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COMO FOI ORIGINADO A BÍBLIA? (PARTE A) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quando Isaías foi ao Templo ele teve uma visão: Isaías 6: 1 a 5. Descreva: 
Isaías viu o Senhor, sentado sobre o que? __________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
 
O que enchia/preenchia o Templo? ________________________________________________. 
 
O que Isaías viu por cima e em volta deste trono? ____________________________________. 
 
Como era o formato destes seres celestiais e o que diziam uns aos outros?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
O que aconteceu devido ao som das suas vozes? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
A Bíblia é repleta de narrativas de histórias reais e não um livro de FA Z DE CONTA, cheio de 
_____________________________________________________________________________. 
 
A Bíblia narra a história da criação, narrada pelo _____________________________________. 
 
Segundo é afirmado em Salmos 33: 6 a 9 e João 1: 1 a 3, COMO Deus criou todas as coisas? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Segundo é descrito em Isaías 45: 18, para que Deus criou a terra?  
_____________________________________________________________________________. 
 
Em que idiomas os primeiros manuscritos da Bíblia foram escritos?  
_____________________________________________________________________________. 
 
Apesar de ter sido escrita em épocas e em culturas diferentes, a Bíblia NÃO se contradiz. Por 
que? _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Quantos livros contém a Bíblia?  Quantos compõe o V.T. e quantos compõe o N.T.? TOTAL: 
_____________________________________________________________________________ 
V.T.? ________________________   N.T.? _________________________. 
 
Há aproximadamente quanto tempo atrás começou a ser escrita e mais ou menos quanto tempo 
levou para ser concluída?  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________. 
 
Os dois versículos chave apontados na própria Bíblia são: II Timóteo 3: 16 e II Pedro 1: 21 e 
22. O que este versículos afirmam? 
II Timóteo 3: 16: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
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II Pedro 1: 21 e 22: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________. 
 
Qual/Quem é o tema central de toda a Bíblia? _______________________________________. 
 
O que significa INSPIRAÇÃO? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________.  

 

 

 

VERSÍCULO PARA DECORAR: 

SALMO 33: 9 

 

 

 

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 
 

      

 


