Essa história continua com os cristãos de hoje? Se sim, 
como? Se não, quais são as diferenças fundamentais 
entre a história da Bíblia e a história que a Igreja vive hoje?

Perguntas 
para 
discussão
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