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LIÇÃO 1 
A Bíblia  

 
     Os marinheiros estavam assustados. Desencadeara-se uma terrível tempestade e alguns dos seus 
companheiros haviam-se afogado. Encontravam-se perdidos e a braços com muitas perguntas sem 
resposta que os deixavam ainda mais inquietos. Qual o destino da viagem? Quanto tempo mais iria ela 
ainda durar? Conseguiriam, finda a expedição, voltar ao porto de partida? 
     Estamos em 1492 e o comandante desses homens, Cristóvão Colombo, não tinha a resposta a essas 
perguntas. Levava-os por uma rota inédita, através do Oceano Atlântico, em busca da Índia. Em vez 
disso, descobriu uma ilha nas Américas. Aí, a expedição encontrou água fresca que lhes salvou a vida. 
     Provavelmente, uma história semelhante não se repetiria hoje. Com cartas marítimas e equipamento 
sofisticado a orientar o seu rumo, os comandantes dos navios não precisam recear não alcançar o seu 
destino. 
     Embora em terra firme, muitas pessoas há que se sentem como perdidas num oceano tempestuoso. 
E interrogam-se: 
     Qual o meu destino? Estarei perdido? Alguma vez acharei o caminho certo? Deus tem escutado tais 
perguntas e deu-nos, por isso, um livro que orienta a nossa vida. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Origem e Estrutura da Bíblia 
O Propósito da Bíblia 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever a origem e a estrutura da Bíblia. 
Compreender como e porquê a Bíblia nos foi dada. 
 
A ORIGEM E ESTRUTURA DA BÍBLIA  
Objectivo 1: Descrever a origem e a estrutura básica da Bíblia. 
     A Bíblia Sagrada, composta por 66 livros, é como uma pequena biblioteca oferecida por Deus. A 
sua primeira parte – o Velho Testamento – contém 39 livros. A segunda parte – o Novo Testamento – 
compõe-se de 27 livros. 
     Durante um período de 1600 anos aproximadamente 40 homens escreveram esses livros. A Bíblia 
diz-nos que eles eram homens santos de Deus. Entre eles, havia reis e súbditos, poetas e mercadores, 
militares e dignitários religiosos. Provinham de locais diferentes, possuíam antecedentes diferentes e 
tinham interesses diferentes. 
     Os livros da Bíblia cobrem diversos assuntos, como história, profecia e poesia. Ela contém cânticos 
e máximas de sabedoria, chamadas provérbios. Narra histórias que prendem a atenção quer de novos 
quer de idosos. No entanto, todos esses livros se encaixam uns nos outros porque possuem um tema 
central – a relação entre Deus e o Homem. 
 

Para Fazer 
 
1 Complete as seguintes frases: 
 
 a) A Bíblia consiste em   livros, escritos por cerca de    homens de diferentes  
 
 proveniências. 
  
 b) A Bíblia levou cerca de    anos a ser escrita 
  
 c) Há    livros na primeira parte chamada o    Testamento e    livros  
 
 na segunda parte ou      Testamento. 
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O PROPÓSITO DA BÍBLIA  
Objectivo 2: Reconhecer aspectos da inspiração divina. 
     Talvez tenha notado o que parece uma contradição na primeira parte desta lição. Dissemos que 
Deus nos deu a Bíblia mas depois acrescentámos que houve homens que a escreveram. Como pode ser 
isso? 
     Os quarenta que escreveram a Bíblia foram inspirados divinamente. Isso significa que o Espírito 
Santo colocou na mente desses homens os pensamentos que Deus queria que eles escrevessem. Em     
2 Timóteo 3:16 lemos: “Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitoso...”. Esse versículo também 
nos diz qual a razão de a Bíblia nos ter sido dada – para ensinar, repreender, corrigir e orientar. 
     Deus deu-nos instruções para levarmos uma vida recta porque deseja o melhor para nós. Ele sabe 
que quando não vivemos segundo os Seus princípios, nos defrontamos com problemas. A nossa 
mente, o nosso corpo e especialmente o nosso espírito sofrem. A melhor forma de evitarmos o 
sofrimento é seguirmos de perto a Sua Palavra. Por meio dela, conhecemo-Lo pessoalmente e 
compreendemos que os Seus caminhos são o melhor para nós. 
     Como um mapa ou um roteiro, a Sua Palavra foi escrita para recorrermos a ela em busca de ajuda e 
de segurança. É maravilhoso termos sempre ao nosso lado as Suas instruções pessoais. 
 

Para Fazer 
 
2 Quando dizemos que a Bíblia é divinamente inspirada, estamos a enfatizar que: 
 a) ela nos fala de Deus. 
 b) Deus deu aos escritores os pensamentos que deviam escrever. 
 c) contém uma história religiosa valiosa. 
 
3 Os escritores dissertaram sobre o mesmo tema e não se contradisseram porque: 
 a) Deus era o verdadeiro autor e eles escreviam os pensamentos que d’Ele recebiam. 
 b) deixavam instruções aos escritores seguintes. 
 
4 Indique as razões VERDADEIRAS de Deus nos ter dado a Bíblia: 
 a) Quer o nosso melhor. 
 b) Quis dar-nos instruções quanto a uma vida recta. 
 c) Quis que compreendêssemos que Ele é demasiado grande para o conhecermos. 
 d) Quer estabelecer uma relação connosco e dizer-nos como Ele é. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




