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A Bíblia é 
considerado o livro 
mais importante
dentre todos os que 
já foram escritos em 
todos os tempos e 
lugares, o mais 
editado e já 
traduzido em mais 
de mil línguas e 
dialetos humanos.



O termo Bíblia vem 
do grego “Biblos”, 
plural de “Biblion” e 
significa “livros”.

“A Bíblia é na verdade 
uma biblioteca, 
reunindo os livros 
diversos da religião 
hebraica.” –
Herculano Pires.



SEPTUAGINTA

A primeira tradução da Bíblia, para o Grego, foi 
feita por volta do século 3 a.C., a pedido de um 
dos reis macedônios, Ptolomeu II Filadelfo. Foi 
realizada por 70 anciões trazidos de Jerusalém 

para essa finalidade.

Foi recusada pelos Judeus ortodoxos, por conter 
15 livros que foram considerados apócrifos.



Ao todo, a Bíblia era formada 
por 46 livros individuais, 

escritos originalmente em 
hebraico ou aramaico e que 

foram traduzidos para o latim
no século V, por São Jerônimo 

(Vulgata Latina)



A igreja romana 
acrescentou os 

Evangelhos 
Canônicos, contando 

a história de Jesus, 
como parte dos

27 livros do
“Novo Testamento”.

Foram rejeitados do Novo 
Testamento, cerca de 280 
livros Pseudoepígrafos e 
cerca de 80 como apócrifos. 



Até o século XV, quando 
Guttenberg inventou a 
tipografia, a Bíblia era 
um livro raro e muito 
caro, pois as cópias eram 
feitas artesanalmente, 
manuscritas em 
materiais difíceis de se 
obter e manipular.



Os textos bíblicos foram escritos nos mais diversos 
materiais, tais como pedra, argila, cerâmica, 
madeira, couro, papiro, velino, pergaminho, etc.



No século XVI, Martinho Lutero, fundador do 
protestantismo, traduziu a Bíblia para o alemão e a 
colocou ao alcance das classes menos cultas. A 
partir daí, novas traduções surgiram e a Bíblia 
começou a se popularizar.



Causas das distorções dos textos primitivos:

 Inúmeras traduções.

 Grande quantidade de símbolos.

 Alegorias e sentidos ocultos.

 Interpretações diferentes dos 
textos.

 Alterações propositais de 
palavras e trechos inteiros.



Essas distorções não invalidam a Bíblia!



“A Bíblia contém evidentemente fatos que a 
razão, desenvolvida pela ciência, não 
poderia aceitar hoje, e outros que parecem 
estranhos e inspiram aversão, porque se 
prendem a costumes que não são mais os 
nossos. Mas, ao lado disso, haveria 
parcialidade em não se reconhecer que ela 
contém grandes e belas coisas. A alegoria, 
nela, tem lugar considerável, e sob esse véu 
ela esconde verdades sublimes que 
aparecem se se buscar a essência do 
pensamento, pois nesse caso o absurdo 
desaparece.”

Allan Kardec, em A Gênese, capítulo IV.



“Devemos concluir, 
então, que a Bíblia é um 
erro? Não; mas que os 
homens se enganaram 
na sua interpretação.”

Allan Kardec,
em O Livro dos Espíritos, questão 59.



Composição da Bíblia
 Divisão em capítulos a partir de 1227

 Divisão em versículos a partir de 1551

 Concílio de Trento (1545) definiu a 
composição final.

Divisão Livros

Antigo Testamento 46

Novo Testamento 27

Total 73
Testamento significa “pacto“, “convênio“ ou “aliança“.



Tipos de livros 
bíblicos, para 

fins de estudo.



O ANTIGO TESTAMENTO



O ANTIGO TESTAMENTO

Livros escritos por inúmeros autores na Antiguidade: 
profetas, escribas, sacerdotes, reis, que relataram os 
acontecimentos, os costumes, as leis, as regras de 
convivência social e moral que regiam a vida dos 
povos da época.

Conta a história do povo de Israel, descrevendo a 
aliança feita por Deus com Abraão e seu povo, bem 
como as condições e as leis dessa aliança.



O ANTIGO TESTAMENTO
Tipo Quantidade Livros

Históricos 21 Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute,
I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, 
Judite, Ester, I Macabeus, II Macabeus.

Doutrinários 7 Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, 
Eclesiástico.

Proféticos 18 Isaías (8 a.C.), Jeremias (7 a.C.), Lamentações de Jeremias (6 a.C.), Baruc, 
Ezequiel, Daniel;
Oséias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, 
Zacarias, Malaquias.

Os Cinco primeiros livros do Antigo Testamento (Genesis, Êxodo, Levítico, Números 
e Deuteronômio) formam o que se denomina Pentateuco e corresponde à “Torá” 
da religião Judaica e também fazem parte do Corão, dos Muçulmanos.



O estudo do Antigo e do Novo Testamentos, ..., permite-nos perceber a
evolução histórica e moral da Humanidade, as razões dos acontecimentos e 

transformações que, progressivamente, conduzem-nos a
caminhos espirituais cada vez mais elevados.

O ANTIGO TESTAMENTO



DÚVIDAS?


