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AS SEÇÕES DA BÍBLIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Bíblia tem ao todo _______ livros. O V.T tem ______ livros e o N.T. têm ________ livros. 

 

Há mais ou menos 3500 anos ela ____________ a ser escrita e levou aproximadamente 1600 

anos para _______________, envolvendo mais ou menos 40 pessoas, sendo que os originais 

foram escritos em três idiomas: ____________ ,   Aramaico e _______________.  

 

Os últimos ____________ foram encontrados em 1947, próximo às regiões do Mar Morto, por 

um pastor beduíno, que após analisadas e estudadas, conferiram uma autenticidade e exatidão 

extremamente genuína aos textos originais.  

 

Todos os fatos e histórias da Bíblia aconteceram em espaços __________ definidos e 

reconhecidos, confirmando que não apenas aconteceram nas mentes dos escritores bíblicos. 

 

A Bíblia não está organizada em ordem ____________ e sim, por assunto, sendo considerada 

como “UMA CARTA DE AMOR DO PAI (DEUS), PARA A _________________ (NÓS, A 

IGREJA).  

 

E nesta Carta Deus não revela tudo de UMA VEZ a respeito de um assunto, mas Ele o faz de 

forma Fracionada e _________________. 

 

A Bíblia toda está dividida em OITO _______ sendo que, em todos os 66 livros, Jesus Cristo é o 

__________ central. 

 

E ambos, V.T. e N.T. se completam. O V.T anuncia como alerta principal que: O SALVADOR 

VIRÁ, fazendo com que o N.T. ecoe o seu alerta com o lema: ________________________ E 

VOLTARÁ. 

 

No V.T. (LEMA: JESUS VIRÁ), o Pentateuco, ou os CINCO LIVROS da Lei passam os 

Fundamentos da chegada de Cristo, enquanto que os 17 LIVROS Proféticos falam a respeito da 

_________ da chegada de Cristo. 

 

No N.T. (LEMA: Jesus já veio e ___________), os 4 Evangelhos confirmam a _________  de 

Cristo como Redentor, enquanto que o Livro Profético de Apocalipse confirma a consumação de 

todas as coisas em Cristo e para __________________.  

 

O próprio Senhor Jesus Cristo Se apresenta várias vezes em muitos lugares como sendo Ele 

Próprio o CENTRO das Escrituras. Dois exemplos: 

Lucas 24:27 ”...explicou-lhes o que constava a Seu _________________, nas Escrituras”. 

Hebreus 10:7 “... no __________ (ou no Livro da Lei), está ____________ a Meu respeito”. 

 

INTRODUÇÃO À BÍBLIA - 2019 

 



 

Quando lemos/estudamos a cronologia e/ou as genealogias bíblicas, Deus quer que 

entendamos A REVELAÇÃO __________________ de Sua Palavra e compreendamos os 

propósitos Dele e de COMO Ele age, para alcançá-los, e também, para termos uma visão geral da 

história da ________________. 

 
 

TAREFA PARA CASA: 
SABER: AS 21 CARTAS (Epístolas) do N.T. na ORDEM. 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Tarefas: 40 
 

      

 


