
1 
 

Aventure-se... NÍVEL 1     apostila no link PUBLICAÇÕES / escrituras 

                                                               site   www.novasperolas.com.br  
 Aventure-se  a ler a Bíblia ( vamos juntos e  você vai se  deslumbrar ) 
 

 

NOTA   INTRODUTÓRIA ..................................................................................................... 1 

01     O QUE  ACONTECEU ??? .......................................................................................... 2 

02    CONHECENDO SUA BÍBLIA _ sinopse do  Velho Testamento .................................. 4 

03    PERÍODO INTERBIBLICO ........................................................................................... 6 

          Localizando na História ........................................................................................... 7 

          Localização  geográfica .......................................................................................... 7 

          Governo dominante na Judéia ................................................................................ 7 

04    SINOPSE do NOVO TESTAMENTO ........................................................................... 8 

05    NAS  GENEALOGIAS, A LINHAGEM DA PROMESSA ............................................ 10 

06    DEUS  VÊ O CORAÇÃO ............................................................................................ 11 

           >  Enquanto não entende, escolha crer e OBEDECER ......................................... 12 

07    PANORÂMICA DA BÍBLIA ......................................................................................... 13 

 

NOTA   INTRODUTÓRIA  

  Tem gente que olha para a Bíblia e desanima antes de começa a ler,  vendo aquele monte 

de letrinhas pretas sem espaços, sem imagens... & lembro que fiz uma excursão  e o 

passeio do dia era visitar uma caverna . 

              Pensei:- ‘Que graça tem ir ver um buraco escuro enfiado na terra ???’ 
*Mas... era excursão e  tinha de ir. Entramos  em fila, em enorme buraco na rocha e 
começamos a descer com cuidado. O guia dizia : segurem no corrimão...  vamos 
descendo... Focava  a lanterna em alguma belíssima formação  e dizia: parem, olhem, dava 
umas explicações . Agora vamos descer mais um  pouco !!! Cuidado ... segurem bem... e lá 
ia todos , uns bufando...outros na expectativa do que viria, afinal. Até que chegamos:UAU!!!     
* Diante de nossos   olhos estupefatos  estava  uma enorme ‘catedral’  dourada  Houve um 
instante de profundo silêncio ante a beleza estarrecedora que nos ‘ esmagava’ e tirava o 
fôlego. Tinha valido a pena aquela descida  absurda e escorregadia. Uma imagem  marcada 
para sempre na retina de todos os que a viram.  ASSIM O LIVRO BÍBLIA. A nossa proposta  
é irmos com vc,   irmos  juntos,   focando os pontos interessantes até que cada um ,por si 
mesmo,  venha a se deslumbrar por conhecer a Deus e à  sua Palavra tão de perto , de 
modo  inesquecível. 
 
* Quando Deus, pela Palavra, toca a vida de alguém, ele  nunca mais será o mesmo !  
  

* As idéias são apresentadas em frase curtas, fáceis de entender  

 *as referências: nome do livro + números do capítulo + número do versículo ( ex: João 

3.16) são para serem buscadas na Bíblia, lidas , circunde o número do versículo com um 

lápis preto de ponta bem fina ou caneta bic preta,ponta fina  

   Siglas co giz de cera:. azul > pessoa   verde> palavras,Disse o Senhor 

  vermelho>destaque seu  / roxo > juízo   laranja> Espírito  Santo /  : o Senhor é ...   

 

*  Colecione textos que chamam sua atenção em cadernos com índice alfabético, ex: 

*‘Eu e o Pai somos um’ João 10.30 *_ vai na letra  U  : anotar UM e copiar   a referência **  

Se for inexperiente, peça a algum  crente há mais tempo para ler com você as primeiras 

páginas.      Convém tirar Xerox do índice dos livros  da Bíblia para ter  com vc até decorar 

http://www.novasperolas.com.br/


2 
 

as abreviações dos nomes dos livros . E ler , se dedicar a apenas  um capítulo   por 

SEMANA   

     Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta vezes 

o instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até vc afinal  aprendeu :  captou, 

tomou para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu lado.  

* Receba as repetições como  velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo.  

     & ao encontrá-las, feche os olhos e veja se sabe dizer de cor, isto é: se já aprendeu. 

Convém ler apenas um capítulo por semana: ler e copiar a referências a fim de   ‘digerir’ 

bem os fatos espirituais apresentados. Cada item pode ser dado avulso 

                                                 Serve de base a obreiros leigos  

 Começa a aventura ! 

 01   O QUE  ACONTECEU ???   

 - iniciação à leitura da Bíblia: 

           para entender a razão de tudo  ser  como tem sido  

  A queda do querubim e seus efeitos Is 14.14 e Ez 28.13-14 >  introdução à Bíblia  
 
Gn 1.1    No princípio criou Deus os céus e a terra ... mas  Is 45.18 (corr) diz:  
                ‘o Senhor...criou os céus, Deus que formou a terra... não a criou vazia...’ 
  

Mas a Bíblia começa  dizendo: 
Gn 1.2     E a terra  era sem forma e vazia...   
                 e havia trevas sobre a face do abismo  (  buraco negro ? ) 
 

                &    O que houve?   
 

 O que ocorreu  foi o motivo de tudo ser como foi estabelecido  depois  
 

01   Entre  Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2  
 
*Houve a queda do querubim que se tornou  o diabo,   Isaías  14.12-15  e Ezequiel  28 
     Assim descrito:  Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! como foste 
lançado por terra tu que prostravas as nações!  E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao 
céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono; e no monte da congregação 
me assentarei, nas extremidades do norte; subirei acima das alturas das nuvens, e 
serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do 
abismo’ .Is 14.12-15 
 
Ez 28.14-17  Eu te coloquei com o querubim da guarda; estiveste sobre o monte santo de 
Deus; andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o 
dia em que foste criado, até que em ti se achou iniqüidade. 17 Elevou-se o teu coração por 
causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra 
te lancei; diante dos reis te pus, para que te contemplem.’ 
 
 &  Certo vídeo passado no  canal National  Geografic  atesta que a queda de uma estrela 
causou   tremendo impacto sobre a Terra   destruindo tudo o que nela havia antes e 
levantando tanta poeira que levou eras para baixar :  teria sido a causa da extinção maciça 
dos dinossauros?   
 

* Teólogos ortodoxos dizem que o querubim levou consigo 
>  um terço dos anjos que se tornaram demônios ( Ap 12.4)  
> um terço dos anjos ficaram no muro e estão em prisões celestiais, Jd 1.6                                          
                       &  para serem julgados no fim dos tempos 

 

02    Então, o que Deus fez  ?   
     2.1  A  Trindade Se reuniu para decidir o que  fazer   & por analogia com  Lc 14.28-31, 
entendemos que Deus não manda fazer o que Ele mesmo não faça: é princípio básico de 
liderança correta . 
    2.2  Decidiram criar um ser para escolher  a quem adorar  , pois passara a existir  duas 
‘jurisdições’:  o impérios das trevas  e o reino de Deus ( Cl 2.15 )  
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    2.3  Prevendo todas as possibilidades, conjecturaram : como fazer para que sempre 
houvesse  a chance de escolha  mesmo que alguns escolhessem  se separar de Deus por 
escolherem  obedecer / adorar / servir  o diabo , cabeça / líder  do impérios das trevas.  
 

03  Jesus Se apresenta como Fiador do plano   Hb 7.22   
      Está escrito:’  Cordeiro... morto  desde  a fundação do mundo’   Ap 13.8  
                            ‘de tanto melhor pacto Jesus foi feito  fiador ’  Hb 7.22. 
 

04   Deus cria o homem  para escolher  
    4.1  Dotado de livre arbítrio,  
             o homem é colocado  em situação de  escolha: duas árvores 
    4.2  Deus lhe dá  apenas  uma  restrição que , na realidade, era  a oportunidade de 
escolher  a quem iria servir / adorar : ‘’da árvore do conhecimento do Bem e do Mal não 
comerás  pois no dia em que dele comeres, certamente morrerás’  Gn 2.17   
    

     4.3  Deus  avisa sobre a  conseqüência de comer...  
           princípio básico que rege a vida na Terra:  
                     & a cada escolha segue a devida conseqüência : planta, colhe  
         ‘certamente morrerás’....Não é castigo, vingança pela desobediência mas é, sim,      
                                           A conseqüência da escolha de obedecer ao diabo. 
                                          Queria dizer:  você vai se separar de Mim ( morte= separação) 
Obs:a gente morre quando a alma, a parte imaterial e eterna se separa do corpo por 
alguma falência do físico. A pessoa continua a mesma, apenas passa a existir  na dimensão 
espiritual 
 
05   O diabo  leva o casal ao pecado : a Queda  
      O diabo, incorporado na serpente,  fala à Eva o que leva à Queda :  
      > Adão e Eva escolhem  agir à revelia da orientação de Deus,  
                                                      >em obediência às palavras e argumentos da ‘serpente’  
     * Imediatamente, ocorrem três coisas:  
   
     5.1- separam-se de Deus: ‘viram-se nus’  
                                                pois se fora a glória de Deus que os vestia, Sl 104.1-2 
   
    5.2-  tornam-se servos do diabo agora constituído  o ‘príncipe deste mundo’ 
                                                                                    > João 12.31,14.11  e 16.11   
          ( P )  ‘ sois servos desse mesmo a quem obedeceis’ Rm 6.16 
          A real questão não era comer ou não comer  mas, sim,  A QUEM IRIAM OBEDECER  
 
   5.3-   O mal entra no mundo : a terra,  amaldiçoada, passa a produzir cardos e espinhos 
                                               Todo o relacionamento humano é estragado 
                                               O homem torna-se  mortal: um dia, vai morrer fisicamente 
 
        Após à Queda, Deus já estava com plano de Redenção  preparado, Gn 3.15 
       e o apresenta  como condenação ao diabo incorporado na serpente , assim esboçado:  
           -  o Descente da mulher    ☺ não há participação do homem ( sêmen masculino ) 
                                                    profetiza a concepção virginal fora do útero de Maria e 
                                                    Deus não usou o óvulo da Maria para gerar Jesus 
                                                    Maria foi a primeira ‘barriga de aluguel’  
          -   esmagará a cabeça da ‘serpente’          ☺ vem derrotar o diabo> Ap 20.2 
           - tu lhe ferirás                   ☺ será ferido no processo  
           - o calcanhar                    ☺ ponto de contato com a Terra: o corpo físico de Jesus  
 
Ah! Deus falava ao diabo incorporado na serpente. A condenação do bicho serpente por 
ceder seu corpo ao diabo foi:’maldita serás...sobre seu ventre andarás...pó comerá ’ Gn 3.14 
*Sabe-se que era o diabo ao ler: ‘dragão, a antiga serpente...diabo, satanás’ Ap 20.2 
 

06   Durante todo o  Velho Testamento, Deus trabalha para cumprir tal sentença  

-  preparando a vinda de Jesus que consumou a obra a que Se propôs e para a qual foi 
enviado.        '  (Jesus) tendo despojado os principados e potestades,  
                     - os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz’   Cl 2.15   
 
07   na cruz ...  acontece a tremenda derrota do diabo, nas regiões celestiais, 
                         - em contraposição à aparente derrota aos olhos do mundo. 
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7.1  Toda a revelação de Deus nas Escrituras, através da História de Israel  (Velho 
Testamento)   da História dos grandes  reis da Antiguidade ( babilônico, medo-persa,grego e 
romano) , o relato dos Evangelhos  a História da IGREJA... até à consumação dos tempos 
tem como centro e finalidade revelar que  JESUS CRISTO é SENHOR para glória de Deus 
Pai , Fp 2.11 
 
7.2  outros textos mostram implicações espirituais da cruz : 2Co 5.19 e Cl 1.20 
 ‘Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo ( a Humanidade decaída) não 
imputando aos homens as suas transgressões; e nos encarregou da palavra da 
reconciliação ‘  
‘havendo por ( Jesus ) feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio ( de Jesus) 
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que 
estão nos céus. 
 
7.3  ‘ toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora...’ Rm 8.22 
Aguarda a manifestação da vitória da cruz quando a Natureza será restaurada, remida da 
maldição do éden . Esses textos nos dão vaga idéia do transtorno que foi a Queda do 
homem  
Mostra, também, a tremenda vitória da cruz nas regiões celestiais, em contraposição à 
aparente derrota aos olhos do mundo. ☺  
 

02   CONHECENDO SUA BÍBLIA _ sinopse do  Velho Testamento  

 
Introdução: Quem foi feito filho de Deus por ter aceitado Jesus ( Jo 1.12) como um recém 
nascido, precisa se adaptar ao seu novo modo de vida.  
Agora, a Bíblia é o seu referencial em todos os aspectos, seja espiritual, seja no cotidiano. 
                             Para isso, é preciso conhecê-la bem. 
O discipulado irá mostrar como os ensinos da Palavra se tornam prática de vida. Este artigo 
dá noções sobre o livro em si:divisões, o assunto de cada livro, quando foi escrito, e mais 
muitos detalhes.  
 
1- A Bíblia é conjunto de livros que foram escritos  desde Moisés, cerca de  1.250aC  
                                                                                        até 100 AD 
Como é possível, se estamos no século 21?  O impacto de Jesus na História foi tão 
marcante que mudou até o modo de contar o tempo: antes de Jesus a ordem é decrescente 
e os anos são seguidos das letras aC = antes de Cristo; ex: 2.500 aC  
 Depois de Jesus, contam-se os anos em ordem crescente , A PARTIR DO NASCIMENTO 
DE JESUS de acordo com nosso calendário Então_ 2.010, 11 12 ... quer dizer que faz todo 
esse tempo que Jesus nasceu. Não se colocam letras, pois todos sabem (?) do que se trata: 
significa 2.0 10 AD Anno Dommini, em latim= Ano do Senhor. 
> Também se usa: dC = depois de Cristo  ou  e.c ( era cristã)  
 
2- Esses livros foram inspirados por Deus ( 2Tm 3.16 2Pe 1.21) Quer dizer:  
 Deus é o autor da Bíblia mas houve muitos escritores: ninguém viveria tanto tempo assim.      
 
* Deus usou homens que O obedeciam. Aos poucos, saberemos mais sobre esse assunto. 

 
3- Ao todo são 66 livros: 39 do Velho Testamento _ história de Israel antes de Jesus  

   27 do Novo Testamento _ a partir do tempo de Jesus  
4- Pelo nome do livro, já se pode saber do que trata.  
   4.1 Alguns trazem o nome de quem os escreveu; ex:Josué, Mateus, Pedro.  
   4.2 Outros, a quem foram escritos; ex: Levítico, Romanos, Coríntios.  
   4.3 Há os que se referem a tempos históricos;ex: Gênesis, Reis,Crônicas.  
 
5- Conhecendo o assunto de cada livro  
 

5.1   Pentateuco, escritos por Moisés:  
 

Gênesis_ que dizer Começo, princípio... Conta como tudo começou. 
Êxodo _ é do tempo de Moisés ( história contada até em filmes ) quando  

Deus libertou um povo escravo e o fez povo Seu, entre os gentios. 
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Levítico_ quer dizer: Aos levitas _ sacerdotes de Deus no meio do povo  
Números_ fala de números:  

O primeiro censo: quantos saíram do Egito 
Narra o que os fez ficarem zanzando pelo deserto  

Cita o números de suas jornadas  
O segundo censo: mostra que todos os murmuradores haviam  

morrido no deserto, o número de homens na ocasião. 
Deuteronômio_ discursos de despedida de Moisés para a nova geração, 

( nascida no deserto, iria conquistar a terra prometida) 
5.2. Históricos  

Josué sucessor de Moisés na liderança do povo,  
           relata a conquista da terra de Canaã,                                                                              
          ( prometida por Deus ao povo de Israel )  
 
Juízes_ depois de Josué,  Deus levantava Juízes para dirigir o povo. 

RUTE _ gentia que seguiu a sogra por amor a Deus:  
             foi  bisavó do rei Davi. Consta  na genealogia de Jesus _ Mt 1.5 
                                                              & em citação especial   
SAMUEL _ reuniu os cargos de sacerdote e profeta. Foi o último juiz. 

Conta a história dos reis Saul e Davi.  
 
Reis _ fala sobre i) Salomão  1Reis 1 a 11    

  ii) Reis após a divisão do reino( 1 Rs 12)  até o cativeiro, 2Rs    
            *CRÔNICAS _ o  livro  trata apenas dos reis de Judá, dá detalhes interessantes  

 
Esdras: volta do povo após 70 anos de cativeiro: reedificam o templo.  

* ESTER _ rainha que permitiu ao povo não ser dizimado 
Neemias: edificação dos muros de Jerusalém. Organizados como nação. 

 
Os livros, chamados  HISTÓRICOS, contam a história desde 'o princípio,Gn 1.1 
                                                             > até 400 anos antes de Jesus  

Obs: Houve cerca de 400 anos em que Deus se calou: não havia mais nada a dizer. 
         Deus não ficou parado: trabalhou, preparando o cenário histórico mundial.  
         Preparava o momento certo em que deveria vir o Messias, Jesus. Gl 4.4 
         Hoje, Deus prepara o cenário mundial para outros acontecimentos: 
          o  arrebatamento da Igreja, manifestação do anticristo e grande tribulação  
                        _ que levarão a Humanidade à batalha de Armagedom  
Os livros Históricos mostram Deus lidando com Seu povo, e Naçã de Israel.  

 
5.3- POÉTICOS, bem no  meio da Bíblia , mostram relacionamento pessoal com Deus:  

Jó _ revela contexto espiritual: satanás se opõe a Deus e aos justos 
Trata do sofrimento humano. Como lidar com as provações. 

Salmos_ ensinam como cada um deve se relacionar com seu Deus 
Provérbios _ são critérios de Deus sobre as coisas da vida.  
Eclesiastes _ mostra alguém que conhece aDeus, mas vive longe dEle  
Cantares_ é história que exemplifica amor inteiramente dedicado,  

custe o que custar, como deve ser o nosso amor a Deus 
 

*Chamados POÉTICOS, por causa de seu estilo literário, são lições de andar com Deus  
 
*Seguem-se os livros PROFÉTICOS: falam sobre as coisas que irão acontecer . 
 
 &  Essa colocação : HISTÓRICOS ( POÉTICOS )  PROFÉTICOS , parece nos dizer:   
          Não importa SEU PASSADO, o que passou, qual foi sua história; 

     Nem o que ainda está por vir, o que o futuro reserva 
          Importa o seu HOJE com Deus ! 

 
5.4- Os profetas viverem no tempo dos reis   
          Profetas maiores  : atuação por mais tempo , ministério mais significativo  
                                                                 Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel 
 
         Profetas menores : menos tempo ou mensagens únicas.  

                            Na Bíblia não estão em ordem cronológica 
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&  Conhecê-los aos pares, facilita  a memorização :  
Oséias :casa com prostituta 
Joel......: sobre uma nuvem de gafanhotos 

Amós.....: era boieiro e cultivador de sicômoros 
Obadias: juízo de Deus sobre Edom  

Jonas: foi engolido por grande peixe (dizem: baleia) 
Miquéias...o morastita ( da cidade de Moreste)  

Naum: juízo sobre a cidade síria: 'Nínive cairá' ! 
Habacuque: os caldeus trariam o juízo de Deus a Judá  

Sofonias:.prega juízos terríveis, mas há promessa aos fiéis  
Ageu. na volta do cativeiro, aos que construíam o Templo  

Zacarias........começa junto com Ageu.  
Malaquias _ o último profeta do Velho Testamento 

 

5.5   Ligeiro perfil dos profetas maiores 

 
Isaías chamado por Deus no ano da morte do rei Uzias Is 6.1  
Foi casado, tinha filhos Is 7.3, 8.3  
Por ordem de Deus, por três anos, andou nu e descalço -Is 20.2-3 
(como os cativos, apenas com uma sunga improvisada)  
Dizem que morreu serrado ao meio pelo rei Manasses, de Judá.  
 
 
Jeremias Deus o fez parábola viva algumas vezes. Viu Jerusalém ser tomada pelos  

caldeus; libertado pelo general conquistador, escreve lamentações à vista 
de Jerusalém destruída. Contra sua vontade, é levado ao Egito pelos 
remanescentes deixados em Jerusalém. Nada mais se sabe dele.  

 
Ezequiel Sacerdote, levado para a Babilônia na segunda leva,  

· Foi morar na cidade reservada aos cativos:  
· Datou cada mensagem recebida do Senhor. 
· Ficou mudo por certo tempo _ 3.26  
· Por várias vezes, Deus o fez parábola viva: 5.1, 12.3,  
· Casado, não pôde chorar a morte da mulher amada 

 
Daniel _ filho de nobres, foi levado cativo na primeira leva _ Dn 1.3  

· “assentou no seu coração não se contaminar” _ Dn 1.8 
· Teve atuação muito significativa junto a reis _ 1.19, 6.1  
· Jogado na cova dos leões, Deus lhes fechou a boca _ cap 6  

Recebeu revelação de Deus quanto à História dos quatro grandes impérios gentios que 
dominariam o mundo até à vinda do Messias: babilônico (Dn cap 2) medo-persa, grego e 
romano_ fala sobre o fim dos tempos e sobre o anticristo: Dn cap 7 -12  
 
Tarefas / Verificação  
1- Copiar os dias da restauração, e o que aconteceu em cada um deles.  
2- Quais os fatos importantes de Gênesis, e por quê ?  
3- Quais os nomes importantes de Gênesis, e por quê ?  
4- Copiar os nomes dos juízes e duração de seus mandatos  
5- Copiar os nomes dos reis de Judá , em Mt 1.6-11  
6- Quem poderia ter sido rei, mas abriu mão de seu direito? Mt 1.13  
7- Por que quatro evangelhos ? Cite características de cada um deles.  

8- A que se refere o livro de Atos ? 
9- Quais cartas foram escritas por Paulo ? Quais são as Cartas Gerais?  
10- O que sabe sobre o Apocalipse ?  

 
 

03    PERÍODO INTERBIBLICO  

 400 anos entre os Velho e Novo Testamentos,  
 Dados da História Geral e livros apócrifos (na Bíblia católica) não inspirados 
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por Deus  
                                     ( ler ' 400 anos de Silêncio' H A Ironside ) 
      SIT   Jerusalém : governada pelo sumo Sacerdote,  
                                  paga impostos ao império dominante  

Localizando na História 
 

1o grande império gentio : o Babilônico  leva Israel cativo para a Babilônia  
 

2o império Medo-persa: sob Ciro, Judá pode voltar a Jerusalém 
                                      Reconstroem o Templo, os muros: há relativa independência 
 
3o império grego: sob Alexandre, o Grande. Ao  morrer, o império é dividido 
                             Entre seus 4 generais : Seleuco (Síria)   Ptolomeu (Egito )    
                             Cassandro (Macedônia =Grécia) e  Lísímaco (Trácia= Armênia) 
 

4º império  romano: de certa forma, ainda estamos sob o império romano: engenharia,  
                               direito, calendário, igreja católica romana, língua latina, etc... 
 

Localização  geográfica 

 A Judéia, localiza-se na Palestina_ como veio a ser chamada a terra de Canaã_ fica entre o 
Egito e a Síria ( pode-se ver nos mapas)  
*Após a morte de Alexandre, por 21 anos, guerrearam pela posse da Palestina . 
Egito ( sob os Ptolomeus ) e Síria ( sob os Selêuciidas)  

Em 301 aC vence o Egito:  os Ptolomeus,  cujo domínio dura até 198aC = 203 anos,  
Dinastia dos Ptolomeus, tempo relativamente bom para a Palestina.  
 O velho Testamento é traduzido para o grego= Septuaginta  
No mundo, desenvolve-se o pensamento abstrato = filosofias. 

Em 198 aC prevalece a Síria, dominam até 168aC= 30 anos.  
Dinastia dos Selêucidas. Tempo de opressão para os judeus, culmina 
com profanação do templo por Etíoco Epifanes  

 
Em 168-04 aC  Revolta dos Macabeus leva a relativa autonomia política  
                             - Mas há muitas disputas internas  
Roma, crescendo como potência mundial,  conquista todo o império grego.  
Em 63 aC        Pompeu, general romano, conquista a Palestina e a transforma em um  
                         Reino ( tem seus reis) vassalo ( publicanos cobram  impostos)  
                         > sob a supervisão de  PROCURADORES nomeados por Roma.  
                             - nomeado  procurador da Palestina  o* idumeu   Antípatro                     
                         (* idumeu,descendente de Edom / Esaú,gêmeo de Jacó /Israel,Gn 25.30) 
 
Em 47aC          Antípatro  que  nomeia seus filhos: Fasael, procurador da Judéia > morreu  
                                                                            Herodes,procurador da Galiléia          
Em 43 aC         Fasael , governador da Judéia (43AC) morre logo depois.  
                         Herodes, governa a Galiléia mas, depois é coroado rei de toda Judéia 
                         pelo Imperador de Roma, devido: morte de Fasael  
                         - e por ter sufocado  rebelião na Galiléia com métodos crudelíssimos  
 
04aC : nascem João Batista e Jesus, visita dos magos e matança dos inocentes,Mt 1 e 2  
            ( por erro de cálculo, o ano um não correspondeu ao ano em que Jesus nasceu) 
                                > ver calendário gregoriano, no Google   

           Herodes morre, reina seu filho, também chamado Herodes (crucifica Jesus)  

 
Governo dominante na Judéia :  

 1- Herodes, rei idumeu, reina na Judéia sob o império romano .  
                     Morreu logo depois do nascimento de Jesus: uns dois anos ?  
                    Dá início à dinastia dos Herodes que dura  todo NT até Atos 25.18  
 
2- Sinédrio: Sumo sacerdote + anciãos, resolvem situações cf costumes da Lei  
 
3- Procurador de Império: representante do Império resolvia questões diplomáticas  
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Em 29AD,   Pilatos era procurador da Judéia ( ver Apêndice no final)   &  foi pressionado 
pelos religiosos a crucificar Jesus:’ Pilatos procurava soltá-lo; mas os judeus clamaram:  
> ‘Se soltares a este, não és amigo  de César; todo aquele que se faz rei é contra César’   
    (Jo 19.12) em perigo de ter sua cabeça a prêmio, Pilatos lavou as mãos, Mt 27.24 
 

04  SINOPSE do NOVO TESTAMENTO 

 
Evangelhos Sinóticos ( a mesma ótica) Mateus, Marcos e Lucas 

• Estrutura geográfica: Suas viagens por Galiléia, Judéia, Peréia e Jerusalém.  

• Conteúdo cura, exorcismos, parábolas  

• Enfoque ensino à multidão e ataques dos fariseus  
 
Evangelho de João  

• ênfase no ministério em Jerusalém: discursos, refutações aos fariseus  

• Não há exorcismos nem parábolas, cita apenas algumas curas  

• Enfoque intimista  (Base matéria dada em aula no IBB .)  
 
Por que 4 Evangelhos ? Foram escritos visando grupos específicos  

• Enfocam a pessoa de Jesus sob certo aspecto  

• São representados por 4 animais citados em Ez 1.10 e Ap 4.7 

• Correspondem às 4 bandeiras das tribos de Judá (Livros Históricos, Hoff)  
Mateus aos judeus, revela Jesus, o Messias, com direito legal ao trono de Israel  
               Figura: Leão Bandeira da tribo de Judá  
Marcos, aos romanos, Jesus: o grande Vitorioso sobre o mal, Cl 2.15 
               Figura: Boi, animal do sacrifício, reporta-nos a “triunfando deles na cruz”  
               Bandeira da tribo de Efraim  
Lucas aos gregos, revela Jesus, o Homem Perfeito. Bandeira da tribo de Rubem  
               Figura de um homem  
João, aos cristãos judeus e gentios, Jesus: o verdadeiro Deus.  
               Figura da Águia, Bandeira da tribo de Dã  
 
&  Por mais que se conheça a Bíblia, ainda é quase nada, pois     toda a eternidade não 
será suficiente para se alcançar o pleno conhecimento sobre Deus 
              “Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Lei ” Sl 119.18 
 
Livro de Atos _ o único livro histórico do Novo Testamento Lc 1.1-.3  

Continuação do evangelho de Lucas, escritos para uma pessoa:  

• Narra as aparições de Jesus após a ressurreição 1.3  
Mc 16.14, Lc 24.36, João 20.19, 26 e 21.1, 14 1 Co 15.5-8  

• Sua instrução de permanência em Jerusalém 1.8 
Atos 1.8: é resumo e versículo–chave do livro de Atos) 

                       Ascenção de Jesus. P “Esse Jesus há de vir” 1.9,11 

• Relata a expansão do evangelho de Jerusalém a Roma 

• Pedro “abre as portas” da Igreja: aos judeus em Pentecostes, At 2  
▪ em Samaria 8.14-15  
▪ aos gentios através de Cornélio At 10 

• Pedro é personagem predominante até o capítulo 12.  

• Paulo torna-se figura principal na pregação do Evangelho aos gentios_  

• través de suas viagens missionárias relatadas de modo geral _ At 13 a 28 

• Não tem conclusão. 

• Dizem que a história está sendo escrita pelos cristãos, até Jesus voltar 
 
Cartas de Paulo. 
              Doutrinárias: aos Romanos _ tratado sobre a justificação pela fé 

• Normativas : aos Coríntios: 1e 2, normatiza a vida da Igreja incipiente  
       Vida Progressiva: Gálatas a cruz ( libertos da Lei)  

Efésios quem somos em Cristo (regiões celestiais) 
Filipenses evangelismo (invadindo o campo inimigo) 
Colosseses implantando o Reino de Deus  
Tessalonicensses olha para o futuro: Jesus virá ! 
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             Liderança: a Timóteo _ 1 e 2 e a Tito  
             Acertando o passado : Filemon  
 
Hebreus autor anônimo . Trata do tema: Jesus é melhor !  
 
Cartas Gerais escritas por Tiago, Pedro, João, Judas : os colunas da igreja  
 
Apocalipse _ único livro profético do Novo Testamento: Trata do fim dos tempos. 

 

                       Apêndice: Um pouco mais de História Geral 

 04  aC       Herodes, o Grande, morre ( extr Manual Vida Nova) 
                    A Judéia é  dividida em três partes,são nomeados os filhos de Herodes: 
 
 04 aC            Etnarca  Arquelau: Judéia, Iduméia e Samaria; muiiito cruel,  Mt 2.22, Lc 2.2  

É exilado; a região foi entregue a procuradores sob o governo da Síria, 
04 a 34 dC      Tetrarca Filipe  governa  Betanéia ( Mt 16.13 )  Edifica Cesaréia  
04 a 39 dC      Tetrarca Herodes Antipas governa a  Galiléia  
                                       & Jesus o chamou de raposa,  Lc 13.32)  Edifica  Tiberíades 
                                       & fez as pazes com Pilatos  por causa de Jesus,  
37 a 44 dC      Agripa I, neto de Herodes o Grande, reina em toda a região At 12.3  
                                                                                  morre tragicamente, At 12.21-23 
Todo o território torna a ser governado por procuradores. 

 Fado _sufoca revolta de Teudas, na Galiléia At 5.36 
 Tibério Alexandre_ tempo de fome na Judéia At 11.28-30 
 Félix _ é duro com zelotes; mantém Paulo dois anos em Cesaréia At 24.27  
 Festo _ examina Paulo com Agripa II e Berenice _ At 25.13, 26.28,32 

 
Em 50  dC       Herodes Agripa II, com 17 anos, reina parte do território 
Em 66 dC         começa a anarquia. 
Em 70 dC          general romano Tito, toma Jerusalém, incendeia o templo.  
                         Leva os judeus a Roma A nação judaica deixa de existir 
 
Desde o tempo do retorno do cativeiro babilônico ( 536aC ) havia judeus espalhados por 
todo o mundo. Onde houvesse dez judeus: abre-se uma sinagoga para ler as Escrituras e  
para preservar a cultura judaica.  
 
*No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi tomada pelos romanos e o judeus levados cativos. 
Judeus se tornaram uma povo  sem pátria Judeu errante era expressão comum para dizer 
de pessoa sem eira nem beira.    
 
* Sob Hitler, entre 1933e1945, foram mortos  de cerca de seis milhões de judeus,o 
Holocausto. Judeus fugitivos não tinham onde chegar ( na web: judeus em  navio errante )  
 
 Em 1.948 : a ONU decreta o estado de Israel, os judeus podiam voltar à sua terra.  
Cumpre-se  o que Deus dissera:  Quem jamais ouviu tal coisa? quem viu coisas  
semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? nasceria  
uma [nação] de uma só vez  ?   Is 66.8 
 
Hoje, em Jerusalém, no lugar do Templo, há uma mesquita ( árabe)  
           Dizem já existir um templo pronto, pré-fabricado, que poderá ser erguido  
                     - num instante, assim que os judeus retomarem o terreno da mesquita.  
           Dizem já estar sendo criada a novilha vermelha, especial para certo ritual judaico.  
           Dizem que o sacrifício será reiniciado nos moldes do Velho Testamento_  
            e que isso é a abominação citada em Dn 11.31, 12.11 e Mt 24.15 (Veremos... ) 
 
Veremos ? Ou já teremos sido arrebatados?  & 
 
Tais acontecimentos estão relacionados ao aparecimento do anticristo que vai permitir a 
reconstrução do Templo e restauração do sacrifício para então perseguir  
aos judeus e todos os que têm o testemunho de Jesus ( crentes não salvos?)  
 
‘Ninguém de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem que venha primeiro a 
apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, 4 aquele que se opõe e 
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se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que 
se assenta no santuário de Deus, querendo parecer  Deus’  2Ts 2.3-4 rev e corr 
 
Ap 12.15 a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher ( Israel) água como um rio,  
para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. .16 A terra, porém acudiu à  
mulher; e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. 
Ap 12.17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela,  
os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. 
 
Agora, olhamos como num telescópio as coisas que estão ao longe, no futuro, sem vermos 
detalhes, mas podemos ter certeza que são realidade como o foram todas as profecias já 
cumpridas e confirmadas pela História ☺  

 
05   NAS  GENEALOGIAS, A LINHAGEM DA PROMESSA     

            Mateus 1   linhagem do pai:  garante o  direito legal ao trono de Israel  

            Lucas   3   linhagem da mãe : garante ser Jesus perfeitamente humano  

     ( No decorrer da história, houve momentos decisivos que definiram seu rumo) 

Adão......................... |  

 Sete | 

    Enos Gn 4.26 | 

      Cainã 5.9 |  

         Maalel v12 | 

           Jerede 15 |  

5.19, 22-24  Enoque | 

                     Metusalém, v21 ! 

                        Lameque, v 25 ! 

                        6.9 Noé | v29. 32 Gn 6 a 11  

                          Sem (dilúvio, Babel)  

                             Arfaxade, 11.10  

                               Salá, 11.12  

                                  Éber ( hebreus) 11.14 

                                   Pelegue, 11.16  

                                     Reú, 11.18  

                                       Serugue, 11.20 

                                           Naor, 11.24 

                                             Terá. 11.24  

Gn 12, 15,22.25                      Abrão, Naor, Harã 11.26 

                                                   Labão Ló, 11.27 

Gn 21,24,26-27                             Isaque+Rebeca | 

Gn 25.19,28-35                               Jacó + Lia, Raquel  
 Gn 37-50                                           12 filhos: José   >>>>>>>>>>Egito 
RUBEM, Judá  Simeão, Levi........................... 

            !                  ! 
Gn 38   Perez                     

Egito: Esrom 

             Arão 

               Aminadabe  

                   Naasom 

Js 2.1           Salmon+ Raabe 

* Juízes:          Rute + Boaz  

                          Obede 

                            Jessé  

1Sm 16.7,12-13    D A V I  >>                                            Gnenalogia de Maria, Lc 3 

                              Salomão.................................................Natã, Lc 3.    

Roboão |                                                                                    
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Abias |                                                                                  

Asa  

Josafá                     1Rs 22.41 * Elias, Eliseu                                            vai  

Jorão                       2Rs 8.16   * Jonas  2Rs 14.25                                    até 

Uzias                     * Oséias, Amós,  Joel?                                             Adão 

.Jotão                    *  Isaías, Miquéias    

 Acaz                      sob a Síria    2Rs17  * Naum  

Ezequias                                 “ “ “  

Manasses :             *Tempo sem profetas 

Amon                             “        “         “ 

Josias                    * Sofonias , Jeremias, Habacuque ) 

Jeconias >>>           Exílio ( Daniele Ezequiel)  

 Neri                      *Obadias *Daniel ,*Ezequiel  *Neri 

                 Salatiel   > Mt 1.12-13 > Lc 3.27  *medo-persa:  *Esdras                         

                 Zorobabel.......  

                & em Zorobabel, a genealogia se une para depois se bifurcar novamente 

 Abiúde  ....................................................................................Resá  

 Eliaquim ........... *Ester            

Azor |  

Sadoque ........... *Neemias     Ageu, Zacarias 

Aquim  

Eliúde ................. * Interbíblico  

Eleazar ............... * Grego 

 Matã. 

Jacó             ........ *Macabeus.............................................  Heli 

José ........     * ROMA  .....................................................    Maria                                            

J E S U S ( descende da linhagem real por parte de  pai e  mãe)   

 

Em  29 AD  Páscoa : março/ abril morte e ressurreição de Jesus 

                                   após 40 dias ascensão de Jesus, Atos 1  

.                  Pentecostes :  50 dias após à Páscoa: desce o Espírito Santo, Atos 2   

                                             - inauguração’ da Igreja, em Jerusalém,  At 2  

Era cristã:  igreja  primitiva  

- Evangelho em Samaria, At 8.1 

- Pedro ‘abre’ a Igreja aos gentios e é chamado a Jerusalém para se explicar , At 10  

   

  Paulo: Atos  7.58, 8.1, Atos  9 , 

- viagens de Paulo, Atos 13  a 27  Evangelho chega ‘ aos confins da terra’  Atos   

                                                      ver ‘Cronologia dos livros do Novo Testamento’  

                                                               ordem de data em que foram escritos  

*cerca de 90- 95AD _ APOCALIPSE, escrito por João, ‘fecha’ a revelação das Escrituras ☺  

 

  

06   DEUS  VÊ O CORAÇÃO  

 

No início da Humanidade, as famílias eram numerosas, em obediência à ordem de Deus: 

                             'multiplicai-vos enchei a terra ...' Gn 1.28  

Dentre os muitos filhos de cada homem, cabeça de cada família, Deus foi escolhendo UM 
para dar continuidade à genealogia da  promessa do descendente feita em Gn 3.15  
                      

QUAL O CRITÉRIO DESSA ESCOLHA ?   D E U S   V Ê   O   C O R A Ç Ã O 
 

DEUS ESCOLHE QUEM  O ESCOLHE : Jacó, desde o ventre, pegava no calcanhar de 
Esaú,Gn 25.26 - por saber que o primogênito, além de receber parte especial na herança 
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financeira, recebia uma bênção especial de Deus ( mas  não sabiam que era para dar 
continuidade à linhagem que traria o Messias à Terra )  
   Está escrito:  : Amei a Jacó, e aborreci  a  Esaú.' Rm 9.13  
                             POR QUE ?    Gn 25.29-34 > Hb 12.16 -17   
Deus já sabia que Esaú iria desprezar a primogenitura trocando-a por um prato de lentilhas 
 

  Jesus veio para ampliar a revelação sobre Deus: Mt 11.27  
         No sermão do monte, revela o critério do juízo de Deus: Mt 5.28 

  Deus vai além dos atos em si, vê a intenção do coração  
             Deus julgará os segredos dos homens: Rm 2.16 
               Enganoso é o coração, Jr 17.9  
&  A própria pessoa, inconscientemente,  

         Pode estar enganada a respeito de si mesma,  Sl 19.7  
               Pode reagir de modo a surpreender a si mesma,   Jr 29.13  
       

A Palavra de Deus é viva e eficaz...apta para discernir pensamentos e propósitos do 
coração.Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dAquele a Quem devemos 
prestar contas, com Quem temos de tratar, Hb 4.13  

 

POR QUE TER DE ESCOLHER?  
 

No princípio, não houve escolha por haver apenas a’ jurisdição’ de Deus. No entanto, a 
rebelião do querubim, fez com os anjos tivessem de se posicionar.   uns optaram por Deus, 
       Outros, ficaram no muro, e houve os que decidiram seguir o rebelde.  
 

Na Sua soberania, Deus resolveu criar um ser para escolher... 
    o que irá determinar onde ele passará a Eternidade   
          Deus não precisava ter criado o homem com capacidade de escolher.  

Poderia ter banido os anjos rebeldes e ter criado outros, não rebeldes como  ROBÔS. 
 

Soberano, Deus fez as regras e escolheu “jogar limpo”, conforme essas mesmas regras 
O diabo joga “sujo”. De fato, existimos em meio a  uma ‘aposta Cósmica” ( cf o livro 
‘Decepcionado com Deus)  O diabo tem feito de tudo para levar Deus a usar Sua  
soberania, afrontando-O de modo impossível de imaginarmos, para ver se Deus 
transgride Seus princípios, o que fará dEle um transgressor.   

*Deus vive num plano atemporal: no fim, ficará evidente de modo inquestionável não 
apenas a soberania de Deus, mas Sua Justiça, amor, bondade, enfim, todos os Seus 
atributos. Fp 2.5-11 _ Deus não precisava ter de provar Quem Ele é...  mas assim o quis.  
 
*Dentro do contexto: Soberano, mas não Tirano:  Deus tem escolhido para Si pessoas 
cujo coração apesar de pecador, estava inclinado a obedecê-lO.A  genealogia nem sempre 
continuou na linhagem do primogênito mas na linhagem de quem escolhia a Deus   Assim 
foi se definindo a Linhagem do Descendente  Mesmo dentro desta linhagem, houve os que 
se desviaram: Esaú foi o primogênito mas Jacó quis a bênção. Houve duas gentias  que 
entraram nessa linhagem por terem optado por Deus :   Raabe e Rute. – Js 2.10-11,  
Rute 1.16c 
 
Salvação não é por obras, 
                 >  é pela  opção em crer em Jesus “como diz a Escritura ” João 7.38,  Is 1.19-20   
& Cada momento da vida representa uma escolha ou é o resultado dela pois toda escolha 

tem as devidas conseqüências.  Nada altera o fato, sua atitude faz a diferença  ! 
 

Entre tantos irmãos, por que Deus escolheu Davi ?  
*Davi tinha  um coração conforme o coração de Deus. 1 Sm  16.7    Atos  13.22      Sl 27. 8  
 
*Os discípulos..ao serem chamados,  disseram  sim ao convite  de Jesus, Havia muitos 
outros seguidores, além da multidão que apenas ia onde Jesus estava. Mas Jesus deu 
atenção especial aos discípulos: eles é que foram discipulados, treinados, enviados e 
revestidos de autoridade para levar avante a missão de Jesus   
 
Na Sua Soberania, Deus escolheu ter um relacionamento voluntário e de reciprocidade 
com Seus seguidores.> ”Quando Tu disseste:- Buscai o Meu rosto; 
              > o meu coração te disse a Ti: - O Teu rosto, Senhor, buscarei”  Sl 27.8corr 
 
* Enquanto não entende, escolha crer e OBEDECER 
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Ao criar o homem, Deus o pré-destinou para a Vida, ele escolheu a Morte  
  Planejada a salvação, Deus ...’ deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

pleno  conhecimento da verdade.’ 1Tm 2.4   
   -  Jesus morreu por todos, mas só é salvo quem aceita Jesus, Jo 1.12  

              - Deus convida, chama, mas não invade:  Ap 3.20 
          - ‘eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a Minha voz e abrir ...entrarei ‘  

 
PONTOS A CONSIDERAR 
 
1   Na Bíblia há pontos difíceis de entender, 2 Pe 3.16 
                          (as vezes, até aparentes contradições)  
 
2   Mas a Bíblia nos esclarece, dá critérios e posturas: >  Considera...2Tm 1.7  
 
3   Se vc pensa de outro modo, Deus te esclarecerá ( Você quer ser esclarecido ? ) 
      -  Anda no que já chegou : há níveis de crescimento e de entendimento, Fp 3.15-16  
           >     Clama a Mim...ensinar-te-ei coisas...que não sabes” Jr 33.3  
                                (  aos Sabe-tudo Deus se cala  )  
 
4  Há diferentes tipos de cristãos  

  ‘Vós que sois espirituais  ( Gl 6.1 )  Há os que são carnais, 1 Co 3.1  
 

5   Interrogações, surgem: -  “O que Deus quer dizer?”  importa  sondar seu coração para 
discernir   a intenção desse questionamento: deixe os sinceros com Deus,  

          mas rejeite toda a contenda, 1Tm 6.4, 2 Tm 2.23, Tito 3.9  
 

6    “Considera...o Senhor te dará entendimento” 2 Tm 1.7   e  2Cr 16.9  
Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-Se forte àqueles cujo coração é (inteiro) 
dEle   
 
7   Deus  espera a gente crescer     Sl 103.14    Isaías 49.16 
        Deus  conhece ... conhece você, sua estrutura, seus limites, seu coração  Sl 1.6 
           Deus conhece a sua disposição de se deixar moldar por ele ou sua rebeldia 

 

 
 07   PANORÂMICA DA BÍBLIA  

 

& para conferir o que você fixou   

e o que  será  bom para lembrar e guardar na memória 

 

  PANORÂMICA   DA  BÍBLIA _  re- visão geral e completa  + alguns comentários 

 

        1- A Biblia começa nos levando ao PRINCÍPIO, Gn 1.1  

                  & Lá, estava Jesus ( Jo 1.1-3) quando foram criados céu e Terra  

         2-A Terra era sem forma e vazia: como é possível ?  

              Deus não a criou para ser um caos _ Is 48.15 

          3-O que houve entre Gn 1.1 e 1.2 ?  

             3.1   a queda do querubim _ Ez 28. 12-15 e Is 14.12-14  

                      1/3 dos anjos banidos com o querubim,Ap 12.4 

                      1/3  dos anjos  em prisões _ Jd 6 

               3.2  Planejamento: por analogia de Lc 14.28  

                      Jesus apresenta-Se como Fiador do plano,Sl 40.7, Hb 10.7, Ap 13.8 
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               3.3  Restauração da Terra _ os dias da “Criação” relatam a Terra sendo  

                       restaurada para   que aqui na Terra o homem passasse a viver 

       Revelam Princípios vitais desta Criação; ex:  

   a)    o Espírito se move, Deus fala, coisas acontecem  

   b)    separação entre luz/trevas, águas:nuvens, rios, mar(areia por limite) Sl 104. 

   c)    Calendário: luminares -> dia/noite,sinais (sem.,meses)estações, anos,Gn 1.14 

   d)    Semente, segundo sua espécie: Lei da semeadura e colheita.  

   e)    Macho e fêmea _ casal hetero-sexual e o Casamento Gn 1.27 e 2.21-25 

   f)    a Terra sob o domínio do homem 

   g)   Escolha- capacidade e oportunidade: Duas árvores  

   h)   Advertência quanto às conseqüência: Vida ou Morte, Gn 2.16,17   

         & Morte   é  separação: a pessoa morre quando a parte espiritual eterna, se separa do 

corpo devido  a alguma falência do físico mas a pessoa continua sendo a  mesma.Por isso, 

é importante aproveitarmos para aprender tudo o que podemos pois habilidades 

desenvolvidas serão levadas para a Eternidade e estarão a serviço de Jesus no Milênio. 

 

 Sendo  que morte  é separação,veja  como fica mais fácil de entender:  

   “No dia em que dele comeres, certamente...”  vc se separará de MIM ‘ Gn 2.17  

*Ao comer,  em obediência às palavras do diabo incorporado na serpente > Rm 6.16  

       continuaram vivos fisicamente, mas imediatamente entrou a morte espiritual:                 

                  PASSARAM A EXISTIR SEPARADOS do Deus Santo,  

      

      Imediatas conseqüências da Queda  

   a ) Maldita a “serpente”; na sentença condenatória, a promessa do Descendente, Gn 3.15  

   b )  Maldita a terra_  

   c )  O homem não foi amaldiçoado, apesar das tristes conseqüências à Humanidade.  

  d )  O princípio da Substituição: ilustrado pelo fazer vestes de pele, Gn 3.21                                                          

                                                  foi bem compreendido por isso Abel ofertou cordeirinhos 

  e )  O jeito de Deus  foi rejeitado por Caim _ Gn 4.6-7  

  f )   A  promessa do Descendente foi  bem compreendida e apropriada,, Gn 4.1, 25 ARA 

                   - Começa-se a invocar o nome do Senhor, Gn 4.26 

 Obs: a Queda do homem  provocou uma revolução nas regiões celestiais,, um rompimento 

com Deus que não somos capazes de imaginar e que só foi consertado após Jesus ter 

morrido  e ressuscitado : ‘ havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio 

dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que 

estão nos céus’ 

                  Colossenses 1.20. 

   Livros da Bíblia 

*PENTATEUCO  , escritos por Moisés  

1-Gênesis_ Deus fala a pessoas: falou com Adão...Enoque...Lameque...Noé, Sem... 

                 Lameque: importante elo na transmissão oral, “ponte” entre Adão e Enoque 

>Sem 

                   Depois do dilúvio, espalhados pelo mundo pela confusão de línguas ( Babel)  

                      Deus fala à família de Sem: Abraão, Isaque e Jacó _ os Patriarcas 

                          A família de Jacó que desce ao Egito ao chamado de José, Gn 46 a 50 

 

*No Egito, aquela família transforma-se em um POVO, o povo de Israel, ex-Jacó,Gn32.28 

2-Êxodo:    por  Moisés _ Deus tira do Egito um povo escravo  

3-Levítico... Só à custa de Lei , dessa multidão escrava e amorfa,se faz um  povo de Deus  

4-Números... Andam pelo deserto por 40 anos, morrem todos  os murmuradores. 

5-Deuteronômio...discursos de despedida de Moisés, à nova geração: 

                                >   Lembra... Ouve... Obedece! 

*HISTÓRICOS...  a História do povo, depois Nação de Israel 

Josué,sucessor de Moisés.A nova geração, nascida no deserto, conquista Canaã 

Juízes fazem o povo andar com Deus, alternado-se tempos de apostasia 

             Nesse tempo, 
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             RUTE:gentia que se apegou a Deus e entrou na genealogia do Messias 

             SAMUEL: consagrado a Deus, torna-se sacerdote, profeta, último juiz 

                               A apostasia dos filhos de Samuel levam o povo a pedir um rei 

             *Saul é escolhido pelo povo mas rejeitado por Deus,1Sm 8-15, 16... 

              *Davi é ungido rei, o 'homem segundo o coração de Deus' At 13.22 

REIS, narram a História da NAÇÃO de Israel a partir de Salomão,  

           Salomão marca o apogeu do reino, e também sua divisão, 1Rs 4.25,cap 11 

           Roboão dá continuidade à linhagem da promessa em Judá, ao sul (Crônicas) 

                         JEROBOÃO,sobre 10 tribos,dá continuidade ao reino de Israel, ao norte 

           1 e 2 Reis contam a sucessão concomitante dos reis do norte: Israel 

                                                                                                         Judá, ao sul  

           * Israel (norte) levado cativo pela Assíria em 721aC, 2 Rs 17 (Manual Haley pg197) 

            * Judá (sul) continua até 586aC, por mais cerca de 135 anos. 

               CRÔNICAS  1 e  2  contam a sucessão apenas dos reis de Judá, ao sul. 

 *Reis e Crônicas terminam com Judá cativo pelos caldeus, levado para a Babilônia. 

                              O cativeiro dura 70 anos, Jr 25.12 Dn 9.2   (Manual Halley, pg 196) 

 Em  606 aC: 1a.leva, Daniel, 2 Cr 36.6-7 e Dn 1.1  

 Em 597aC    2a.leva, Ezequiel, com rei Joaquim, 2Rs 24.6-17 

 Em  586aC    destruição total do Templo e de  Jerusalém, 2Rs 25.8, Jr 52.28 

   PROFETAS, escolhidos por Deus, são enviados a Israel (norte) e a Judá (sul)  

-      para chamar o povo à conversão, ameaças de juízo, promessas do Messias  

      Cativos, foram profetas  Ezequiel ( apenas alguns anos) e Daniel, os 70 anos !  

*Ciro, rei medo-persa, permite ao povo retornar a Jerusalém, sob Zorobabel e Josué  

          Esdras narra a volta do povo e a reconstrução do templo.  

                       Ester, judia casada com um rei persa, impede o povo judeu de ser dizimado 

    Neemias,copeiro do rei, vai a Jerusalém reconstruir os muros e re-organizar a Nação 

 

      Assim, termina a História de Israel, no Velho Testamento. 

     Os livros históricos narram Deus Se relacionando com Israel (povo, depois Nação)  

  * POÉTICOS  (bem no meio da Bíblia) mostram relacionamentos pessoais com Deus  

   Jó mostra o contexto espiritual Deus versus diabo, e a questão do sofrimento 

   Salmos, a maioria de Davi, mostra o relacionamento pessoal com o Deus vivo  

   Provérbios _ começa enfatizando o relacionamento Pai e filho _ cap 1 a 7   

                      _ Apresenta a Sabedoria _ cap 8 e 9  

                      _ Dá critérios de Deus sobre os aspectos práticos da vida humana  

   Eclesiastes a perspectiva de ALGUÉM que conhece a Deus, mas anda longe dEle  

                       Vê a vida só no aspecto humano, “debaixo do sol”   

                       Sabe que, desta vida, tudo se dará contas a Deus.  

    Cantares: o amor de um homem e uma mulher, exemplo do amor Cristo/ Igreja 

    *PROFÉTICOS  vêm a seguir : relatam as mensagens dos profetas 

         & Essa disposição parece dizer:  

             O passado ficou para trás, o futuro está por vir...  

                      Importa o seu HOJE com Deus.  

   a) Profetas MAIORES : devido tempo de ministério e extensão do livro 

                                           Isaías,Jeremias, Ezequiel Daniel  

   b) Profetas MENORES: alguns, só uma mensagem especial  

                                           na ordem em que estão na Bíblia    

  1_ Oséias_ casa com prostituta  

   2_ Joel _ nuvem de gafanhotos  

       3_ Amós_ boieiro, cultiva sicômoros   

       4_ Obadias_ juízo sobre Edom   

           5_ Jonas,engolido por grande peixe  

           6_ Miquéias _ o morastita 

                7_ Naum _ Nínive cairá 

                8 _ Habacuque_ juízo a Judá, pelos caldeus  

                    9 _ Sofonias _ ameaças a varias nações  
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                   10_ Ageu anima a voltar a construir o templo 

                          11 _ Zacarias _ com Ageu  

                           12 _ Malaquias _ último profeta do VT  

 

     Pentateuco_Históricos_ Poéticos _ Proféticos  

c)  Período Interbíblico _ não consta na Bíblia, precisamos dos dados históricos 

                                             (ver sinopse do Novo Testamento)  

    400 anos entre o  Velho e  o Novo Testamento   

- informações da História Geral e dos livros do gênero  

- apócrifos (na Bíblia católica, mas não inspirados por Deus)  

SIT Jerusalém, governada pelo sumo Sacerdote,- pagava impostos ao império dominante:  

1o) Império Medo-Persa sob Ciro, retorno a Jerusalém. 

2o ) Império grego sob Alexandre, o Grande. Ao morrer,  foi dividido entre seus 4 generais : 

       Seleuco “ “ a Síria    - Ptolomeu “ “ o Egito (400anos de silêncio H A Ironside   

      - Cassandro rsobre a Macedônia/ Grécia   - Lísímaco “ “ a Trácia ou Armênia  

 

 *Localização : A Judéia, como veio a ser chamada a terra de Canaã, 

-   fica entre o Egito e a Síria como se pode ver em qualquer mapa.  

      Por 21 anos Egito e Síria guerrearam pela posse da Palestina .  

*ÉPOCA 

*Em 301 aC vence o Egito, cujo domínio dura até 198aC = 203 anos,  

Dinastia dos Ptolomeus, tempo relativamente bom para a Palestina.  

O velho Testamento é traduzido para o grego= Septuaginta  

No mundo, desenvolve-se o pensamento abstrato = filosofias. 

* Cleópatra foi a última monarca da dinastia dos Ptolomeus.  

 

*Em 198 aC prevalece a Síria, dominam até 168aC = 30 anos.  

Dinastia dos Selêucidas. Tempo de opressão para os judeus,  

- culmina com profanação do templo por Etíoco Epifanes  

Em 168 aC ...revolta dos Macabeus (168-4AC) _ há relativa autonomia política mas 

- há muitas disputas interna 

- surgem as seitas dos fariseus( legalistas) e saduceus(helenistas)  

*Nesse tempo,  

Roma crescia como potência mundial, vindo a tomar todo o império grego.  

 

*Em 47 aC... Antipatro, idumeu, tendo feito “média” com os governantes da Judéia 

e o general que se tornara Imperador Romano, Pompeu, é nomeado 

procurador da Judéia (47AC) e logo nomeia seus dois filhos:  

*Em 43 aC Fasael, governador da Judéia (43AC) mas veio a morrer logo depois.  

Herodes, governa a Galiléia, dá início à dinastia dos Herodes ao ser 

- coroado rei de toda Judéia pelo Imperador de Roma: por causa da  

- morte de Fasael e por ter sufocado rebelião na Galiléia; crudelíssimo ! 

*Em 04aC, ao nascer Jesus, ( ver artigo CALENDAe...)  
todo o país está sob Roma, governada por 3 poderes: Lc 22.66 a 23.13 
1- Herodes, rei idumeu _ governo político  
2- Sinédrio: Sumo sacerdote + anciãos_ governo religioso  

(resolvia questões relativas à Lei de Moisés)  

3- Procurador representante de Roma _  

  Em 29 AD, PILATOS era o Procurador e havia um Herodes reinando 

                                        ( ver Apêndice no final) 

  Este contexto histórico é muito importante  

      - para a boa compreensão das situações relatadas nos Evangelhos.  

               - dando o devido sentido à sua mensagem. 

 SINOPSE do NOVO TESTAMENTO 

1- Evangelhos  

a) Sinóticos ( a mesma ótica) Mateus, Marcos e Lucas 
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i) Estrutura geográfica: Suas viagens por Galiléia, Judéia, Peréia e Jerusalém.  

ii) Conteúdo: cura, exorcismos, parábolas  

iii) Enfoque ensino à multidão e ataques dos fariseus  

b) Evangelho de João  

i)   ênfase no ministério em Jerusalém: discursos, refutações aos fariseus  

ii)   Não há exorcismos nem parábolas, cita apenas algumas curas  

iii)    intimista (Base matéria dada em aula no IBB .) 

Por que 4 Evangelhos ? Foram escritos visando grupos específicos de pessoas 

i) Enfocam a pessoa de Jesus sob certo aspecto  

ii) São representados por 4 animais citados em Ez 1.10 e Ap 4.7 

iii) Correspondem às 4 bandeiras das tribos de Judá (Livros Históricos, Hoff) 

 

• Mateus  aos judeus, revela Jesus, o Messias_ 
               Leão da tribo de Judá  

• Marcos, aos romanos, revela Jesus: o grande Vitorioso sobre o mal, Cl 2.15  
              Boi, animal do sacrifício, reporta-nos a “triunfando deles na cruz”  
              Bandeira da tribo de Efraim Cl 2.15 

• Lucas aos gregos, revela Jesus,  
             o Homem Perfeito. Bandeira da tribo de Rubem  

• João, aos cristãos gentios, Jesus: o verdadeiro Deus. Águia, bandeira de Dã  

•  

2- Livro de Atos...do Espírito Santo através dos Apóstolos  

                               é o único livro histórico do Novo Testamento  

   *É continuação do Evangelho de Lucas, escrito  para uma só pessoa, Lc 1.1-3  

Inicia citando:  

a) as aparições de Jesus após a ressurreição Atos 1.3  

      > Mc 16.14, Lc 24.36, João 20.19, 26 e 21.1, 14 1Co 15.5-8  

b) Sua instrução de permanência em Jerusalém, Atos 1.8  

     &  Atos 1.8: é resumo e versículo–chave do livro de Atos 

      c) Ascenção de Jesus. ( P )  “Esse Jesus há de vir” Atos 1.9,11 

Relata a expansão do evangelho de Jerusalém a Roma 

Pedro “abre as portas” da Igreja:  

a) aos judeus em Pentecostes, Atos 2  

b) em Samaria, Atos 8.14-15  

c) aos gentios através de Cornélio, Atos 10 

 Pedro é figura predominante até Atos 12. 

    *Paulo torna-se figura principal na pregação do Evangelho aos gentios 

através de suas viagens missionárias relatadas de modo geral _ At 13 a 28 

 *O livro de Atos não tem conclusão.  
    - Dizem que a História está sendo escrita pelos cristãos, até Jesus voltar. 
 
3-Cartas  
  a) Cartas de Paulo 
·      > Doutrinária: aos Romanos _ Tratado sobre a justificação pela fé  
          >   Normativa : aos Coríntios,1 e 2, normatiza a vida da Igreja incipiente  

       >     Vida Progressiva:  

                      Gálatas _ a cruz ( libertos da Lei)  

                      Efésios _ quem somos em Cristo (regiões celestiais) 

                      Filipenses_ evangelismo (invadindo o campo inimigo)  

                     Colossenses_ implantando o Reino de Deus  

                      Tessalonicenses_ olhando o futuro: Jesus virá ! 

          >   Liderança: a Timóteo, 1 e 2_ e a Tito 

               >   Acertando o passado: a Filemon  

 b): HEBREUS  autor não se identifica  JESUS, em tudo, melhor do que a Velha Aliança. 

c) Cartas Gerais: escritas por Tiago, Pedro (1 e 2) João (1,2 e 3) e Judas 

                              tipo Circulares, instruções gerais dos 'colunas ' da igreja  

     Obs: Eles pensavam que Jesus voltaria logo, enquanto eles ainda estivessem vivos. 



18 
 

estar vivos ao voltar Jesus .Vendo que se delongava, por causa das perseguições foram 

dirigidos pelo Espírito a escrever suas instruções para as futuras gerações  de cristãos.   

d) Última revelação: Apocalipse _trata do fim dos tempos. 

                                                       - único livro profético do Novo Testamento: 

ADENDO... Um pouco mais de História Geral 
Herodes, o Grande, reina ao nascer Jesus: 04 aC ( extr Manual Vida Nova) 

                                   ( ver artigo  calendários ) ou no Google   
       Ao morrer,a Judéia é dividida em três partes e são nomeados os filhos de Herodes: 

1- Arquelau, 04 a 06 aC, em Judéia, Iduméia e Samaria; muiiito cruel, Mt 2.22,Lc 2.2 

                     É exilado; a região foi entregue a procuradores sob o governador da Síria  

                                      Obs: Pôncio Pilatos foi procurador de 26 a 36dC. 

                                              Jesus morreu no ano 30 dC ( devido erro no calendário)  

2- Filipe , 04 a 34dC, em Betanéia ( edifica Cesaréia) Mt 16.13  

3- Herodes Antipas, 04 a 39dC, na Galiléia . Edifica a cidade de Tiberíades( exista até 

hoje) 

                                  Jesus o chama de 'raposa', Lc 13.32  

* Agripa I, neto de Herodes, o Grande, assume o reino de toda a região, At 12.3  

                    Reina de 37 a 44dC, quando morre tragicamente, At 12.21-23 

           Todo o território vem a ser governado por procuradores.  

      Fado :sufoca revolta de Teudas, na Galiléia, At 5.36  

      Tibério Alexandre: tempo de fome na Judéia, At 11.28-30 

      Félix : é duro com os zelotes ( rebeldes nacionalistas)  

                    - mantém Paulo dois anos em Cesaréia, At 24.27  

      Festo: examina Paulo com Agripa II e Berenice,At 25.13, 26.28,32  

*Herodes Agripa II, com 17 anos, reina a partir de 50dC, parte do território 

Em 66dC começa a anarquia. 

Em 70dC, o general romano Tito, toma Jerusalém, incendeia o templo.  

                   Leva os judeus a Roma. A nação judaica deixa de existir 

*Desde o tempo do retorno do cativeiro, havia judeus espalhados por todo o mundo.  

Em 1.948, foi declarado o estado de Israel pela ONU; por voto decisivo de um brasileiro 

- os judeus podiam voltar à sua terra.  

* Hoje, Em Jerusalém, no lugar do templo, há uma mesquita ( árabe)  

- Dizem já existir um templo pronto, pré-fabricado, que pode ser erguido num instante, 

- assim que os judeus retomarem o terreno da mesquita.  

- Dizem já estar sendo criada a novilha vermelha, especial para certo ritual judaico 

- Dizem que o sacrifício será reiniciado nos moldes do Velho Testamento_ e que  

- isso é a abominação citada em Dn 11.31, 12.11 e Mt 24.15  

 

& Veremos... Veremos  ? Vai ocorrer ...mas  eu espero não ver por ter sido arrebatada,   

                                                                                                                          1 Ts 4.16  

 &  Por mais que se conheça a Bíblia, ainda é quase nada, em vista de seu significado 

amplo e profundo .Toda a eternidade não será suficiente para se alcançar o pleno 

conhecimento sobre Deus:   “Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da 

Tua Lei ” Sl 119.18 

- Deus diz: 'clama a Mim e responder-te-ei; 

                    ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes' Jr 33.3  

* Há quem ACHA já saber muito, ATÉ DEMAIS, e SE ACHA DEMAIS... 

- Então, param de clamar ao Senhor e Deus pára de falar lhes ensinar ! 

- Que tal coisa não aconteça conosco !   -x-x-x-x 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FIM DE PANORAMA DA BÍBLIA 

 

  

 


