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LIÇÃO 5 
Os Livros Do Novo Testamento 

 
     Quando o Novo Testamento começou a ser escrito, o panorama do Velho Testamento tinha 
mudado bastante. Os dias dos profetas tinham passado e grande parte do povo mostrava-se indiferente 
às coisas espirituais. Tal como o Próximo Oriente e a Europa, a nação judaica tinha caído sob o 
domínio do Império Romano. Embora fosse uma época difícil para os Judeus que ansiavam pela 
libertação, as influências externas apresentavam alguns benefícios. O forte exército romano zelava 
pela segurança das estradas, por onde fluía o comércio e por onde a cultura grega tinha uma via de 
comunicação para espalhar a sua arte e cultura. 
     Não foi por acaso que Deus enviou o Seu Filho ao mundo nesta altura. Os Gregos contribuíram 
com a sua língua para comunicar o Evangelho e os Romanos davam razoável protecção e liberdade ao 
evangelismo. 
     O Novo Testamento é a história da vida de Cristo e do começo do Cristianismo. Estes livros 
contêm instruções e promessas para todos os crentes, profecias relativas ao futuro e a esperança de 
vida eterna com Cristo. Ao estudar estes livros, esperamos que deseje começar a ler e a aprender as 
suas verdades. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Organizando as Classificações 
Explicando as Classificações 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Saber quem são os autores do Novo Testamento e o que eles escreveram. 
Compreender que a mensagem central do Novo Testamento é a vida e os ensinamentos de Jesus 
Cristo. 
 
ORGANIZANDO CLASSIFICAÇÕES 
Objectivo 1: Indicar as principais classificações do Novo Testamento. 
     Na lição 4, vimos que o Velho Testamento tem cinco grandes classificações. O Novo Testamento 
tem igualmente cinco classificações. É fácil recordá-las, utilizando o mesmo método usado para o 
Velho Testamento. 
 
O Novo Testamento tem 27 livros, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELHOS 
 
Mateus 
Marcos 
Lucas 
João 

HISTÓRIA 
 
Actos 

EPÍSTOLAS 
GERAIS 

 
Tiago 
1 e 2 Pedro 
1, 2 e 3 João 
Judas 

EPÍSTOLAS 
PAULINAS 

 
Romanos 
1 e 2 Coríntios 
Gálatas 
Efésios 
Filipenses 
Colossenses 
1 e 2 Tessalonicenses 
1 e 2 Timóteo 
Tito 
Filémon 
Hebreus 

PROFECIA 
 
Apocalipse 
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Para Fazer 
 
1 Complete as seguintes palavras com as letras correctas. 
 
 Classificações    Número de Livros 
 

Ev         4 livros 
 

 His         1 livro 
 
Epístolas Pa        14 livros 
 
Epístolas Ge        7 livros 
 
Pro         1 livro 

 
     Total  27 Livros 
 
EXPLICANDO AS CLASSIFICAÇÕES 
Objectivo 2: Reconhecer a diferente ênfase que cada Evangelho dá de Cristo. 
     Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram a vida de Jesus nos Evangelhos que têm o seu nome. A 
estes escritores por vezes chamamos os Quatro Evangelistas. Cada um foca ou enfatiza um aspecto 
diferente. 
     Mateus apresenta Jesus como o Messias. Citando as profecias do Velho Testamento sobre o 
Messias (o nome que os Judeus davam ao Rei que esperavam), Mateus mostra que Jesus cumpriu as 
Escrituras. 
     Marcos escreveu para os Romanos que, na sua maioria, não conheciam as Escrituras. O seu 
Evangelho está pleno de acção dinâmica apresentando aos seus leitores Jesus como o Servo de Deus. 
     Lucas, que era médico, escreveu o seu Evangelho para um amigo grego. Enfatiza a perfeita 
humanidade de Cristo, apresentando-O como o filho do Homem. 
     João procura apresentar Jesus como o Filho de Deus, mostrando também que quem crer n’Ele tem 
a vida eterna. 
     Os três primeiros Evangelhos são chamados “Sinópticos” porque dão uma sinopse ou uma visão de 
conjunto da vida de Jesus. São muito semelhantes quanto ao conteúdo. João, porém, não enfatiza tanto 
a história de Jesus como os Seus ensinamentos. 
 

Para Fazer 
 
2 O Evangelho que cita muitas profecias para mostrar que Jesus é o Rei prometido é 
 a) Mateus 
 b) Marcos 
 c) Lucas 
 d) João 
 
3 Leia Lucas 1:1-4. Aqui, vemos que Lucas baseou o que escreveu em 
 a) rumores ou boatos 
 b) experiência pessoal, como discípulo 
 c) uma cuidadosa investigação e consulta de testemunhas oculares 
 d) lendas e tradições 
 
4 Marcos encheu o seu Evangelho com 
 a) profecias do Velho Testamento 
 b) sermões de Jesus 
 c) a acção dinâmica da obra de Jesus 
 d) provas da divindade de Jesus 
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5 Leia João 20:30-31. João explica que escreveu para que os seus leitores pudessem crer em 
Jesus como 

 a) o homem perfeito e seguir o Seu exemplo 
 b) O Filho de Deus e ter vida eterna n’Ele. 
 
6 A principal ênfase de Lucas sobre Jesus era mostrar que Ele era o 
 a) Filho do Homem 
 b) Messias dos Judeus 
 c) Filho de Deus 
 d) Rei vindouro 
 
História 
Objectivo 3: Indicar a mensagem chave de Actos. 
     Lucas escreveu os Actos dos Apóstolos para mostrar como Jesus enviou o Espírito Santo e 
continuou a Sua obra na terra, depois de voltar ao Céu. 
     Apóstolo significa “enviado” ou “aquele que é enviado”. Actos mostra-nos de que modo os 
enviados do Senhor levaram o Evangelho ao mundo. 
     Uma das principais personagens de Actos é Paulo. Ele foi o Apóstolo aos Gentios, isto é, todos os 
que não eram Judeus. Lucas viajou com ele e narra-nos as suas excitantes aventuras missionárias. Diz-
nos de que modo o Espírito Santo usou Paulo para iniciar a igreja cristã em muitos países. 
     O texto chave é Actos 1:8. É um versículo que todos os Cristãos deveriam decorar. 
 
"Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto 
em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:8). 

 
Para Fazer 

 
7 O título “Actos dos Apóstolos” significa os actos dos 
 a) sucessores. 
 b) enviados. 
 c) representantes. 
 d) dirigentes. 
 
8 Complete a seguinte frase: O médico chamado                 acompanhou Paulo  
 
 nas suas viagens missionárias aos         . 
 
9 A passagem chave de Actos diz que 
 a) Paulo devia converter todos os Gentios. 
 b) Lucas seria um médico missionário. 
 c) o Espírito Santo testemunharia em Jerusalém. 
 d) o Espírito Santo daria poder para testemunhar. 
 
Epístolas Paulinas 
Objectivo 4: Definir o significado de epístolas e dizer qual a importância das epístolas. 
     As treze ou catorze epístolas paulinas são cartas que Paulo escreveu, algumas a igrejas que ele 
fundou. O livro de Hebreus não está identificado pelo que não podemos dizer que Paulo seja o seu 
autor. Muitos peritos, contudo, pensam ser Paulo o autor e, por isso, estamos a incluir Hebreus na lista 
das Epístolas Paulinas. 
 
Romanos  Efésios    1 Timóteo  
1 Coríntios  Filipenses   2 Timóteo 
2 Coríntios  Colossenses   Tito 
Gálatas   1 Tessalonicenses  Filémon 
   2 Tessalonicenses  Hebreus 
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     Como na altura não havia tipografias, as Epístolas passavam de igreja para igreja. É possível que 
em cada uma delas os seus membros fizessem uma cópia para a conservarem e estudarem. 
     Romanos é considerada “a catedral da doutrina cristã” por causa da sua explicação clara e 
poderosa da salvação. O seu tema é a justificação pela fé. 
     Paulo escreveu 1 e 2 Coríntios à igreja que ele fundou em Corinto. Essas cartas tratam de 
problemas de doutrina e de conduta na igreja. 
     A epístola seguinte, Gálatas, tem o mesmo tema que Romanos – a justificação pela fé. Enfatiza 
que não são as boas obras mas apenas a fé em Cristo que nos salva. 
     Enquanto esteve preso por pregar o Evangelho, Paulo escreveu Efésios, Filipenses e Colossenses. 
Essas epístolas, chamadas “epistolas prisionais” falam da vida cristã. 
     As duas cartas aos Tessalonicenses dizem-nos o que irá acontecer antes da 2ª Vinda de Jesus.        
1 Tessalonicenses 4:13-18 fala-nos da Sua vinda. 
     Quatro das Epístolas Paulinas destinam-se a pessoas individuais. As duas cartas para Timóteo e 
uma para Tito são de especial ajuda para os pastores. Pouco antes de morrer pela causa de Cristo, 
Paulo escreveu a sua última carta a Timóteo, incitando-o a ser fiel na obra de Deus. Leia                     
2 Timóteo 4:5-8. 
     Onésimo, o escravo fugitivo de Filémon, foi salvo quando estava preso com Paulo. O apóstolo 
escreveu então a Filémon, pedindo-lhe que perdoasse Onésimo e o recebesse como um irmão em 
Cristo. 
     A palavra-chave de Hebreus é “melhor”. Esta carta aos Cristãos Hebreus recordava-lhes que o 
novo pacto é melhor que o antigo. Hebreus mostra como os ritos e os sacrifícios simbólicos do tempo 
da Lei eram uma figura de Cristo que Se tornou o nosso sumo-sacerdote e o supremo sacrifício pelos 
nossos pecados. 

Para Fazer 
 
10 Assinale a alínea que completa correctamente esta frase: Epístola significa 
 a) doutrina. 
 b) carta. 
 c) cópia. 
 
11 À esquerda, está o tema central de cada Epístola. Ao lado de cada, escreva o número do livro 
 ou livros a que se refere. 
 
   a) Viver a vida cristã   1. Romanos e Gálatas 
 
   b) Jesus o nosso Sumo Sacerdote 2. Efésios, Filipenses e Colossenses 
 
   c) Justificação pela fé   3. 1 e 2 Tessalonicenses 
 
   d) 2ª Vinda de Jesus   4. 1 e 2 Timóteo, Tito 
 
   e) Perdão de um escravo  5. Filémon 
 
   f) Como deve trabalhar um Pastor   6. Hebreus 
 
12 Assinale as alíneas que completam correctamente esta frase: As Epístolas Paulinas são 
 importantes porque elas 
 a) dão conselhos aos crentes. 
 b) dizem-nos como sermos salvos. 
 c) dizem-nos como viveram os profetas. 
 d) contêm bons ensinamentos sobre doutrina. 
 e) foram todas escritas na prisão. 
 f) dizem aos pastores e às igrejas como trabalhar. 
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Epístolas Gerais 
Objectivo 5: Indicar os principais ensinos de cada epístola geral. 
     As Epístolas Paulinas recebem o título do nome das pessoas a que se destinam mas as Epístolas 
Gerais são conhecidas pelo nome dos seus autores. 
     Tiago que escreveu o livro que tem o seu nome foi pastor da igreja de Jerusalém e provavelmente 
era irmão de Jesus. Tiago, irmão de João já tinha sido decapitado. 
     Tiago ensina que a vida da fé em Cristo produz boas obras. As nossas obras não nos salvam mas, 
sendo salvos, temos de fazer o que pudermos por Deus e pelo Seu povo. 
     As duas cartas de Pedro encorajando os Cristãos que sofrem lembram-lhes que o Senhor virá um 
dia e recompensá-los-á pela sua fidelidade. 
     João, o discípulo amado, foi, dos Doze, o que viveu mais tempo. Escreveu um Evangelho e três 
epístolas têm o seu nome. O tema do amor de Deus que nos faz amar uns aos outros está presente em 
todas as suas obras. Escreveu também Apocalipse, o livro que revela Cristo como Rei dos Reis e 
Senhor do Senhores. 
     Judas, a última epístola, foi escrita por um irmão de Tiago e provavelmente irmão de Jesus. Alerta 
o leitor para os falsos ensinamentos e fala da vinda de Jesus para julgar o mundo. 

 
Para Fazer 

 
13 Qual o principal tema de cada uma das seguintes epístolas? 
 
 Tiago             
 
             
 
 1 e 2 de Pedro            
 
             
 
 1, 2 e 3 de João           
 
             
 
 Judas             
 
             
 
Profecia 
Objectivo 6: Reconhecer o conteúdo e o valor do livro do Apocalipse. 
     O Apocalipse é também designado pelo livro da Revelação porque desvenda o futuro. As suas 
visões simbólicas são semelhantes às do livro de Daniel. O autor, João, era um ancião exilado na ilha 
de Patmos quando teve visões dos últimos dias, dos Céus e do reino vindouro de Deus. 
     Embora João tivesse conhecido Jesus durante o Seu ministério terreno, viu-O de novo como um 
poderoso conquistador. Viu-O como aquele que detém todo o poder e autoridade (Apocalipse 1:18). 
     Assim como para João a revelação de Cristo transformou a ilha de Patmos na antecâmara do céu, 
também para nós trouxe luz às nossas trevas, alegria à nossa vida e esperança para um mundo caótico. 

 
Para Fazer 

 
14 Assinale as alíneas que completam correctamente a seguinte afirmação: Na revelação em 
 Patmos, 
 a) o futuro tornou-se conhecido. 
 b) João não viu qualquer réstia de esperança. 
 c) João teve uma visão dos últimos dias. 
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15 Os dois livros muito semelhantes nos seus quadros simbólicos dos conflitos mundiais, no 
 domínio do Anticristo e no triunfo final de Cristo são: 
 a) Isaías e 1 de Pedro. 
 b) Daniel e Apocalipse. 
 c) Ezequiel e Apocalipse. 
 
16 Leia Apocalipse capítulos 1, 21, 22. Que sente quando lê esses três capítulos? Emociona-se ao 
 pensar que Cristo virá muito em breve? A oração de João em 22:20 é também a sua? Peça a 
 Deus que o ajude a lembrar-se disso, na medida em que vive e trabalha para Ele. 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
  
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


