
BIBLIOLOGIA 

Visão panorâmica e aspectos da formação da Bíblia 

iNTRODUÇÃO 

A Bíblia é um livro singular, inspirado por Deus. Escribas, 

Sacerdotes, Reis, Profetas e Poetas, homens das mais 

diversas culturas a escreveram, num período aproximado 

de 1.500 anos.  

Foram mais de 40 pessoas que escreverem as páginas da 

Bíblia e notadamente vê-se a mão de Deus na sua 

unidade. 

Estes textos foram copiados e recopilados de geração 

para geração em diversos idiomas, tais como: 

Hebraico, Aramaico e grego; até chegar a nós. A Bíblia 

em sua forma original é desprovida das divisões de 

capítulos e versículos. Para facilitar sua leitura e 

localização de "citações” a divisão da 



Bíblia em capítulos foi feita em 1250, pelo cardeal 

Hugo de Saint Cher, abade dominicano e estudioso das 

escrituras.  

Em 1445 o A.T. foi dividido em versículos pelo Rabino 

Nathan. O N.T. foi em 1551 por Robert Stevens, um 

impressor de Paris.  

Até a invenção da gráfica por Gutenberg, a Bíblia era um 

livro extremamente raro e caro, pois eram todos feitos 

artesanalmente (manuscritos) e poucos tinham acesso às 

Escrituras.  

A Bíblia é composta de 66 livros, 1.189 capítulos, 

31.173 versículos, mais de 773.000 palavras e 

aproximadamente 3.600.000 letras. 

Encontra-se traduzida em mais de 1000 línguas e 

dialetos, o equivalente a 50% das línguas faladas no 

mundo.  

Afirmam ainda que a cada minuto 50 Bíblias são 

vendidas, perfazendo um total diário de 

aproximadamente 72 mil exemplares! 



Por que estudar a Bibliologia?  

 O estudo da Bibliologia auxilia grandemente a 

compreensão dos fatos bíblicos. Ela nos mostra, por 

exemplo, como a Bíblia chegou até nós. Pela Bíblia Deus 

fala em linguagem humana, para que o homem possa 

entendê-lo. (A Bíblia é a linguagem infantil de Deus aos 

homens).  

O autor da Bíblia é Deus, mas os escritores foram 

homens. É comum, por exemplo, encontrarmos na Bíblia 

antropopatismos (Ato de atribuir sentimentos humanos a 

Deus. Ex.: A ira de Deus, Deus arrependeu-se, etc.) e 

antropomorfismos (Ato de atribuir formas humanas a 

Deus. Ex: Os olhos de Deus, a mão do Senhor, etc.). 

A Bíblia chega a esse ponto para que o homem melhor 

compreenda o que Deus quer lhe dizer.  

 O vocábulo “Bíblia” 



O vocábulo “Bíblia” vem do grego, língua original do 

Novo testamento, “Biblos”, quer dizer “coleção de livros 

pequenos”. 

Instrumentos para escrita 

Cinzel 

Um instrumento de ferro para entalhar as pedras. 

Estilete de Metal 

"Usava-se o estüeto, um instumento triangular com uma 

cabeça plana, para fazer marcas nos tabletes 

de argila e de cera". 

Pena 

Era feita de “juncos (juncus maritimis).  

AS FORMAS DOS LIVROS ANTIGOS 

Rolos 



Eram folhas de papiro coladas uma ao lado da outra, 

formando longas tiras, e, então, enroladas num bastão. 

Forma de códice ou livro 

A fim de tornar a leitura mais fácil e menos desajeitada, as 

folhas de papiro foram montadas em forma de livro, sendo 

escritas em ambos os lados. 

LÍNGUA DO ANTIGO TESTAMENTO (São 39 livros) 

Com poucas exceções, o Velho Testamento foi escrito na 

língua hebraica. Esta era a língua do povo de Israel e é 

chamada “a língua judaica” (II Reis 18.26). Esta língua 

continuou a ser falada e escrita pelos hebreus até o 

cativeiro, quando adotaram a aramaica ou siríaca, a qual é 

um dialeto da hebraica.  

LÍNGUA DO NOVO TESTAMENTO (São 27 livros) 



Os livros do Novo Testamento foram escritos 

originalmente na língua grega, conhecida como helênica.  

Divisão dos livros no ANTIGO TESTAMENTO 

Não se obedece uma ordem cronológica exata. O livro de 

Jó é considerado o mais antigo livro da Bíblia.  

LIVROS HISTÓRICOS (12) 

LIVROS POÉTICOS (5) 

LIVROS PROFÉTICOS (17) 

Maiores (5) 

Menores (12) 

A Bíblia hebraica, chamada “Tanach" são três divisões: 

Leis, Profetas, Escritos.  

Divisão dos livros no NOVO TESTAMENTO 



LIVROS BIOGRÁFICOS (Evangelhos). Três Sinópticos 

(devido ao paralelismo).  

LIVRO HISTÓRICO. Atos.  

EPÍSTOLAS (21).  

PROFÉTICO. Apocalipse.  

O TEMA CENTRAL DA BÍBLIA 

A Bíblia é Cristocêntrica, seu tema central é Jesus. Se 

olharmos de perto a tipologia bíblica, através de símbolos, 

figuras e profecias, veremos que ele ocupa o lugar central 

nas escrituras. 

FATOS E PARTICULARIDADES DA BÍBLIA 

Moisés, um líder político, que estudou nas universidades 

do Egito; 

* Pedro, um pescador; 

* Amós, um boiadeiro; 

* Josué, um general; 



* Neemias, um copeiro; 

* Daniel, um primeiro-ministro; 

* Lucas, um médico; 

* Salomão, um rei; 

* Mateus, um coletor de impostos; 

* Paulo, um rabino.  

Escrito em três Continentes: Ásia, África e Europa.  

A INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA 

Quando falamos de inspiração, não se trata de 

inspiração poética, mas de autoridade divina. A Bíblia é 

singular; ela foi literalmente “soprada por Deus". 

INSPIRAÇÃO 

Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez 

no Novo Testamento (II Tm 3.16) e outra no Antigo (Jó 



32.8), o processo pelo qual Deus transmite sua 

mensagem autorizada ao homem é apresentado de 

muitas maneiras. 

"Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 

ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em 

justiça" (II Tm 3.16). 

II Pedro 1.21. "Pois a profecia nunca foi produzida por 

vontade dos homens, mas os homens santos da parte de 

Deus falaram movidos pelo Espírito Santo."  

INSPIRAÇÃO, REVELAÇÃO E ILUMINAÇÃO.  

Revelação diz respeito à exposição da verdade. 

Iluminação, à devida compreensão dessa verdade 

descoberta.  



No entanto, a inspiração não consiste nem em uma, nem 

em outra.  

A revelação prende-se à origem da verdade e à sua 

transmissão;  

A inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da 

verdade.  

A iluminação ocupa-se da posterior apreensão e 

compreensão da verdade revelada.  

Teologia Liberal: A Bíblia contém a Palavra de Deus. O 

liberalismo teológico e o secularismo é corrosivo.  

A INSPIRAÇÃO VERBAL 

A Bíblia reivindica para si mesmo esta qualidade: a 

inspiração verbal. O texto clássico de II Timóteo 3.16 

declara que as graphã, i.e., os textos, é que são inspiradas.  



No célebre sermão da montanha, Jesus declarou que não 

só as palavras, mas até mesmo os pequeninos sinais 

diacríticos (acento, til..) de uma palavra hebraica vieram de 

Deus: 

 "Em verdade vos digo que até que a terra e o céu 

passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem 

que tudo seja cumprido" (Mt 5.18). 

A INSPIRAÇÃO PRESSUPÕE INERRÂNCIA.  

A Bíblia não só é inspirada, mas também inerrante, não 

contém erro. Tudo quanto Deus declara é verdade isenta 

de erro.  

 Nada do que a Bíblia ensina contém erro, visto que a 

inerrância é conseqüência lógica da inspiração divina. 

Deus não pode mentir (Hb 6.18); sua Palavra é a 

verdade (Jo 17.17).  



PROVAS DA INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA 

A perfeita Harmonia e Unidade da Bíblia.  

A existência da Bíblia até os dias de hoje pode ser 

considerada um milagre. Os livros nela contidos foram 

escritos por cerca de 40 pessoas, cobrindo um período de 

aproximadamente 1.500 anos. 

A aprovação da Bíblia por Jesus.  

Jesus leu a Bíblia (Lc 4.16-20), ensinou a Bíblia (Lc 24.27); 

e chamou-a de “Palavra de Deus” (Lc 24.44). Também 

afirmou que as Escrituras são a verdade (Jo 17.17). 

O cumprimento fiel das profecias.  

As profecias sobre o messias, proferidas séculos antes de 

seu nascimento, a cidade em que ele haveria de nascer 

(Mq 5.2) e a natureza de sua concepção e nascimento (Is 



7.14) cumpriram-se literalmente e com toda a precisão 

quanto a tempo, local e outros detalhes.  

A influência benéfica e positiva da Bíblia sobre Povos e 

Nações.  

Nenhum outro livro tem sido tão largamente disseminado, 

nem exercido tão forte influência sobre o curso dos 

acontecimentos mundiais do que a Bíblia.  

A Bíblia é familiar a cada povo ou indivíduo em 

qualquer lugar. 

Se lermos “Em seus passos que faria Jesus”, sabemos que 

é americano; se lermos “O peregrino”, sabemos ser inglês. 

É assim com a Bíblia? Não. Todas as raças consideram a 

Bíblia como possessão sua. Nós temos a Bíblia como 

nossa, e é assim em qualquer país.  



A Bíblia é sempre nova e Inesgotável 

A Bíblia nunca se torna um livro obsoleto. Sua mensagem 

é sempre nova e inesgotável. Quem, por exemplo, já se 

cansou de ler o Salmo 23, João 3.16 ou I Coríntios 13? 

Cada vez que lemos essas passagens, descobrimos coisas 

que nunca tínhamos visto antes e sua mensagem milenar 

satisfaz tanto as crianças como ao ancião. 

O SIGNIFICADO DA PALAVRA CÂNON  

A palavra cânon tem raiz na palavra "cana", "junco" (do 

hebraico geneh, através do grego kanon). O "junco" era 

usado como uma vara para medir e, por fim, veio a 

significar "padrão". No sentido religioso, Cânon não 

significa vara de medir, mas aquilo que serve de norma ou 

regra.  



Origines empregou a palavra "cânon para indicar aquilo 

que chamamos de regra de fé, o padrão pelo qual 

devemos medir e avaliar”. 

TESTES PARA A INCLUSÃO DE UM LIVRO NO CÂNON  

Não sabemos exatamente quais foram os critérios que a 

igreja primitiva usou para escolher os livros canônicos. 

Possivelmente houve cinco princípios orientadores, 

empregados para determinar se um livro do Novo 

Testamento era ou não canônico, se era ou não Escritura. 

Geisler e Nix registram esses cinco princípios:  

I. Revela autoridade? - Veio da parte de Deus? (Esse 

livro veio com o autêntico "assim diz o Senhor”?)  

II. É profético? — Foi escrito por um homem de Deus? 

III. É autêntico? (Os pais da igreja tinham a prática de 

"em caso de dúvida, jogue fora".Isso acentua a validade 

do discernimento que tinham sobre os livros canônicos.”) 



IV. É dinâmico? — Veio acompanhado do poder divino 

de transformação de vidas?  

V. Foi aceito, guardado, lido e usado? — Foi recebido 

pelo povo de Deus? 

Pedro reconheceu as cartas de Paulo como Escrituras em 

pé de igualdade com as Escrituras do Antigo Testamento 

(II Pedro 3:16).  

Por que não Canônicos.  

Por que não canônicos? O Unger's Bible Dictionary 

(Dicionário Bíblico de Unger) apresenta as seguintes 

razões para a exclusão:  

I. ”Estão repletos de discrepâncias e anacronismo 

históricos e geográficos”. 

II. ”Ensinam doutrinas falsas que incentivam práticas 

divergentes das ensinadas pelas Escrituras inspiradas”. 



III. ”Apelam para estilos literários e apresentam uma 

artificialidade no trato do assunto, com um estilo que 

destoa das Escrituras inspiradas”. 

IV. ”Faltam-lhes os elementos distintivos que conferem 

caráter divino às autênticas Escrituras, como, por exemplo, 

a autoridade profética e o sentimento poético e religioso”.  

Há três razões que mostraram a necessidade de se 

definir o cânon do Novo Testamento. 

1. Um herege, Marcião (cerca de 140 A.D.), desenvolveu 

seu próprio cânon e começou a divulgá-lo. 

2. Muitas igrejas orientais estavam empregando nos 

cultos livros que eram claramente espúrios. Isso 

requeria uma decisão concernente ao cânon.  

3. O edito de Diocleciano (303 A. D.) determinou a 

destruição dos livros sagrados dos cristãos. 

OS LIVROS APÓCRIFOS 



A palavra “apócrifo” significa literalmente “escondido”, 

“oculto”. No sentido religioso significa “não genuíno”, 

“espúrio”.  

Foram escritos entre Malaquias e Mateus, no período em 

que cessara por completo a revelação divina. Flávio 

Josefo os rejeitou totalmente e os judeus nunca os 

reconheceram como canônicos.  

Jamais foram citados por Jesus, nem foram 

reconhecidos pela igreja primitiva.  

Nas Bíblias de edição da igreja romana o total de livros é 

de 73 ao invés de 66. Isso porque essa igreja, desde o 

concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do A. T. sete 

livros apócrifos, além de quatro acréscimos a alguns dos 

livros canônicos.  

A igreja católica os aprovou para combater a reforma 

protestante. Nessa época os protestantes combatiam 

avidamente as novas doutrinas romanistas: do purgatório, 

da oração pelos mortos (II Mac 12. 38-45), da salvação 



mediante as obras. A igreja romana via nos apócrifos 

uma base para sustentar essas doutrinas. Os sete livros 

são: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 

Baruque, I Macabeu, II Macabeus. 

A mais antiga versão que existe é a septuaginta.  

AS PRINCIPAIS TRADUÇÕES DA BÍBLIA PARA O 

PORTUGUÊS 

Tradução de Almeida 

Tradução de Figueiredo  

CONCORDÂNCIA BÍBLICA 

ENCICLOPÉDIA BÍBLICA 

COSTUMES, HÁBITOS NOS TEMPOS BÍBLICOS


