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                                                       A BÍBLIA 
 

A Bíblia é a Palavra de Deus, composta de muitos livros num só volume. A primeira parte é 

chamada “ANTIGO ou VELHO TESTAMENTO” (A.T.), e a outra parte “NOVO 

TESTAMENTO” (N.T.). 

A palavra “Testamento” aqui tem o sentido de pacto, aliança ou contrato de Deus com os 

homens. 

O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Jesus Cristo e registra acontecimentos 

de todo esse período; começa com Gênesis e termina com Malaquias. 

O Novo Testamento foi escrito pelos discípulos de Jesus durante o primeiro século da Era 

Cristã; começa com o Evangelho de São Mateus e termina com Apocalipse. 

A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, durante um período de aproximadamente 1.600 

anos. Mas, há um fato importante e que você precisa saber: a Bíblia não foi escrita por vontade 

humana, como qualquer outro livro. Foi escrita pelo próprio Deus que usou homens totalmente 

dirigidos e inspirados pelo Espírito Santo. 

Os livros da Bíblia são divididos em capítulos e versículos, para maior facilidade nossa. 

Assim é, que, Filipenses 4:19, quer dizer: Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Para encontrar a 

passagem bíblica desejada, localize o livro com o auxílio do índice da sua Bíblia. Os capítulos 

são determinados por números grandes e os versículos por números menores.  

Existem traduções diferentes, mas a Bíblia é uma só; o sentido e significado da Palavra são os 

mesmos. A Missão da Igreja é pregar a Palavra de Deus a todas as criaturas, ensinando-as a 

guardarem e praticarem Seus mandamentos. 

 

1- Leia Lucas 2:1-20 e responda: 
 

a) Em que cidade Jesus nasceu?............................................................... 

 

b) A quem apareceram anjos?.................................................................. 

 

2- Copie: João 8:32  ..................................................................................................................... 

 

3- Leia em sua Bíblia I Timóteo 3:1-5 e escreva no verso desta folha o que você aprende 

nesta passagem da Bíblia. 

 

 

 

Seu Nome:__________________________________________________________________ 

 

 

 


