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O QUE A BÍBLIA DIZ A RESPEITO DE SI MESMA 

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

A Bíblia é uma coleção de ___________ livros.  

Por quantos livros é composto o V.T.? _______________ . 

E quantos livros tem o N.T.? ____________________ . 

Desta coleção toda, o autor é Deus, o seu real intérprete é o ___________ e Jesus Cristo é o 

seu ___________ UNIFICADOR central.  

 

Um só sistema doutrinário, um só padrão moral, um só plano de salvação, uma só revelação do 

futuro. A Bíblia não só é inspirada como também é _________________ ou seja: não contém 

erro, ou ainda: ela não se contradiz, pois é a própria revelação de Deus para a humanidade.  

 

A Bíblia “passou” por três períodos de inspiração:  

Período ortodoxo: A Bíblia É a _____________ de Deus. 

Período do ____________________: A Bíblia CONTÉM a Palavra de Deus.  

Período Neo-ortodoxo: A _______________ TORNA-SE a Palavra de Deus. 

 

Nós cremos que a inspiração da Bíblia é plena, total e absoluta, pois homens movidos pelo 

Espírito Santo escreveram textos inspirados soprados por Deus conforme está escrito em II 

Tim. 3:16 e  II Pd 1:21. 

Canonização significa o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva, enquanto 

que Canonicidade é o estudo que trata do ________________ dos livros que foram dados por 

inspiração de Deus. 

E a palavra cânon quer dizer ______________ ou cana ou régua de medir. 

A palavra Evangelho significa Boas ______ /Boas Notícias, enquanto que ___________ são as 

Cartas no N.T., tais como: Pedro, Paulo, Tiago..., e a palavra ____________ significa 

escondido, duvidoso ou ainda, não inspirados. 

 

O V.T. católico romano possui sete livros apócrifos, que são: ______, Judite, I Macabeus, II 

Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e__________, sendo que nesta Bíblia, com os apócrifos, 

temos 73 livros. 

 

INTERESSANTE: Nem Jesus ou os Apóstolos ou qualquer outro ______________ da Igreja 

jamais citou qualquer apócrifo, pois os 7 livros apócrifos foram escritos tempos depois de Jesus 

e dos quatro Evangelhos entre os séculos II a VIII d.C. 
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Fica então confirmado que a _________________chegou até nós praticamente com o mesmo 

conteúdo dos escritos originais.  

A Bíblia não é um compêndio de História, mas sempre que a história secular se cruza com a 

história sagrada em suas páginas, a Bíblia faz referência a ela sem cometer nenhum erro.  

 

E se nós cremos que Jesus Cristo possui alguma autoridade ou integridade como mestre, 

podemos concluir que a Bíblia é inspirada por Deus, pois Ele próprio afirmou que ela É a 

______________  de Deus. 

 

 

TAREFA PARA CASA: 
DECORAR ATOS 17: 11b: 

“... pois examinavam diariamente as Escrituras, com o propósito de avaliar 

se tudo correspondia à verdade”. 
 

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 
 

      

 


