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AS QUESTÕES E CRITÉRIOS USADOS NA CANONICIDADE DA BÍBLIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nós cremos, sem qualquer dúvida que a Bíblia é a _________ de Deus, ou seja, a Sua 

verdadeira revelação para a humanidade.  

 

 A Bíblia, assim como nós a conhecemos, é uma coleção de 66 livros, com _____do V.T. e _____ 

do N.T., cujo autor é ____ e o ________é seu real intérprete e onde Jesus Cristo É O _______ 

CENTRAL E UNIFICADOR. 

 

Ela é totalmente confiável, pois não há contradição. 

 

Ela tem um só sistema doutrinário, um só padrão moral, um só plano de __________ e apenas 

uma só revelação do futuro. 

 

A Bíblia não é apenas inspirada.  Ela é também ____________ ou seja: não contém erro e esta 

inerrância é consequência lógica da inspiração divina.  

 

Tudo quanto Deus declara e ordenou para que fosse escrito, é verdade e por isso, isenta de 

erro, pois segundo Hebreus 6: 18: “... é impossível que Deus minta”. As Escrituras mesmo 

afirmam ser a própria Palavra de Deus.  

 

Em todo o seu conjunto possui uma harmonia que só pode ser explicada como sendo um 

“_______________ DE DEUS”. 

 

A Bíblia passou por três períodos de inspiração:  

Período ortodoxo: A Bíblia ___ a Palavra de Deus. 

Período do modernismo: A Bíblia __________ a Palavra de Deus.  

Período Neo-ortodoxo: A Bíblia ______________ a Palavra de Deus. 

 

Nós cremos que a Bíblia se AUTO DEFINE como um livro dotado de autoridade divina, sendo de 

inspiração plena, total e absoluta. 

 

Em Romanos 15:4 diz: "... tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi 

______________”. 

 

Canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. 

Canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que 

foram dados por inspiração de Deus. 

INTRODUÇÃO À BÍBLIA - 2019 

 



O que significa a palavra CÂNON? _______________________________. 

O que significa a palavra APÓCRIFO? Duvidoso, ____________ ou até “não inspirado”, pois é 

fruto exclusivo do intelecto e vontade humanos e não possuem a garantia inspiradora do Espírito 

Santo, sendo obras de Padres, doutores ou escritores eclesiásticos. 

 

Na Bíblia católica o VT está com 46 livros e o N.T. com 27 livros, num total de 73 livros. Os livros 

considerados __________ são SETE ao todo: Tobias, Judite, ___________, II Macabeus, 

Sabedoria, Eclesiástico e ___________. 

 

O CÂNON DO V.T. foi elaborado, baseando-se em 3 MOTIVOS: 

1) Os 39 livros do Velho Testamento já eram os aceitos desde os tempos de Esdras. 

2) As autoridades judaicas e historiadores do ________ de Jesus aceitam somente estes livros. 

3) Nem Jesus ou qualquer outro líder da Igreja jamais citou qualquer apócrifo. Já no N.T. a igreja 

primitiva usou três critérios: 

1) Os livros tinham de ter autoridade ____________________. 

2) Aquilo que os apóstolos viram e ouviram do próprio Senhor.  

3) Os documentos precisavam de aceitação de toda a igreja.  

E os SETE livros apócrifos foram escritos muito tempo depois de Jesus e dos quatro 

Evangelhos, nos séculos II a VIII. 

 
 
 

TAREFA PARA CASA:  
 

DECORAR João 5: 39. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

      

 


