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Conheça aConheça a
BíbliaBíblia

Um estudo auto-didáto
para aprender a usar a Bíblia



Capítulo 1

O que é a Bíblia?
Como você passa as horas em que não está trabalhando ou

estudando? Alguns dormem, outros batem papo com os amigos,
outros jogam algum esporte. Outros assistem televisão ou lêem

revistas. Mas a televisão e as revistas muitas vezes estão cheias de violência e imoralidade
sexual. Estes males imediatamente estimulam desejos indevidos. Não trazem nem paz e nem
satisfação a nossa vida.

Mas existem alguns livros que nos trazem a paz, e a Bíblia é o mais importante
deles. Talvez você já pego a Bíblia, leu um pouco, ficou desanimado e a deixou de lado.
A Bíblia parece ser um livro tão grande e tão difícil de entender. Mas não é tão difícil
quanto parece. Ao terminar este capítulo você poderá:

*Mencionar as principais divisões da Bíblia.
*Mencionar os três tipos de livros que se encontram no Antigo Testamento.
*Mencionar os três tipos de livros que se encontra no Novo Testamento.

Leia e responda as perguntas. As respostas se encontram ao fim do estudo.

Deus tem uma mensagem importante para compartilhar com o mundo. Esta mensagem se
encontra na Bíblia. Deus fala conosco por meio da Bíblia. Esta é a Palavra de Deus.

Em certa forma a Bíblia parece uma biblioteca porque é mais do que um livro. A Bíblia é
uma colecção de "livros" mais pequenos, escritos por diferentes pessoas de épocas
distintas. A palavra "Bíblia" em si é uma antiga palavra grega que significa "livro".

1-Deus fala conosco através do livro que chamamos de ___________________.

2-A Bíblia é realmente uma colecção de _________________.

A Bíblia é composta por 66 livros mais pequenos. Estes livros se dividem em dois
grupos principais. O primeiro grupo com 39 livros se chama o Antigo Testamento e o
segundo grupo de 27 livros se chama o Novo Testamento. Todos os livros do Antigo
Testamento foram escritos antes do nascimento de Jesus. Todos os livros do Novo
Testamento foram escritos depois do nascimento de Jesus.

3- A Bíblia contêm 66 ______ mais pequenos.

4- Estes livros se dividem em dois grupos principais, o __________Testamento e

o ________Testamento.

5- Os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos _______ do nascimento de
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Jesus.

6- Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos ________ do nascimento de

Jesus.

Observe o desenho 
Isso poderia lhe ajudar a entender que a Bíblia é como duas estantes. A primeira

estante contêm os livros do Antigo Testamento e a segunda os livros do Novo
Testamento. Cada estante tem três prateleiras, e cada uma sustenta um tipo diferente de
livros.

7- A Bíblia é como ter duas _________________________

8- A primeira estante contêm os livros do______________

9- A outra estante contêm os livros do _____________

10- Cada estante tem____________ prateleiras, cada um com um tipo diferente

de ______________

Na primeira prateleira se encontram os
primeiros 17 livros do Antigo Testamento
(de Gênesis a Ester) os quais são livros
históricos. Estes livros nos contam os
acontecimentos importantes do passado.
Neles lemos a respeito da criação do
mundo e como Deus guiou o seu povo.
Também nos diz como a maldade chegou
ao mundo, e revela a promessa de Deus de
enviar um Salvador a este mundo de
pecadores.

Na segunda prateleira encontram-se cinco
livros (de Jó a Cântico) que são livros
poéticos. Estes contêm poemas, canções e
orações a Deus. Entre esses livros, o mais
conhecido é o livro de Salmos.

A terceira prateleira contêm os 17 livros
restantes do Antigo Testamento (de Isaías
a Malaquias) os quais são livros
proféticos. Um profeta é aquele que fala
por Deus. Nos livros de profecia temos a
mensagem que Deus deu para seu povo.
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Às vezes a mensagem de Deus era a necessidade de castigar  seu povo pelas maldades
cometidas. Mas, também fala que Deus prometeu enviar um Salvador que libertaria o
mundo para sempre do poder e da escuridão do mal e da morte.

11- Os três tipos de livros do Antigo Testamento são______________,

_______________ e ______________

12- No Antigo Testamento os livros de ____________nos relatam as coisas

importantes do passado.

13- Os livros _____________ contêm poemas e canções ao Senhor.

14- Os livros  de ______________contêm as mensagens que Deus deu ao seu

povo.

15- No Antigo Testamento Deus prometeu enviar um _____________que

___________ o mundo do mal e da morte.

A estante do Novo Testamento também
contêm três prateleiras e cada uma com
livros diferentes. Os três tipos de livros
encontrados no Novo Testamento são
livros de história, de cartas e de profecia.

Os primeiros 5 livros do Novo
Testamento são livros históricos. Os
primeiros 4 (Mateus, Marcos, Lucas e
João) se chamam evangélicos. Um
evangelho nos fala sobre a vida de Jesus.
O quinto livro de história, Atos, nos
revela a história dos primeiros anos da
Igreja Cristã.

O segundo tipo de livro do Novo
Testamento são cartas (também
conhecidas como "epístolas"). Estas
cartas são dirigidas a um indivíduo ou a
um grupo de pessoas. Há 21 cartas no
Novo Testamento (de Romanos a Judas).
Treze dessas cartas ( de Romanos a
Filemon) foram escritas por um homem
chamado Paulo.
O último livro da Bíblia (Apocalipse) é
um livro profético. Apocalipse utiliza
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uma linguagem simbólica para relatar a vitória final sobre Satanás e o reino eterno de
Deus nos céus.

16- Os três tipos de livros no Novo Testamento são ____________,

_____________ e ____________

17- Os primeiros cinco livros do Novo Testamento são livros____________

18- Os primeiros quatro livros também são chamados ____________; eles

relatam a vida de _________

19- O segundo tipo de livro do Novo Testamento são ________ dirigidos a um

indivíduo ou a um grupo de pessoas.

20- ____________ escreveu 13 das cartas que se encontram no Novo Testamento.

21- O terceiro tipo de livro no Novo Testamento é um livro ____________

22- O único livro que está na terceira prateleira é o livro de ____________

Revisão do Capítulo 1

Deus fala conosco por meio do livro que chamamos a Bíblia. Este livro é composto por
66 livros mais pequenos. Se pode comparar com duas estantes. A primeira estante é o
Antigo Testamento, que contêm os livros escritos antes do nascimento de Jesus. Em suas
três prateleiras tem livros de história, poesia e profecia. A segunda estante é o Novo
Testamento, que contêm os livros escritos depois do nascimento de Jesus. Em suas três
prateleiras encontramos livros de história, cartas e um livro de profecia.

Prova do Capítulo 1

1- Escreva "A" se o livro faz parte do Antigo Testamento, e "N" se faz parte do

Novo Testamento.

___ Daniel ___ Marcos ___ Gênesis ___ Salmos

___ Efésios ___ Apocalipse___ Josué ___ Provérbios

___ Tiago ___ Mateus ___ Isaías ___  1Timóteo

___  Rute ___ 2 João ___ Jonas ___ Ester

___ Levítico ___ João ___ Atos ___ 2 Reis

2- Encontre a resposta correta da lista para cada frase.

-Profecia -cartas
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-história -Antigo Testamento

-Poesia -Novo Testamento

-Evangelhos 

A) Os livros do ________________ foram escritos antes do nascimento de Jesus.

B) Os livros do ________________foram escritos depois do nascimento de Jesus.

C) Os livros de __________contêm poemas e canções de louvor a Deus.

D) Os livros de _____________contêm fatos do passado.

E) Os _____________são livros que relatam a vida de Jesus.

F) Os livros de ________________ contêm a mensagem de juízo, castigo e de um

Salvador prometido.

G) As ________ escritas a indivíduos ou a grupos de pessoas se encontram

somente no Novo Testamento.

Capítulo 2

Por que a Bíblia é tão importante?
Você sente saudades de alguns membros da sua família ou de amigos que vivem longe de
você? Que grande felicidade sentimos quando umas dessas pessoas nos visitam. Às vezes
sentimos o mesmo quando recebemos uma carta ou e-mail. Através de visitas e cartas,
aqueles que estão longe mostram que estão pensando em nós e que nos querem bem.

Ao abrir a Bíblia, parece como se Deus mesmo nos visita e nos envia uma carta. A Bíblia
nos diz que Deus cuida de nós e não se esquece de nós. Ao terminar esse capítulo você
poderá:
* Mencionar os dois principais ensinamentos da Bíblia.
* Identificar quando se utiliza cada ensinamento.

Alguns livros são escritos com a intenção de entreter. Outros livros são escritos para
ajudar as pessoas a aprender coisas ou para ensinar destrezas para a vida diária. As
bibliotecas estão cheias de milhares de livros. Entre todos esses livros, a Bíblia é especial.
Não existe outro livro como a Bíblia. Nela Deus fala conosco a respeito dEle mesmo e a
respeito da nossa relação com Ele. E a Bíblia tem poder para mudar a vida.

A Bíblia não é uma coleção de contos de fadas. Nos fala de pessoas reais e eventos que
realmente aconteceram. O que a Bíblia nos diz faz a diferença entre a vida eterna no céu e
o castigo eterno no inferno. A Bíblia nos ensina como receber a vida eterna.
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1 - Somente  na Bíblia____________ fala conosco direitamente.

2 - A Bíblia não é uma coleção de_______________.

3 - A Bíblia nos ensina como obter a ______________.

Os dois principais ensinamentos da Bíblia são chamados a Lei e o Evangelho. Enquanto
você está lendo a Bíblia é importante saber a diferença entre a Lei e o Evangelho.
Na Lei, Deus nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer. A Lei também nos
fala a respeito do castigo para aqueles que não a obedecem perfeitamente. Os Dez
Mandamentos são o melhor exemplo da Lei na Bíblia.

4 - Os dois principais ensinamentos da Bíblia são __________ e ______________.

5 - A Lei fala para as pessoas o que ___________ e o que ____________fazer.

6 - A Lei nos fala do__________que receberão os que não a guardam com

perfeição.

Há algumas passagens da Bíblia que nos ensinam o que devemos e o que não devemos
fazer. Alguns nos dizem que os que desobedecem receberão o castigo. Estas são algumas
das Leis de Deus:

• Você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e a sua
mente.

• Não roubarás.
• O pagamento do pecado é a morte.

Se toda a Bíblia fosse somente a Lei, teríamos muito medo de Deus. Por meio da Lei
ninguém pode encontrar esperança de ter uma vida feliz. Ninguém pode encontrar a paz
com Deus tentando guardar a Lei, porque ninguém tem obedecido perfeitamente a Lei de
Deus; por tanto ninguém merece a graça de Deus e nem a felicidade.

Com tudo, a lei serve de um bom exemplo para nós. Nos ensina o pecado que temos
cometido. E nos mostra a nossa necessidade de alguém que nos salve do castigo eterno do
inferno.

7 - Não é possível encontrar _________com Deus ao tratar de guardar a

________.

O outro ensinamento encontrado na Bíblia é o Evangelho, que quer dizer "a boa-
notícia". O Evangelho nunca nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. O
Evangelho nos diz o que Deus tem feito por nós. A mensagem do Evangelho se resume
na seguinte passagem da Bíblia:
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• Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que
todo aquele que nele crer não morra mas tenha a vida eterna. (João 3:16)

Observe que temos aprendido duas maneiras diferentes de usar a palavra "Evangelho".
No primeiro capítulo aprendemos sobre os quatros livros do Novo Testamento, estes que
relatam a vida de Jesus e são conhecidos como "Evangelho". Assim é chamado por que a
vida de Jesus é uma "boa-notícia".  Aprendemos que várias partes da Bíblia nos falam o
que Deus tem feito para nos salvar; por isso também é chamado de "Evangelho" porque é
uma "boa-notícia".

O Evangelho nos diz o que Deus tem feito por nós, por isso, a Bíblia é um livro
maravilhoso. O Evangelho nos ensina que o nosso Salvador é Jesus Cristo e nos fala do
amor de Deus para com todos, sem se importar com o seu passado. Sim, o Evangelho nos
diz sobre a obediência perfeita de Jesus quanto à Lei de Deus, e da morte de Jesus para
pagar o castigo dos pecados de todo o mundo. Os dois principais ensinamentos da Bíblia,
a Lei e o Evangelho, se encontram em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no
Novo Testamento.

8 -  Os dois principais ensinamentos da Bíblia são a Lei e o _______________.

9 - A palavra "Evangelho" significa_______________.

10 - A palavra "Evangelho" é usada para os quatro livros da Bíblia que relatam

a vida de ___________.

11 - A palavra "Evangelho" também é usada ao se referir a todas as partes da

Bíblia que nos contam as boas coisas que Deus tem______________.

12 - A Lei nos mostra os nossos _______________, e o Evangelho nos mostra

quem é nosso ___________.

Leia estes versículos, e escreva o que cada um fala sobre o que Deus fez por nós.

Salmo 27.1

Salmo 103.3

Isaías 53.6

Oséias 11.3
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João 3.16

João 14.2,3

Revisão do Capítulo 2

Na Bíblia Deus fala direitamente conosco. A Bíblia contêm dois ensinamentos principais,
a Lei e o Evangelho. A Lei nos diz o que Deus quer que façamos e o que não devemos
fazer. A Lei revela o nosso pecado. Nos ensina que se não obedecemos perfeitamente a
Deus, merecemos o castigo. O Evangelho são as boas-notícias. Nos fala de todas as
promessas de Deus, de nos ajudar e nos salvar. Nos mostra o nosso Salvador do pecado.
A palavra "Evangelho" também é usada para referir aos quatro livros do Novo
Testamento que relatam a vida de Jesus.

Prova do Capítulo 2

1- Os dois principais ensinamentos da Bíblia são a _______ e o _____________.

Marque a frase verdadeira:

2- a) Precisamos da Lei para nos mostrar como sermos salvos.

b) Precisamos da Lei para nos mostrar o pecado que temos cometido.

3- a) O Evangelho mostra a nossa salvação.

b) O Evangelho mostra como levar uma vida cristã.

4- a) A Lei é falada somente no Antigo Testamento e o Evangelho é falado

somente no Novo Testamento.

b) Ambos, a Lei e o Evangelho encontram-se em toda a Bíblia.

5- a) A Bíblia é semelhante a muitos outros livros religiosos.

b) A Bíblia nos diz a verdade sobre Deus.
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Escreva em frente de cada frase se a declaração implica a Lei (o que devemos e o

que não devemos fazer) ou o Evangelho (o que Deus nos promete).

6- ___________Ser perfeito como seu Pai celestial é.

7- ___________ O presente de Deus é a vida eterna.

8- ___________Tenha ânimo, seus pecados são perdoados.

9- ___________ Não seja cúmplice nos pecados dos outros. Evite o mal.

10- __________ Cristo sofreu a morte por todos os nossos pecados, uma vez e

para sempre, para levar-nos a Deus.

Capítulo 3

Como a Bíblia foi escrita?
Muitas pessoas gostam de contar histórias. Algumas escrevem suas histórias com a
esperança de que um dia serem publicadas. Mas você acredita todas as histórias que
ouve? Muitos escritores não se lembram muito bem dos fatos. Outros mudam algumas
coisas com o propósito de parecerem pessoas melhores do que realmente são.

Deus nos conta sua história na Bíblia. Ele usou o homem para escrever essas histórias.
Mas Ele cuidou para que tudo o que está escrito na Bíblia seja verdadeiro, que todas as
histórias realmente aconteceram do jeito que estão escritas na Bíblia - sem erro e sem
mudanças. É por isso que a Bíblia é um livro muito importante para nós estudarmos. Ao
terminar esse capítulo você poderá:
* Explicar  por que a Bíblia é chamada de "Palavra de Deus".
* Explicar o significado da frase "inspirada verbalmente".
* Dizer os originais idiomas do Antigo e Novo Testamento.

Um profeta é uma pessoa que fala no lugar de Deus. Os escritores do Antigo Testamento
são geralmente chamados de profetas. Ao escrever as palavras de Deus, os profetas
também falaram sobre a vinda do Salvador e outras verdades do Evangelho. Os profetas
do Antigo Testamento escreveram seus livros em hebraico porque esse era o idioma que
o povo de Deus daquele tempo falava.

1 -  Homens conhecidos como __________escreveram o Antigo 

2 -  Testamento antes da época do nascimento de Jesus.

3 -  Os profetas escreveram o Antigo Testamento no idioma ________.
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Os amigos e os seguidores de Jesus foram chamados de seus discípulos, alguns dos quais
escreveram os livros do Novo Testamento. Eles escreveram os livros do Novo
Testamento em grego por que esse era o idioma comum naquele tempo em várias partes
do mundo.

Hoje a maioria de nós não sabemos grego e nem hebraico Então, os cristãos tiveram que
traduzir o Antigo e Novo Testamentos de hebraico e de grego para português ou inglês ou
para outras línguas. Dessa forma, todos nós podemos entender a Bíblia.

3 - Os seguidores de Jesus eram chamados de ________________.

4 - Alguns dos discípulos de Jesus escreveram o _________ Testamento.

5 - Os discípulos escreveram o Novo Testamento em ________________.

6 - As Bíblias que usamos no dia de hoje foram mudadas ou traduzidas para

__________ou_________ ou para outras línguas.

7 - Os profetas usaram o ___________ quando eles escreveram o Antigo

Testamento.

8 - Os discípulos de Jesus usaram o _____________ quando eles escreveram o

Novo Testamento.

É incorreto dizer que a Bíblia somente contêm  a Palavra de Deus. O esgoto pode conter
água, mas ninguém pode beber dessa água. O esgoto também contêm muita sujeira e
impureza que prejudicam a nossa saúde. Quando a água pura é misturada com a água
suja, a boa água se torna impura.

A Bíblia não somente contêm a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. É pura e
não tem nenhum erro misturado nela. Deus mesmo cuidou de que não teve erros nela. E
já que Deus não mente, nós podemos ter a certeza de que as Palavras da Bíblia são
verdadeiras. Nós podemos acreditar em tudo o que a Bíblia nos fala.

9 - A Bíblia___ a Palavra de Deus.

10 - ____existe erros na Bíblia.

11 - Tudo o que a Bíblia diz é______________.

Revisão do Capítulo 3

Antes do nascimento de Jesus, os profetas anunciaram a mensagem de Deus às pessoas.
Estes profetas também escreveram o Antigo Testamento em hebraico. Alguns seguidores
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de Jesus, os discípulos, escreveram o Novo Testamento em grego. Nós usamos a Bíblia
traduzida para o português.

Muitos profetas e discípulos diferentes escreveram as palavras da Bíblia. Mas Deus é o
verdadeiro autor da Bíblia inteira. Ele falou aos homens que escrevessem sua mensagem
com as mesmas palavras que Ele quis. Por isso, dizemos que a Bíblia foi "inspirada
verbalmente", e é chamada a Palavra de Deus. E por isso não tem erros na Bíblia. Tudo o
que contêm nela é verdadeiro e podemos confiar em tudo o que ela diz.
Explique o significado deste símbolo.

Prova do Capítulo 3

Escreva a letra da coluna direita correspondente ao significado das palavras na

coluna esquerda:

____1- verbalmente a- outro nome dado para a Bíblia.

____2- inspirada b- palavra por palavra.

____3- discípulos c- homens que escreveram os livros do 

Novo Testamento.

____4- Deus d- soprada.

____5- A Palavra de Deus e- o autor da Bíblia inteira.

____6- os profetas f- homens que escreveram os livros do Antigo

Testamento.

Em cada oração há duas palavras sublinhadas. Circule a palavra que dê o

sentido verdadeiro à oração.

7- O Antigo Testamento foi escrito em hebreu / grego.

8- O Novo Testamento foi escrito em inglês / grego.

9- A Bíblia contêm / é a Palavra de Deus.

10- Deus permitiu / inspirou os profetas e os discípulos escrever as palavras da

Bíblia.

11- A Bíblia sim / não contêm erros.
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Capítulo 4

Como usar a Bíblia?

Quando uma pessoa se muda para outro país, é uma boa ideia aprender o idioma e a
forma de comunicar naquele país. As pessoas daquele país podem-lhe ensinar alguns dos
costumes que são usados. Dos amigos que fazem ali pode aprender algo. As demais
coisas aprende-se na base de cometer erros.

Também é uma boa ideia aprender as gírias - termos que se usam ali, pois quando você
aprende as gírias ou os termos comuns, irá entender o que eles estão falando. Uma vez
que está sabendo das regras e do idioma daquele país, a vida fica um pouco mais fácil.

A mesma coisa acontece com a Bíblia. Nas lições anteriores aprendemos a linguagem e a
informação mais importante da Bíblia. Nessa lição você aprenderá a usar esse livro
grande. Ao terminar essa lição você poderá:
* Usar o índice para encontrar os livros da Bíblia.
* Saber como encontrar a referência bíblica por capítulo e versículo.

Ao abrir as primeiras páginas da Bíblia, você encontrará a página que diz  ÍNDICE .
Nessa página tem uma lista dos nomes de todos os livros da Bíblia. 

Os livros escritos antes do nascimento de Jesus aparecem primeiro. Leia os nomes dos 39
livros do Antigo Testamento. Os nomes de alguns dos livros parecem estranhos. Às vezes
os livros levam o nome do profeta que o escreveu. Por exemplo, o profeta Isaías escreveu
o livro de Isaías. Nos outros casos o nome do livro nos fala alguma coisa do conteúdo do
livro. A palavra "gênesis" significa "o princípio". O livro de Gênesis nos relata sobre o
princípio do mundo, da vida humana e o povo escolhido de Deus.

1 - Você pode adivinhar que o titulo do livro de "Joel" do Antigo Testamento foi

escrito pelo profeta________.

2 - A história do êxodo (saída) do povo de Deus da terra do Egito se encontra

entre os primeiros livros da Bíblia. Você pode adivinhar em qual livro do Antigo

Testamento se encontra essa história?_____________.

Dê uma olhada novamente no índice. Leia os nomes dos livros do Novo Testamento.
Lembre-se de que todos esses livros foram escritos depois do nascimento de Jesus.
Alguns desse livros levam o nome das pessoas que os escreveram. O primeiro livro do
Novo Testamento se chama Mateus e foi escrito pelo discípulo Mateus.
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3 - O Evangelho do Novo

Testamento chamado João

foi escrito pelo discípulo

chamado___________.

4 - O terceiro livro do Novo

Testamento foi escrito pelo

discípulo ________________.

(busque a resposta no índice).

Em certos casos os livros do Novo
Testamento têm o nome das
pessoas para quem foram enviadas
os livros ou as cartas. Por exemplo,

o livro de Gálatas é uma carta e foi
escrita pelo cristão chamado Paulo.
Ele escreveu a um grupo de
pessoas que morava num lugar
chamado Galácia.

5 - Você pode encontrar a

carta escrita por Paulo aos cristãos que viviam na cidade de Roma?

____________.

 6 - Olhando somente os títulos, quantos livros do Novo Testamento pode ter sido

escrito pelo discípulo Pedro?_________.Quais são?_____________________.

Olhe novamente no índice. Se você notar bem, verá todos os livros que têm números na
frente. No Antigo Testamento, por exemplo, tem 1 Samuel e 2 Samuel. O livro de
Samuel era muito grande e foi dividido em duas partes. Nós chamamos as duas partes de
"primeiro Samuel" e "segundo Samuel".

Agora olhe a parte do Novo Testamento no índice. Ali também se encontram alguns
livros com números na frente. Pode encontrar 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses?
Esse não foi um livro grande dividido em duas partes e sim duas cartas diferentes que
Paulo escreveu à igreja na cidade de Tessalônica. Por isso temos no Novo Testamento
"primeiro Tessalonicenses" e "segundo Tessalonicenses".
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7 - No Antigo Testamento tem os livros chamados 1 Reis e 2 Reis. O livro de Reis

era muito grande por isso foi __________ em _____ partes.

8 - No Novo Testamento tem 3 livros chamados 1 João, 2 João e 3 João. Esses são

três diferentes __________ escritas por João.

Muitos anos depois que a Bíblia foi escrita, ela foi dividida em seções chamadas de
capítulos e versículos. Os capítulos usualmente contêm muitas frases, às vezes chega a
compor uma página completa ou mais. Cada capítulo é dividido em partes menores
chamados de versículos. Os versículos por regra geral são somente uma frase.

Talvez você já deva ter ouvido um cristão dizer assim algo parecido: A minha parte
favorita da Bíblia é João três dezesseis. Talvez já tenha visto escrito assim: João 3.16. Se
referem às palavras que se encontram no Evangelho de João, capítulo três, versículo
dezesseis. Quando se refere à passagem da Bíblia, o livro da Bíblia é mencionado
primeiro, seguido pelo número do capítulo, um ponto (às vezes dois pontos), e depois o
número do versículo, como em João 3.16.

9 - As largas seções em qual os livros da Bíblia foram divididos são chamados de

______________.

10 - Os capítulos são divididos em partes menores, muitas vezes de somente uma

frase, que se chamam ____________.

11 - Quando uma pessoa quer dizer para outra pessoa onde encontrar algo na

Bíblia, o _____________ da Bíblia é mencionado primeiro, seguido do número do

_____________, um ponto (ou dois pontos) e depois o número do ____________.

Quando você ler a sua Bíblia, o número do capítulo normalmente aparece como um
número grande. Os números dos versículos aparecem mais pequenos. Abra uma Bíblia a
Marcos capítulo 4 e faça as seguintes atividades:

Diga todos os números que indicam os capítulos.

Diga todos os números que indicam os versículos.

Busque os versículos indicados para preencher as palavras que faltam nas frases

abaixo:

Marcos 4:8 - As que caíram em ________ boa brotaram, __________ e

produziram na base de trinta, __________ a até cem grãos por um.
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Marcos 4:3 - Escutem! Certo __________ saiu para ___________.

Marcos 4:10 - Quando a multidão foi __________, os que ficaram ali foram junto

com os doze __________ para falarem com Jesus.

12 - Para encontrar uma passagem na Bíblia, primeiro busque o livro, depois o

capítulo e então o _____________.

Às vezes os nomes dos livros da Bíblia estão abreviados. Por exemplo, Mateus é
abreviado para "Mt", e Isaías é abreviado para "Is". Então "Jo 3:16" significa "Livro de
João, capítulo 3, versículo 16".
A seguir está a lista das abreviações comuns. Use esta lista para completar os exercícios
seguintes.

Algumas abreviações usadas pelo livro da Bíblia:
Antigo Testamento         Novo Testamento___
Gn Gênesis Mt Mateus
Ex Êxodo Mc Marcos
Nm Números Lc Lucas
1 Sm 1 Samuel Jo João
2 Cr 2 Crônicas Rm Romanos
Sl Salmos Fp Filipenses
Is Isaías 2 Tm Timóteo

13 - Mt 5:6 significa: O livro de _________, capítulo_______, versículo ________.

14 - 2 Tm 1:3 significa: O livro de ____________, capítulo_______, versículo

_____.

15 - Gn 3:15 significa: O livro de ___________, capítulo ______, versículo

______.

16 - Escreva a abreviação correta para as seguintes sentenças:

A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2 ________________.

O segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 5 __________________.

O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13______________________.

Revisão do Capítulo 4

O índice nas primeiras páginas da Bíblia apresenta em ordem todos os 66 livros da Bíblia.
Alguns livros levam os nomes do homem que os escreveram. Alguns têm nomes que
descrevem o conteúdo do livro. Alguns livros do Antigo Testamento tem números antes
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do nome, porque eles eram cumpridos e foram divididos em duas partes. Algumas cartas
no Novo Testamento têm números em frente do nome porque são várias cartas escritas
pela mesma pessoa a uma mesma igreja ou indivíduo.

Prova do Capítulo 4

Use o índice de sua Bíblia, ou o índice que aparece ao lado para completar as perguntas.

Nos espaços em branco, escreva se o livro pertence ao Antigo Testamento, ao

Novo Testamento ou não está na Bíblia.

1. ___________________Marcos.

2. ___________________Apocalipse.

3. ___________________Isaías.

4. ___________________Salmos.

5. ___________________Gênesis.

6. ___________________Corán.

7. ___________________1 Coríntios.

8. ___________________Judas.

9. ___________________Malaquias.

10. ___________________Mórmom.

11. ___________________Provérbios.

12. ___________________Romanos.

Escreva a referencia das seguintes passagens da Bíblia:

13. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 14_____________________.

14. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 ______________________.

15. Livro de primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 11 __________________.

16. Livro de Levítico, capítulo 32, versículo 3 ____________________.

17. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 20 ___________________.
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Conclusão

Parabéns! Você terminou o estudo do livro "Conheça a Bíblia". Talvez você soube
algumas informações do livro antes de começar a estudá-la. Mas temos a esperança de
que você aprendesse muito mais sobre o maravilhoso livro que Deus tem nos dado, a
Bíblia. Por mais que já tenha lido, sempre há muito mais para aprender. Esperamos que o
estudo desse livro pequeno lhe ajude a estudar melhor o "Grande Livro".

Prova    FINAL

Complete os espaços em branco com:

AT Se a frase fala do Antigo Testamento

NT Se a frase fala do Novo Testamento

Ambos  Se a frase fala dos ambos, Antigo e Novo Testamento.

1. _______ 39 livros escritos antes do nascimento de Jesus.

2. _______ Ensina as boas-notícias da salvação.

3. _______ Ensina sobre a Lei de Deus.

4. _______ Escrito por homens chamados profetas.

5. _______ Escrito pelos discípulos ou apóstolos de Jesus.

6. _______ Originalmente escrito em hebreu.

7. _______ Originalmente escrito em grego.

8. _______ 27 livros escritos depois do nascimento de Jesus.

9. _______ contêm o 1 Coríntios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo.

10. _______ contêm 1 Crônicas, um livro sobre Israel mil anos antes da época

de Jesus.

11. _______ Os quatro Evangelhos se encontram aqui.
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Complete as seguintes sentenças:

12. As três prateleiras do Antigo Testamento contêm os livros de

___________, ___________ e __________________.

13. As três prateleiras do Novo Testamento contêm os livros de

______________, _____________ e _________________.

14. Ainda que os livros da Bíblia foram escritos por homens diferentes, o

verdadeiro autor da Bíblia é___________________.

15. Dizemos que a Bíblia foi inspirada verbalmente porque Deus __________

nos escritores cada ____________ que Ele quis que fosse escrita.

16. A Bíblia ______ contêm erros.

17.  Os dois ensinamentos principais da Bíblia são________________ e

______________.

18. Deus pôs a sua Lei na Bíblia para nos mostrar _____________ que

fizemos.

19. Deus pôs o Evangelho na Bíblia para nos mostrar a sua

_________________.

20. João 3:16 refere na Bíblia o livro de __________ , terceiro ___________, e

décimo sexto____________.

Trace uma linha para mostrar em que livro da Bíblia você encontrará as

seguintes coisas:
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Respostas:
Capítulo 1 - 1. Bíblia; 2. livros; 3. livros; 4. Antigo, Novo;  5. antes; 6. depois; 7. estantes; 8. Antigo; 9. Novo; 10. três,
livros; 11. história, poesia, profecia; 12. história; 13. poéticos; 14. profecia; 15. Salvador, salvaria; 16. história, cartas,
profecia; 17. históricos; 18. evangélicos, Jesus;  19. cartas; 20. Paulo; 21. Profético; 22. Apocalipse
Prova:
A, N, A, A
N, N, A, A
N, N, A, N
A, N, A, A
A, N, N, A

Capítulo 2 - 1. Deus; 2. contos de fadas; 3. vida eterna; 4. Lei, Evangelho; 5. Devem, não devem; 6. Castigo; 7. paz,
Lei; 8. Evangelho; 9. Boa-notícia; 10. Jesus; 11. feito por nós; 12. pecados, Salvador

Prova:  A)Antigo Testamento;  B) Novo Testamento;  C) poesia;  D) história; E) Evangelhos;  F) profecia;  G) cartas
Prova: 1 - Lei; Evangelho;  2 - (b);  3 - (a);  4 - (b);  5 - (b);  6 - Lei;  7 - Evangelho;  8 - Evangelho;  9 - Lei;  10 -
Evangelho
 
Capítulo 3 - 1. profetas; 2. hebraico; 3. discípulos; 4. Novo; 5. Grego; 6. Inglês (ou português); 8. Hebraico; 9. Grego;
10. mesma; Deus; 11. escrever; 12. inspirada verbalmente; 13. Palavra; Deus; 14. é; 15. não; 16. verdade
Prova:  1 - (b);  2 - (d);  3 - (c);  4 - (e);  5 - (a);  6 - (f);  7 - hebreu;  8 - grego;  9 - é;  10 - inspirou;  11 - não

Capítulo 4 - 1. Joel; 2. Êxodo; 3. João;  4. Lucas; 5. Romanos; 6. dois; 1 Pedro e 2 Pedro;  7. dividido; duas; 8. cartas;  9. capítulos;
10. versículos;  11. livro; capítulo; versículo; 12-14  A) terra; cresceram; sessenta  B) homem; semear  C) embora; discípulos;  15.
versículo;  16. Mateus;  cinco; seis;  17. Segundo Timóteo; um; três;  18. Gênesis; três; quinze;  19. Fp 4:2; 20. 2 Cr 5:5; 21. Mc
10:13
Prova: 1 - Novo Testamento;  2 - Novo Testamento;  3 - Antigo Testamento;  4 - Antigo Testamento;  5 - Antigo Testamento:  6 - Não
está na Bíblia;  7 - Novo Testamento;  8 - Novo Testamento;  9 - Antigo Testamento;  10 - Não está na Bíblia;  11 - Antigo
Testamento;  12 - Novo Testamento;  13 - Tito (ou Tt) 2:14;  14 - Hebreus (ou Hb) 11:6;  15 - 1 Crônicas (ou 1 Cr) 29:11;  16 -
Levítico (ou Lv) 32:3;  17 - Atos (ou At) 4:20

Prova Final
1 - AT
2 - Ambos
3 - Ambos
4 - AT
5 - NT
6 - AT
7 - NT
8 - NT
9 - NT
10 - AT
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21- As profecias do Antigo
Testamento 
22- As profecias do Novo
Testamento
23- O começo do Mundo
24- Poemas sobre Deus
25- A história da vida de
Jesus

Marcos

Gênesis

Salmos

Isaías

Apocalipse



11 - NT
12 - história, poesia, profecia
13 - história, cartas, profecia
14 - Deus 
15 - colocou, (inspirou), palavra
16 - não
17 - Lei, Evangelho
18 - os pecados (o mal)
19 - salvação 
20 - João, capítulo, versículo
21 - Isaías
22 - Apocalipse
23 - Gênesis
24 - Salmos
25 - Marcos
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