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COMO FOI ORIGINADO A BÍBLIA?  (PARTE B) 

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

A origem da palavra BÍBLIA vem do idioma grego, que escrito em letras MINÚSCULAS: “biblion” 

que significa livros. Mas quando é escrito em letras MAIÚSCULAS e no singular, significa LIVRO 

_____________. 

 

A Bíblia começou a ser escrita +- _____ anos atrás e levou +- ______ anos para ser concluída, 

envolvendo +- ___________, tendo sido originalmente escrita em ____ IDIOMAS: 

______________________________________. 

 

Em 1250 d.C. o cardeal Hugo de Santo Caro elaborou a PRIMEIRA  divisão da Bíblia em 

_________________________________. 

 

O V.T. bem como o N.T. foi dividido em VERSÍCULOS apenas em meados do século XVI.  

Defina a próxima frase, em apenas UMA SÓ PALAVRA: “A INFLUÊNCIA SOBRENATURAL DO 

ESPÍRITO SANTO, CAPACITANDO OS ESCRITORES DA BÍBLIA A RECEBER E REGISTRAR A 

MENSAGEM DE DEUS SEM NENHUM ERRO”. O que isto significa?  INSPIRAÇÃO, que cessou 

após o ultimo ________________ ser escrito. 

 

Segundo consta em II Timóteo 3:16, o que na Bíblia é inspirado? ______________  palavra por 

palavra ou seja, inspiração PLENA, TOTAL e ABSOLUTA. 

 

Em Romanos 15: 4 Paulo diz:”...e TUDO que outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, 

sendo que a Bíblia TODA está envolta na autoridade divina que o próprio  Deus lhe concedeu, 

deixando claro que a Bíblia NÃO É UM LIVRO DE__________________________. 

 
Deus nunca revelou _____  de uma só vez, a respeito de um assunto, mas Ele o fez de forma 
_____________________ e ______________________. 
 
A Bíblia é uma UNIDADE completa, pois Deus mesmo é o seu _______ e por isso, ela NÃO TEM 

CONTRADIÇÕES. 

 

A Bíblia divide-se em OITO SEÇÕES: 4 no V.T. e 4 no N.T. No V.T. temos o PENTATEUCO, com 

_______ livros. Também temos os CINCO livros de POESIA e os DOZE livros históricos e 

concluindo, temos os DEZESSETE livros proféticos. 

 

No N.T. temos os ________ Evangelhos, seguido por __________________ que narra o início da 

História da Igreja, seguido por 21 cartas chamadas de EPÍSTOLAS, tendo como autores:  

 

INTRODUÇÃO À BÍBLIA - 2019 

 



 

____________________, Tiago, _________, João e Judas e concluindo, temos um livro 

PROFÉTICO, chamado de ________________.  

Somando todos os livros da Bíblia, temos ______ LIVROS, sendo _______e ________ do N.T. 

 

Como NÃO HÁ CONTRADIÇÕES em nenhuma palavra da _____________, podemos afirmar com 

certeza absoluta, que o V.T. e o N.T. se completam. 

 

A “tônica marcante do V.T. é: “O SALVADOR VIRÁ”, e o N.T. fazendo eco com a afirmação:” 

______________________________________”. 

 

Enquanto o V.T. afirma sobre O PODER, A MAJESTADE, A SANTIDADE E A SOBERANIA DE 

DEUS, o N.T. completa com O AMOR E A MANIFESTAÇÃO NA PESSOA DE _______________.  

 

Por toda a Bíblia temos UM SÓ TEMA CENTRAL: _____________________. 

 

 

TAREFA PARA CASA: 
SABER: OS 12 PROFETAS MENORES, 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 
 

      

 


