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LIÇÃO 4 
Os Livros do Velho Testamento 

 
     “Ler o Velho Testamento é o mesmo que ler qualquer outro livro antigo”, comentou um jovem que 
se juntara recentemente ao nosso grupo de estudo da Bíblia. No entanto, depois de ler e estudar um 
pouco o Velho Testamento, mudou de opinião. 
     Embora o Velho Testamento contenha algumas histórias, como a criação e a história do povo 
judeu, ele é mais do que um livro de histórias. Por vezes, um mesmo acontecimento surge repetido ou 
narrado sob uma perspectiva diferente. As profecias foram cuidadosamente registadas, umas já 
cumpridas e outras ainda por cumprir. Os livros contêm também histórias de amor, poemas, hinos e 
uma grande variedade de provérbios. 
     Os livros de histórias em geral falam-nos de grandes heróis, mas o Velho Testamento fala de 
pessoas comuns. No entanto, essas histórias não são menos importantes porque nos dão uma imagem 
clara do modo como Deus lida com o Seu povo. 
     Podemos dividir os livros do Velho Testamento em cinco grandes temas. Na lição 3, analisámos as 
divisões mais pequenas dos livros – os capítulos e versículos. Agora, veremos as divisões maiores ou 
classificações. 
 
Nesta lição Estudará... 
Organizando as Classificações 
Explicando as Classificações 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Identificar as principais classificações do Velho Testamento. 
Descrever as principais características de cada livro ou autor. 
 
ORGANIZANDO AS CLASSIFICAÇÕES 
Objectivo 1: Indicar os títulos das principais classificações dos livros do Velho Testamento e o 
número de livros que cada uma contém. 

 
Os 39 livros do Velho Testamento agrupam-se do seguinte modo: 
 

 
1. LEI        5 livros 
 
2. HISTÓRIA     12 livros 
 
3. POESIA       5 livros 
 
4. PROFETAS MAIORES     5 livros 
 
5. PROFETAS MENORES  12 livros 
 
 
 
     O índice no início da sua Bíblia apresenta uma lista dos livros do Velho Testamento. Se não 
estiverem classificados do modo que indicamos, o seguinte esquema ser-lhe-á muito útil. 
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     Talvez gostasse de saber a razão de os profetas se dividirem em maiores e menores. A 
classificação tem pouco a ver com o conteúdo porque todos os livros são importantes. Os livros dos 
profetas maiores (à excepção de Lamentações) têm mais páginas que os livros dos profetas menores. 
 

Para Fazer 
 
1 Organize a seguinte classificação segundo a sua ordem correcta. Coloque o número 1 ao lado 

do título da primeira classificação, 2 ao lado da segunda, etc. 
  
   a) Profetas Maiores 
 

  b) Lei 
 
  c) Poesia 
 
  d) Profetas Menores 
 
  e) História 

 
2 Quantos livros contém cada uma das seguintes classificações? 

 
Lei, Poesia e Profetas Maiores têm       livros cada. 
 
História e Profetas Menores têm       livros cada. 

LEI 
 

Génesis 
Êxodo 
Levítico 
Números  
Deuteronómio 

HISTÓRIA 
 

Josué 
Juízes 
Rute 
1 de Samuel  
2 de Samuel 
1 de Reis  
2 de Reis 
1 de Crónicas 
2 de Crónicas 
Esdras  
Neemias 
Ester 

POESIA 
 

Job 
Salmos 
Provérbios 
Eclesiastes 
Cantares de Salomão 

PROFETAS 
MENORES 

 

Oseias 
Joel 
Amós 
Obadias 
Jonas 
Miqueias 
Naum 
Habacuque 
Sofonias 
Ageu  
Zacarias 
Malaquias 

PROFETAS 
MAIORES 

 

Isaías 
Jeremias 
Lamentações 
Ezequiel 
Daniel 
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EXPLICANDO AS CLASSIFICAÇÕES 
A Lei 
Objectivo 2: Indicar e identificar os cinco livros da Lei. 
     Os primeiros cinco livros da Bíblia são conhecidos como os livros da Lei. Também se chamam 
Pentateuco, que significa “cinco livros”. O Pentateuco foi escrito por Moisés, o grande líder e 
libertador do povo judeu. É por essa razão que são também designados por “Livros de Moisés”. 
     Génesis significa “começo” ou “origens”. Génesis fala da Criação, da origem do Homem, do 
Dilúvio e da chamada de Abraão. 
     Êxodo significa “partida”. Diz-nos como Deus tirou o Seu povo da escravidão, lhes abriu o Mar 
Vermelho e supriu as suas necessidades. É um livro de milagres e de uma grande libertação. 
     Levítico deriva de Levi, a tribo sacerdotal. Este livro contém instruções para os sacerdotes e fala 
sobre o modo de oferecer sacrifícios – ansiando por Cristo que se tornaria o sacrifício oferecido em 
favor de toda a Humanidade. 
     Números regista o recenseamento do povo. Esse registo era importante para a jovem nação que se 
apresentava a possuir a terra que fora prometida a seu pai Abraão.   
     Deuteronómio significa “segunda lei”. O livro contém instruções adicionais dadas ao povo de 
Deus, a despedida de Moisés e o empossamento de Josué como futuro líder da nação após a morte de 
Moisés. 
     O Pentateuco abrange um período de cerca de 2.500 anos. Constitui o alicerce da história da 
redenção. 

Para Fazer 
 

3 Leia os nomes dos cinco livros da Lei até os dizer de cor. Depois, sem consultar qualquer 
lista, escreva esses títulos. 
 
a)   
 
b)   
 
c)   
 
d)   
 
e)   

 
4 Leia a descrição da coluna da esquerda e, ao lado, escreva o número do livro a que cada 
 descrição se refere.  
 
    a) Libertação da escravidão    1. Génesis 
 
   b) Regras para os sacerdotes judeus   2. Êxodo 
 
    c) Criação do homem     3. Levítico 
 
   d) Recenseamento     4. Números 
 
    e) Despedida de Moisés    5. Deuteronómio 
 
 
5 Assinale as alíneas que completam correctamente esta frase: Os primeiros livros da Bíblia 

chamam-se Lei porque contêm 
a) regras para o povo de Deus. 
b) 2.500 anos de história judaica. 
c) os Dez Mandamentos. 
d) instruções para os Levitas. 
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História 
Objectivo 3: Reconhecer factos gerais sobre o conteúdo de cada um dos livros históricos. 
     Os 12 livros de História apresentam-nos a história do povo judeu. Diz-nos como Deus lidou com 
as pessoas individualmente e como nação. 
     Josué, o general que guiou o povo Hebreu após a morte de Moisés, conquistou a terra de Canaã. O 
livro de Josué fala-nos dessa conquista. 
     Houve, contudo, alguns pequenos reinos e cidades que resistiram. Juízes cobre um período de 400 
anos de derrotas e de vitórias em Canaã: derrotas quando o povo se esquecia de Deus, vitórias quando 
se arrependiam e Deus levantava juízes como libertadores. 
     O livro de Rute fala-nos de uma dedicada jovem da terra de Moabe, que viveu no tempo de juízes. 
Tornou-se a bisavó de David e um dos antepassados de Jesus. 
     Primeiro e Segundo de Samuel obtêm o seu título de Samuel, o último dos juízes. Foi também 
sacerdote, profeta, educador e estadista, desempenhando um importante papel no fortalecimento da 
nação como reino constituído. 
     Primeiro e Segundo de Reis e Primeiro e Segundo de Crónicas prosseguem a história da nação e 
explicam-nos como se dividiu nos reinos de Judá e de Israel. Crónicas contêm também importantes 
genealogias para o povo Hebreu. 
     Deus usou Esdras, um sacerdote e Neemias, um príncipe, para guiarem os Hebreus de regresso do 
cativeiro de Babilónia para a sua terra natal. Estes dois homens ajudaram a reconstruir a nação. Deus 
também inspirou Esdras a escrever e a reunir os livros sagrados que compõem o Velho Testamento. 
Mandou fazer cópias das Escrituras para que o povo as pudesse ler. 
     O livro de Ester diz-nos como Deus utilizou uma linda judia para salvar o povo de ser massacrado 
durante o cativeiro. 
     Se consultar a sua Bíblia verificará que os livros históricos constituem cerca de um terço do Velho 
Testamento. Ponha um pedaço de papel antes de Josué e outro depois de Ester. Tente localizar cada 
livro, o mais depressa que possa. Um amigo seu poderá indicar nomes e vejam quanto tempo leva a 
encontrá-los. 

Para Fazer 
 
6 Leia a descrição na coluna da esquerda e escreva ao lado de cada uma o número do título do 

livro a que se refere. 
 
    a) Salvou os Hebreus de serem massacrados  1. Josué 
 
    b) Antepassado do Rei David   2. Juízes 
 
   c) 400 anos de derrotas e vitórias   3. Rute 
 
    d) O sacerdote que fez cópias das Escrituras 4. 1 e 2 Samuel 
 
    e) O príncipe que levou os Hebreus de Babilónia 5. 1 e 2 de Reis e  
                  1 e 2 de Crónicas 
    f) O general que conquistou Canaã   6. Esdras 
 
   g) O começo do reino de Israel   7. Neemias 
 
   h) A história de Judá e Israel    8. Ester 
          
7 A segunda classificação dos livros do Velho Testamento é designada por “Livros Históricos” 

porque fala da história de  
a) Moabe e Babilónia 
b) Canaã e Egipto 
c) Judá e Israel 
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8 Os três últimos livros históricos falam-nos da protecção de Deus aos Hebreus durante o 
cativeiro e regresso da Babilónia. Esses livros são: 
a) Esdras, Neemias e Ester 
b) 1 e 2 de Samuel, 1 e 2 de Reis 

 c) Josué, Juízes e Rute. 
 
9 Esdras é recordado pela sua importante acção em 

a) reunir os livros existentes do Velho Testamento 
b) escrever o Pentateuco ou os cinco livros da Lei. 

 
10 Compare os cinco primeiros capítulos de 1 de Reis e de 1 de Crónicas. Qual o livro que 

apresenta mais genealogias ou registo de antepassados de uma família? 
a) 1 de Reis 
b) 1 de Crónicas 

 
Poesia 
Objectivo 4: Reconhecer as características de cada um dos livros poéticos. 
     Muitos dos livros da Bíblia contêm passagens poéticas. No entanto, há cinco livros agrupados na 
classificação de livros de Poesia. 
     Job é um poema dramático sobre os sofrimentos de um justo e da recompensa final da sua fé. 
Julga-se que este é o mais antigo livro da Bíblia. 
     Salmos é o hinário e livro de oração da Bíblia. Estes poemas foram reunidos e usados nos tempos 
de adoração pelo povo de Israel. A maioria dos Salmos foram escritos por David e outros líderes, mas 
alguns têm origem desconhecida. 
     Salomão, um dos filhos de David e o terceiro rei de Israel foi o homem mais sábio deste mundo. 
Escreveu e compilou Provérbios que ensinam a juventude a levar uma vida recta e útil. Esse é um dos 
“livros de sabedoria”. 
     Eclesiastes é o testemunho que Salomão dá de quão vazia é a vida sem Deus. Prazeres, riquezas e 
poder não satisfazem. O Homem foi criado para servir Deus. 
     Cantares de Salomão é uma ópera, um hino dramático. Fala-nos do amor entre a noiva e o noivo e 
simboliza o amor de Deus pelo Seu povo. 
     A poesia hebraica difere de outras poesias tanto no estilo como na estrutura. Mas para apreciarmos 
a sua beleza, não é necessário que essa poesia tenha de seguir os padrões a que estamos habituados. 
Através dela, vemos como o coração de Deus se comovia com Seu povo e como, em troca, lhe 
respondia. 

Para Fazer 
 

11 O seguinte exercício é um exercício de combinação, tal como os utilizados para as duas 
 primeiras classificações. Ao lado de cada descrição, escreva o número do título do livro a que 
 se refere.
  
   a) Deus ama o Seu povo como o noivo ama a noiva 1. Job 
 
   b) Hinário Hebraico     2. Salmos 
 
   c) Ensina a juventude a viver    3. Provérbios 
 
   d) A razão do justo sofrer    4. Eclesiastes 
 
   e) O vazio da vida sem Deus.    5. Cantares de Salomão 
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Profetas Maiores 
Objectivo 5: Reconhecer o tema geral de cada um dos Profetas Maiores. 
     Quando Deus queria comunicar directamente com o Seu povo, decidia muitas vezes escolher 
homens conhecidos por profetas. Esses profetas proclamavam a mensagem de Deus quer pela palavra 
oral, quer pela escrita. 
     Os livros desta classificação chamam-se Profetas Maiores por causa da extensão dos livros, do seu 
longo ministério e da grande influência destes profetas. 
     Isaías foi tanto um príncipe israelita como um grande profeta que viveu durante o tempo em que a 
Babilónia estabelecia o seu império. Predisse o cativeiro da nação hebraica mas também produziu 
uma mensagem de esperança. Setecentos anos antes de Jesus nascer, Isaías predisse o Seu nascimento 
virginal, a Sua morte pelos nossos pecados e a Sua ressurreição.  
     Jeremias escreveu também sobre o cativeiro da Babilónia e disse que os Judeus voltariam à sua 
terra natal após 70 anos. O decreto de Ciro autorizando os Hebreus a regressarem à Palestina 
aconteceu tal como Jeremias tinha profetizado (Jeremias 25:11). 
     Lamentações. Jeremias viu muitas profecias cumpridas como a destruição de Jerusalém. Descreve-
as nos cinco poemas intitulados Lamentações. 
     Ezequiel foi um dos maiores profetas do exílio. Profetizou aos Hebreus durante os 70 anos do seu 
cativeiro na Babilónia. 
     Daniel, um príncipe Hebreu cativo, tornou-se primeiro-ministro do império Babilónico. São 
espantosas as suas profecias do surgimento e queda de impérios. 
     Muitas dessas profecias já se cumpriram e algumas delas estão ainda a ocorrer nos nossos dias. 
 

Para Fazer 
 
12 Qual o profeta maior que viveu 700 anos antes de Cristo e profetizou muitos detalhes 

cumpridos na vida de Jesus? 
a) Isaías 
b) Jeremias 
c) Ezequiel 
d) Daniel 

 
13 Embora poético, há um livro que nos fala da destruição de Jerusalém e que não está agrupado 

com os outros livros de poesia. De que livro se trata? 
a) Provérbios 
b) Eclesiastes 
c) Jeremias 
d) Lamentações 

 
Escolha as respostas que melhor completam as seguintes frases. 
 
14 Os profetas cativos na Babilónia e que pregaram aos Hebreus no exílio, foram 

a) Isaías e Jeremias 
b) Ezequiel e Daniel 
c) Oséas, Joel e Amós 
d) Jeremias e Lamentações 

 
15 O nome do príncipe cativo que se tornou ministro é 

a) Isaías 
b) Jeremias 
c) Daniel 
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16 Combine a profecia à esquerda com o profeta que a profetizou 
 
   a) O nascimento virginal de Cristo  1. Jeremias 
 
   b) Aparecimento e queda de impérios  2. Isaías 
 
   c) Setenta anos de cativeiro babilónico  3. Daniel 
 
Profetas Menores 
Objectivo 6: Indicar características de cada um dos Profetas Menores. 
     Os 12 livros dos Profetas Menores, no seu conjunto, não igualam em extensão o livro de Isaías. 
Mas estes homens amavam Deus e proclamavam ousadamente a Sua mensagem ao povo que era em 
geral indiferente ou rebelde a Deus. Os primeiros nove destes profetas viveram antes do cativeiro; os 
outros viveram após o regresso dos Judeus à sua terra natal. Cada livro leva o nome do seu autor. 
 
     Oséas pregou sobre o amor de Deus pelo Seu povo, assemelhando-o ao de um marido para com 
uma esposa infiel. Oséas utilizou como ilustração o seu caso pessoal. 
 
     Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, cumprido no Dia de Pentecostes e no 
reavivamento carismático nestes últimos tempos. 
 
     Amós foi um pastor que Deus enviou à capital de Israel para pregar contra a injustiça social. 
Alertou o povo para o iminente castigo contra o pecado. 
 
     Obadias profetizou sobre o julgamento contra a nação de Edom. Obadias é o mais pequeno livro 
do Velho Testamento. Sabe-se muito pouco deste profeta. 
 
     Deus enviou Jonas como missionário a Nínive mas ele tentou fugir, embarcando para outra cidade. 
Depois de ser engolido por um grande peixe, arrependeu-se, foi libertado e obedeceu depois a Deus. 
 
     Miquéias viveu no tempo de Isaías e Oséas. Profetizou a destruição da nação hebraica mas deu 
também esperança para o futuro. Falou do Salvador e, em Miquéias 5:2, chega até a mencionar a 
cidade onde nasceria Jesus. 
 
     Naum profetizou a destruição de Nínive, a grande cidade que se arrependera com a pregação de 
Jonas. Mas o povo regressou à impiedade e Deus disse que destruiria a cidade. 
 
     Habacuc e Sofonias alertaram para a derrota nacional e o cativeiro se o povo não se arrependesse. 
Este manteve-se em pecado e foi cativo para a Babilónia. 
 
     Após o regresso da Babilónia para a Palestina, Deus usou Ageu e Zacarias para encorajarem a 
construir o Templo. 
 
     Malaquias, o último dos profetas do Velho Testamento, viveu 400 anos antes do nascimento de 
Jesus Cristo. Leia em Malaquias 3:8-12 a sua mensagem sobre o dízimo. 
 
     Assim termina o tratamento que Deus deu ao Seu povo durante o Velho Pacto, quando eles 
esperavam a vinda do Messias e o Seu novo Pacto. 

 
 
 
 
 
 
 



 26

Para Fazer 
 
17 Leia as características na coluna da esquerda e depois escreva ao lado o número do profeta a 

que se referem. 
 
    a) Julgamento de Edom  1. Oséas 
 
   b) Pregaram a Nínive   2. Joel 
 
   c) Amor de Deus   3. Amós 
 
   d) Injustiça social   4. Obadias 
 
   e) O Espírito Santo   5. Jonas e Naum 
 
   f) Local de nascimento do Messias 6. Miqueias 
 
   g) Mensagem sobre o dízimo  7. Habacuque e Sofonias 
 
   h) Derrota nacional e cativeiro  8. Ageu e Zacarias 
 
   i) Reconstrução do Templo  9. Malaquias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


