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LIÇÃO 1 
O Novo Testamento e o Seu Mundo 

 
     O mundo para o qual Jesus Cristo veio fora moldado por três importantes influências: o poder 
militar dos romanos, a cultura dos gregos e a religião dos judeus. Nesta lição, compreenderá como 
Deus usou cada uma delas para preparar o terreno para o tempo em que o Seu Filho iniciaria o Seu 
ministério terreno. Conforme diz o texto de Gálatas 4:4, Deus enviou o Seu Filho na “... plenitude dos 
tempos...”. 
     Esta lição também lhe dará uma visão panorâmica do Novo Testamento. Por meio de escritores 
humanos, Deus deu-lhe a forma duma unidade harmónica. Os seus vinte e sete livros incluem vários 
tipos de literatura. Foram escritos em ocasiões diferentes e sob variadas circunstâncias. Alguns desses 
livros foram escritos para narrar eventos específicos, e outros para abordar determinados problemas. 
Em todos eles, porém, há uma importante mensagem: Deus estabeleceu Um novo acordo ou 
testamento com o homem por meio de Jesus Cristo. 
     Os factos que aprender nesta lição ajudá-lo-ão a compreender como a mão de Deus estava por trás 
dos eventos históricos. Eles também o ajudarão enquanto estiver a procurar obter uma mais completa 
e profunda compreensão do admirável Novo Testamento que Deus nos deu. 
 
Sumário da Lição 
O MUNDO DO NOVO TESTAMENTO 
     O Poder de Roma 
     A Cultura Grega 
     A Religião Judaica 
     O Judaísmo do Período Intertestamental 
     O Judaísmo do Novo Testamento 
     Outras Religiões 
OS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO 
     O Conteúdo dos Livros 
     Os Livros Históricos 
     Os Livros Doutrinários 
     Os Livros Pessoais 
     O Livro Profético 
     Autores dos Livros 
     Cronologia dos Livros 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Identificar as descrições de pessoas, grupos e instituições importantes dos tempos do Novo 
    Testamento. 
2. Testemunhar de que Cristo veio na “plenitude do tempo”. 
3. Descrever os autores, o conteúdo geral e a cronologia dos livros do Novo Testamento. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia a introdução ao curso e estude o sumário e os objectivos da lição. Isso ajudá-lo-á a identificar   
    as coisas que deve tentar aprender ao estudar a lição. 
2. Esforce-se por absorver a lição e faça todos os exercícios. Compare as suas respostas com aquelas  
    que são dadas no final da lição. Aprenda o significado das palavras-chave que não conhece. As  
    definições dessas palavras aparecem no glossário no final deste guia de estudos. 
3. Faça o auto-teste no fim da lição e verifique cuidadosamente as suas respostas. Reveja  
    quaisquer pontos a que não respondeu correctamente. 
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Palavras-Chaves         
a.C.  
apocalíptico  
circuncisão  
cronologia  
d.C.  
diáspora   

escribas 
fariseu  
filosofia  
helenista  
intertestamental  
judaísmo 

Messias 
pagão  
Palestina  
Páscoa  
Pentecostes  
Período  

prosélito  
sábado  
saduceus 
Septuaginta 
sinagoga 
Sinédrio 

 

O MUNDO DO NOVO TESTAMENTO 
 
     Diferentes forças contribuíram para dar forma ao mundo do Novo Testamento. Por exemplo, 
consideremos estes factos. Embora os romanos governassem a Palestina quando o Novo Testamento 
foi escrito, a língua do próprio Novo Testamento foi o grego. Jesus, cuja história está narrada no Novo 
Testamento, era judeu, o Messias cuja vinda fora predita pelas Escrituras do Antigo Testamento. 
Além disso, nas páginas do Novo Testamento lemos acerca de pessoas que seguiam muitas variedades 
de religiões pagãs e de cultos misteriosos. Quais foram as forças que moldaram o mundo do Novo 
Testamento? 
 
O Poder de Roma 
Objectivo 1. Diga de quais maneiras o poder militar romano possibilitou a rápida propagação do 
evangelho. 
 
     Lemos em Lucas 2:1 que “E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César 
Augusto, para que todo o mundo se alistasse”. César era o título conferido aos imperadores romanos. 
Em alguns textos do Novo Testamento, o imperador romano também é chamado rei (1 Pedro 2:17, 
por exemplo). No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, o império romano estendia-se desde a 
extremidade ocidental do Mar Mediterrâneo até ao Rio Eufrates, no Oriente Médio. Todo esse grande 
território estava sob o governo do imperador. Os romanos dividiam o seu império em províncias – 
áreas com bases militares. Diferentes dessas províncias são mencionadas pelo nome nas páginas do 
Novo Testamento, como a Macedónia, a Acaia, a Síria, a Ásia, a Galácia e a Panfília. 
     O poder militar e a força politica de Roma tinham produzido a unidade política, a paz militar e a 
liberdade de comércio e de transporte. As várias nações que Roma conquistou estavam debaixo de um 
único governo. A paz romana foi imposta, cessando as guerras entre essas nações. Aos cidadãos 
romanos eram outorgadas protecções especiais. Podiam dirigir-se a qualquer parte do império sem o 
temor de serem injustamente aprisionados ou mal tratados. O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi 
notavelmente usado por Deus para propagar a mensagem de Cristo em novas regiões, ocasionalmente 
teve de depender da protecção especial desfrutada por ele como cidadão romano que era              
(Actos 16:38; 22:29). 
     Os romanos eram excelentes construtores de boas estradas e de pontes fortes. As estradas eram 
conservadas livres de assaltantes. Elas ligavam a capital, Roma, a todas as partes do império. Dizia-se: 
"Todos os caminhos levam a Roma". Os mares eram mantidos livres de piratas. Como nunca antes, 
havia segurança, liberdade e facilidade de viagens e de comunicação. 
 
Nota: Antes de responder às perguntas a seguir, reveja as instruções para responder às perguntas de 
estudo, dadas na introdução ao curso. Reexamine essas orientações se porventura precisar delas 
quando estiver a responder a outras perguntas. 
 
1. Complete esta frase. Depois de Cristo terminar o Seu ministério na terra, o evangelho espalhou-se 
pelo mundo em muito pouco tempo. Uma das razões disso é que os romanos construíram boas 
estradas, que ligavam Roma a 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A Cultura Grega 
Objectivo 2. Identifique a maneira mais importante pela qual a cultura grega preparou o mundo para 
ouvir a mensagem de Jesus Cristo. 
 
     Embora os romanos fossem os dominadores políticos do mundo, eram a língua e o pensamento 
gregos que dominavam a cultura da época. Uma língua e um mundo! Esse era o lema e ambição de 
Alexandre o Grande. Quando ele fez as suas conquistas, tomou providências para unificar todas as 
nações dominadas sob o seu controle. A língua grega passou a ser ensinado por toda a parte do seu 
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império. A cultura grega foi introduzida como o padrão de pensamento e da vida diária. Isso produziu 
um profundo impacto sobre o povo do mundo do Novo Testamento. (A cultura grega também é 
chamada cultura helénica. O termo vem da palavra grega Hellas, nome original da terra da Grécia. A 
pessoa cuja cultura era grega era chamada helenista, embora não fosse grega de nascimento). 
     Se o império politico de Alexandre o Grande foi de breve duração, o seu impacto cultural foi 
grande e duradouro. Por muitos séculos, o mundo mediterrâneo inteiro exibiu as marcas da influência 
helenista. Tornaram-se generalizados os costumes e as maneiras gregos. Muitas cidades copiavam o 
estilo da arquitectura grega. O espírito de inquirição dos gregos, que gostavam de especular sobre a 
origem e o significado do universo, de Deus e do homem, do bem e do mal, também foi adoptado 
pelas nações influenciadas pela cultura grega. O grego tornou-se a língua dos governantes e a língua 
comum dos escravos. Cartas, poemas e transacções comerciais eram todas redigidas em grego. No 
Novo Testamento, o termo grego é usado para referir-se não somente ao povo da Grécia, mas também 
ao povo que falava o grego, e pertencia a outras nações não-judaicas. O grego tornou-se generalizado 
como língua. 
     Quando os romanos chegaram ao poder, encontraram na língua grega um meio ideal para se 
comunicar com os seus territórios capturados. Jovens romanos eram enviados para serem educados 
em universidades gregas, como as de Atenas, Rodes e Tarso. Finalmente na própria capital do império 
o grego tornou-se largamente falado. 
 
2. VERDADEIRO (V) ou FALSO (F)?:  
 
_____ a) Uma pessoa tinha de ser nascida na Grécia para ser chamada helenista. 
 
_____ b) Quando o império grego se desmoronou, perdeu toda a sua influência. 
 
_____ c) Os romanos usavam a língua grega para comunicarem com os seus territórios. 
 
_____ d) Pessoas não-judaicas algumas vezes eram chamadas gregas no Novo Testamento, mesmo  
   que não fossem de nacionalidade grega. 
 
     A língua grega era realmente um veículo inigualável para expressar a mensagem cristã. Visto que 
essa língua era tão largamente usada, os apóstolos podiam pregar em grego sem a necessidade de 
intérpretes. O uso generalizado dessa língua também explica por qual razão todos os livros do Novo 
Testamento, escritos quase todos por judeus, foram originalmente escritos em grego. Quando Cristo 
veio com a mensagem de Deus para o mundo inteiro, havia uma língua universal com a qual Ele podia 
comunicar com todos. 
 
3. A maneira mais importante em que a cultura grega ajudou a preparar o mundo para ouvir a 
mensagem de Cristo foi através: 
a) dos costumes, maneiras e estilos arquitectónicos dos  gregos,  que tinham sido adoptados em muitos 
lugares. 
b) da língua grega, que era usada por todo o vasto império romano. 
c) do espírito de inquirição dos gregos, que procuravam compreender o sentido do universo. 
 
A Religião Judaica 
 
     Já aprendemos como Deus usou o poder romano e a cultura grega para preparar o mundo para 
ouvir a mensagem de Cristo. Deus também usou o povo e a religião judaicos com esse mesmo 
propósito. Ele revelou-se aos judeus e conferiu-lhes predições a respeito do Messias que viria. Essas 
revelações e profecias foram registadas e reunidas no Antigo Testamento. Os ensinamentos do Antigo 
Testamento propagaram-se por muitos lugares do mundo como resultado do desenvolvimento da vida 
e da religião judaica que ocorreu durante o exílio e o período intertestamental. Na próxima secção, 
estudaremos esses desenvolvimentos. Antes de prosseguir, complete o próximo exercido, ele ajudá-lo-
á a rever os eventos principais do período intertestamental. 
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4. Examine de novo a introdução ao curso e leia novamente a secção intitulada “Período Entre os Dois 
Testamentos”. Complete as frases que se seguem, escrevendo os nomes, palavras ou datas correctos. 
 
Depois de os judeus estarem exilados há setenta anos, os ____________________________________ 
 
permitiram que eles voltassem a Jerusalém. O seu império foi posteriormente derrotado por 
 
_______________________________________________________ que faleceu em __________ a.C.  
 
Então a Palestina foi governada por uma série de outros poderes estrangeiros. Os judeus revoltaram-se  
 
contra eles no ano de __________ a.C. Os judeus obtiveram novamente o controle de Jerusalém e  
 
foram independentes até __________a.C. Pompeu derrotou-os.  Então, em 37 a.C. foi nomeado  
 
governador dos judeus por ____________________________________________________________ 
 
O Judaísmo do Período Intertestamental 
Objectivo 3. Nomeie os desenvolvimentos do judaísmo intertestamental que prepararam o mundo 
para ouvir a mensagem de Cristo. 
 
     Três principais desenvolvimentos surgiram no judaísmo durante o exílio e os anos do período 
intertestamental. Esses três foram:  
 
1. o surgimento da sinagoga e a sua forma de adoração,  
2. a conversão de muitos não-judeus ao judaísmo, e  
3. a tradução das Escrituras do Antigo Testamento para o grego. 
 
1. A sinagoga.  
     Quando os judeus foram levados para o exílio, levaram consigo as Escrituras do Antigo 
Testamento. Esses escritos formavam a base da sua prática religiosa. Durante o cativeiro, não podiam 
adorar no templo e nem oferecer sacrifício de animais. Todavia, eles deram continuidade à sua 
adoração ao verdadeiro Deus. 
     Eles passaram a reunir-se em agrupamentos chamados sinagogas, para discutirem sobre as 
Escrituras e serem instruídos nelas. Dez ou mais homens podiam formar uma sinagoga, e podia haver 
mais de uma sinagoga numa cidade. A adoração típica da sinagoga incluía leituras da lei e dos 
profetas. Os profetas tinham escrito sobre a vinda de um Messias que libertaria o povo de Deus. 
Estudando os judeus esses escritos, começaram a aguardar o Messias, que os livraria do cativeiro. 
 
2. A conversão de não-judeus ao judaísmo.  
     Durante os seus anos de exílio na Babilónia, os judeus foram usados por Deus para torná-Lo 
conhecido entre os babilónios. O livro de Daniel no Antigo Testamento, por exemplo, refere como o 
rei Nabucodonosor testificou do poder de Deus nas vidas de Daniel e os seus três amigos, os jovens 
judeus a quem ele tinha capturado e levado para a Babilónia. Ele foi forçado a admitir que o Deus de 
Daniel era “... Deus dos deuses, e o Senhor dos reis...” (Daniel 2:47). Aos judeus foi dada a liberdade 
para adorar o seu Deus e ensinar acerca d’Ele. Embora um grupo de judeus tivesse regressado a 
Jerusalém, quando isso lhes foi permitido, muitos permaneceram na Babilónia e mais tarde estabe-
leceram-se noutros lugares por todo o império com eles levavam as suas crenças sobre Deus e a 
promessa de um futuro libertador. Não admira, pois, que lemos, em Mateus 2:1-2, que os magos ou 
sábios, orientados pela estrela, vieram do oriente a Jerusalém procurando adorar o recém-nascido rei 
dos judeus. 
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5. VERDADEIRO ou FALSO? 
 
 _____a) A adoração na sinagoga começou durante o tempo em que os judeus estavam na Babilónia. 
 
_____ b) Após o exílio, os judeus não continuaram a ensinar a lei mosaica. 
 
_____ c) A adoração na sinagoga incluía o estudo da lei e dos profetas. 
 
     Os judeus que não permaneceram na Babilónia nem voltaram à Palestina, dirigiram-se a lugares 
como Egipto, Grécia, Macedónia, Roma e outras cidades principais da Ásia Menor. (Esse movimento 
que espalhou os judeus denomina-se diáspora ou dispersão, conforme já aprendeu na introdução ao 
curso). Finalmente, havia colónias judaicas em todas as nações do império romano. De facto, havia 
mais judeus a viver fora da Palestina do que dentro. 
     Como resultado da dispersão, os ensinamentos sobre o único e verdadeiro Deus e o vindouro 
Messias tornaram-se largamente conhecidos. Um considerável número de não-judeus da Palestina e 
de outros lugares uniram-se à religião judaica, reconhecendo a superioridade desta em relação às 
crenças pagãs. Essas pessoas eram chamadas prosélitos e tementes a Deus”. Prosélitos eram aqueles 
que se submetiam a todos os requisitos da lei, incluindo a circuncisão. Eram tratados corno membros 
plenos da comunidade judaica. Os tementes a Deus, em contraste com isso, eram aqueles que aceita-
vam os ensinamentos judaicos, mas não assumiam a obrigação de cumprir a lei. Esses não eram 
considerados membros plenos. 
 
3. A Septuaginta.  
     Para onde quer que os judeus fossem, levavam as suas Escrituras e ensinavam-nas nas sinagogas 
que formavam. Durante o período intertestamental, as Escrituras do Antigo Testamento foram 
traduzidas para o grego. Essa tradução foi produzida na cidade de Alexandria, no Egipto. Recebeu o 
nome de Septuaginta, palavra que significa “setenta”, porque, de acordo com a tradição, o trabalho de 
tradução foi efectuado por setenta e dois eruditos. Essa tradução ajudou a propagar os ensinamentos 
do Antigo Testamento por todo o mundo de língua grega, antes mesmo do nascimento de Cristo. Era 
usada pelos judeus, os seus convertidos, pelos escritores do Novo Testamento e pelos primeiros 
pregadores do evangelho. 
 
6. RESPOSTA BREVE: 
  
a) Diáspora ________________________________________________________________________ 
 
b) Prosélito ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Temente a Deus __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Septuaginta _____________________________________________________________________ 
 
e) Sinagoga ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Durante o período intertestamental, muitos não-judeus ouviram acerca do Messias que viria, por  
 
causa da _______________________________________________________dos judeus entre muitas  
 
nações e a tradução do Antigo Testamento para a língua ____________________________________ 
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O Judaísmo do Novo Testamento 
Objectivo 4. Identifique as descrições das principais características do judaísmo, nos tempos do Novo 
Testamento. 
 
     Já aprendemos como os desenvolvimentos inter-testamentais do judaísmo prepararam o mundo 
para ouvir a pregação do evangelho. Consideremos agora alguns aspectos específicos da própria 
religião judaica, conforme ela existia nos dias do Novo Testamento. Esses aspectos são com 
frequência referidos nas páginas do Novo Testamento. 
 
Os grupos religiosos.  
     Havia dois partidos ou facções principais dentro do judaísmo: os fariseus e os saduceus. Os 
fariseus julgavam-se o verdadeiro Israel de Deus. O nome fariseu significa “separado”. Eles seguiam 
rigidamente a lei escrita e as tradições dos anciãos, aceitando também os escritos proféticos. Na sua 
submissão à lei, eles eram assessorados pelos escribas, que interpretavam a lei e ajudavam-nos a 
aplicá-la às flutuantes condições da vida diária. Criam na existência dos anjos e dos espíritos, bem 
como na ressurreição dos mortos. Praticavam a oração ritual e o jejum, e davam dízimos daquilo que 
possuíam. Não trabalhavam ao sábado, e nem permitiam que alguém o fizesse. O povo, sobre quem 
eles exerciam considerável influência, respeitava-nos como homens santos. Zelosos em prol do 
judaísmo, eles conquistavam muitos não-judeus às suas crenças. Antes da sua conversão a Cristo, o 
apóstolo Paulo fora fariseu. Tanto os escribas quanto os fariseus mostravam-se activos nas sinagogas. 
 
Os saduceus.  
     Em contraste, aceitavam somente a lei como autoridade. Eles rejeitavam as tradições dos anciãos e 
não acreditavam em anjos, espíritos ou na ressurreição dos mortos. Deixavam-se influenciar mais pelo 
sacerdócio, pelo templo e pelo poder político. Quase todos os saduceus eram sacerdotes. 
     Embora os romanos fossem administradores capazes, muitos judeus da Palestina ressentiam-se 
muito ante o seu domínio. Odiavam pagar impostos ao governo romano. Não obstante, o governo 
romano era um facto da vida. Como resultado disso, havia uma constante corrente subterrânea de 
rebelião e agitação entre os judeus. Aumentando essas tensões políticas, muitos líderes judeus 
passaram a dar cada vez mais da sua atenção a essas tensões. 
 
O concílio governante.  
     Sob o abrangente governo romano, entretanto, aos judeus foi dado um certo grau de autoridade 
para se governarem a si mesmos quanto às questões políticas e religiosas. Essa autoridade repousava 
sobre o concilio de setenta juízes, chamados colectivamente o Sinédrio. O Sumo-Sacerdote estava à 
cabeça desse concílio, e os membros provinham, na maioria das vezes, do sacerdócio ou de famílias 
abastadas. No Sinédrio havia alguns poucos fariseus, que eram populares entre as multidões, mas os 
saduceus formavam o partido dominante. 
 
8. AGRUPAMENTO: 
 
_____ a) Aceitavam somente a lei como autoridade.   1. Fariseus 
 
_____ b) Eram o grupo dominante no Sinédrio.    2. Saduceus 
 
_____ c) Creram na ressurreição dos mortos. 
 
_____ d) O seu nome significava “separados”. 
 
_____ e) Não criam em anjos ou espíritos. 
 
O templo.  
     Nos dias do ministério de Jesus havia um templo magnífico em Jerusalém. Era chamado templo de 
Herodes, assim chamado porque o seu construtor fora Herodes o Grande. Tanto o templo de Salomão 
como o “segundo templo” tinham estado no lugar onde esse templo agora estava. O templo de 



 13 

Salomão, todavia, fora destruído pelos babilónios, em 586 a.C. O “segundo templo” fora reconstruído 
pelos exilados que tinham regressado a Jerusalém antes da época de Esdras e Neemias. Esse fora o 
templo profanado por Antíoco IV, e que então fora purificado por Judas Macabeu, conforme deve 
lembrar-se de ter lido na introdução ao curso. Posteriormente, parece ter sofrido alguma destruição, 
tendo sido reedificado por Herodes o Grande, por volta de 20 a.C. 
     O templo de Herodes era semelhante aos anteriores. Tinha diferentes partes, uma muralha interna 
além da qual não podia passar quem não fosse judeu, e um pesado véu que separava o Santo lugar do 
Santo dos Santos. As cerimónias do templo eram levadas a efeito por um grupo de sacerdotes, 
encabeçados pelo Sumo-Sacerdote. Anualmente, cada israelita do sexo masculino tinha de pagar um 
imposto do templo (quantia equivalente ao salário de dois dias de trabalho), para a conservação dos 
prédios e pagar os salários dos sacerdotes. 
 
9. VERDADEIRO ou FALSO?: 
 
_____ a) O templo de Salomão e o templo de Herodes eram semelhantes. 
 
_____ b) Os sacerdotes e os Sumos-Sacerdotes que serviam no templo eram pagos com dinheiro  
   recolhido através de um imposto do templo. 
 
_____ c) A maioria dos membros do Sinédrio provinha do povo comum. 
 
_____ d) O templo de Jerusalém, durante o ministério de Jesus, era o reconstruído pelos exilados que  
   para ali regressaram, após o exílio na Babilónia. 
 
As festas.  
     Embora os judeus da diáspora estivessem largamente espalhados, continuavam a considerar 
Jerusalém a sua capital. Anualmente, milhares deles, incluindo muitos prosélitos e tementes a Deus 
iam até lá como peregrinos, participarem das grandes festividades religiosas. Ali reuniam-se aos 
judeus que viviam na Palestina, na celebração das festas que assinalavam os mais importantes 
acontecimentos da sua história. Duas das sete festas efectuadas em cada ano eram particularmente 
importantes nos dias do Novo Testamento. Estamos a falar da Páscoa e do Pentecostes. 
     A Páscoa era a festa mais importante de todas. Marcava o aniversário da libertação dos judeus da 
servidão egípcia e o seu início como uma nação independente. O texto de Êxodo 11 e 12 relata como 
Deus provocou uma praga final (castigo) contra os egípcios, de tal modo que estes finalmente 
permitiram que os israelitas saíssem do Egipto e fossem para a terra que Deus lhes prometera. Por 
terem observado as instruções a eles dadas pelo Senhor, os israelitas foram poupados das pragas pelas 
quais todos os filhos e animais primogénitos dos egípcios foram mortos, numa só noite. 
 
10. Leia Êxodo 12. Então responda às seguintes perguntas: 
  
a) O que é que os israelitas deveriam fazer (v.7)? __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O que é que Deus disse que Ele faria (v.13)? ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Qual foi o resultado (vs. 29 e 31)? ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Aos israelitas foi ordenado que cumprissem anualmente a festa da Páscoa, como uma “ordenança 
perpétua”, para eles e os seus descendentes (Êxodo 12:24). Todos os judeus do sexo masculino que 
vivessem em Jerusalém ou nas proximidades precisavam de estar presentes na festa da Páscoa, a 
menos que estivessem fisicamente incapacitados de fazê-lo. Muitos judeus da diáspora, bem como 
prosélitos e tementes a Deus, também participavam nesta festa. Jerusalém transbordava com as 
imensas multidões que se reuniam para essa celebração. 
     O Pentecostes também era uma importante festa religiosa nos dias do Novo Testamento. Durante o 
período intertestamental, essa festa passou a ser celebrada como o aniversário da outorga da lei de 
Moisés (Êxodo 19). Na comunidade judaica, a lei e o seu cumprimento serviam de poderosa força 
unificadora. Os judeus consideravam a lei como o maior dom que Deus lhes proporcionara        
(Salmos 1, 19, e 119). Tal festa foi chamada Pentecostes, uma palavra que significa “cinquenta”, por 
ser realizada cinquenta dias após a Páscoa. 
 
11. AGRUPAMENTO: 
 
_____ a) Festa ordenada em Êxodo 12:24.    1. Páscoa. 
 
_____ b) Frequentada por judeus, prosélitos e tementes a Deus.   2. Pentecostes. 
 
_____ c) O seu nome significa “cinquenta dias”.             3. Tanto a Páscoa como o 
             Pentecostes. 
_____ d) Efectuada para comemorar a outorga da lei.          
 
_____ e) Lembrava que Israel fora libertado do Egipto 
 
Outras Religiões 
Objectivo 5. Seleccione uma descrição das condições religiosas vigentes no tempo do ministério de 
Jesus Cristo. 
 
     Deus revelara-se ao povo judeu. Como resultado da diáspora, muitos não-judeus tinham-se 
convertido ao judaísmo, e o judaísmo generalizara-se. Contudo, parece que nos tempos do Novo 
Testamento o judaísmo estava a ser dominado por uma atitude crescente estreita e racista. Como 
prova disso basta que pesquisemos o Novo Testamento, e observemos as atitudes demonstradas pelos 
líderes judeus, ali descritas; pois parece que a sua política e os seus negócios tinham começado a 
absorver quase toda a sua atenção. 
     Enquanto os judeus andavam ocupados com os seus interesses, outras religiões também 
reivindicavam a lealdade de homens e mulheres. Muitas pessoas seguiam religiões do Oriente, do 
Egipto e da Ásia Menor. Outras envolviam-se com as religiões misteriosas dos gregos que 
enfatizavam as ideias da ressurreição e da purificação. Ainda outras seguiam cultos dedicados a 
divindades e espíritos associados a certos lugares e ocupações. Também havia a religião romana 
oficial, em que as estátuas dos imperadores de Roma eram adoradas como símbolos do poder romano. 
     Esses factores demonstram que havia um interesse geral pelas questões religiosas e a procura de 
respostas significativas. As pessoas começaram a perguntar-se se, talvez, haveria apenas um Deus 
universal. Muitas pessoas queriam descobrir a purificação da culpa, havendo um grande desejo de 
saber o que sucedia ao ser humano após a morte. As filosofias da época não davam respostas 
aceitáveis, e as pessoas ficavam insatisfeitas com as conclusões a que a razão humana chegava. 
Muitos viviam sem esperança, no vazio espiritual, na corrupção e na imoralidade. Que tempos eram 
aqueles em que Cristo Jesus veio a este mundo, para iluminar os corações e as mentes obscurecidas 
dos homens com o pleno resplendor da glória de Deus! 
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12. Faça um círculo em torno da letra antes da frase que descreve as condições religiosas gerais  de 
quando Cristo Jesus veio a este mundo: 
a) A grande maioria das pessoas prestava lealdade à religião romana oficial, porque Roma era a força  
    política dominante. 
b) A maioria das pessoas seguia o judaísmo, que estava prestes a tornar-se uma religião mundial. 
c) Havia grande variedade de religiões, e as pessoas procuravam respostas satisfatórias de maneiras  
    diferentes. 
d) As filosofias da época davam a quase todos conclusões aceitáveis acerca de Deus e de significado  
    da vida. 
 

OS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO 
      
     Já nos familiarizámos com o mundo do Novo Testamento, as suas religiões, a sua cultura e a sua 
política. Agora, entretanto, voltemos a atenção para o próprio Novo Testamento, a narrativa do grande 
milagre pelo qual Deus se tornou homem, para fazer o homem voltar a Deus. Esse é o Novo 
Testamento, pois anuncia o novo acordo que Deus estabeleceu com o homem por meio de Cristo. 
Enquanto o Antigo Testamento revelava a justiça de Deus por meio da Lei, o Novo revelava essa 
justiça por meio da graça e da verdade que há em Jesus Cristo. Examinaremos os tipos de conteúdo, 
os autores e a cronologia dos vinte e sete livros que perfazem o Novo Testamento. 
 
O Conteúdo dos Livros 
Objectivo 6. Identifique exemplos dos quatro tipos de conteúdo encontrados nos livros do Novo 
Testamento. 
 
     Há quatro tipos básicos de conteúdo no Novo Testamento: conteúdo histórico, doutrinário, pessoal 
e profético. Cada um desses tipos de conteúdo tem certas características. No tocante ao conteúdo, os 
livros do Novo Testamento são classificados de acordo com o tipo principal do conteúdo que cada um 
revela. O evangelho de Mateus, por exemplo, contém algumas secções proféticas. Contudo a maior 
parte do seu conteúdo é histórica. Portanto, deve ser incluído entre os escritos históricos. 
 
Os Livros Históricos 
 
     Os livros históricos incluem as quatro narrativas da vida de Cristo (Mateus, Marcos, Lucas e João), 
bem como o relato do começo da Igreja (Actos). São chamados “livros históricos” porque o seu 
propósito primeiro é registar os eventos e apresentar os factos. Incluem os nomes de muitas pessoas e 
lugares. Com frequência, citam as palavras que foram ditas em determinadas ocasiões. Também 
fazem muitas descrições pormenorizadas das circunstâncias e dos resultados de actos específicos. 
     De um modo geral, os escritos históricos prestam informações que respondem a perguntas como 
estas: Que sucedeu? Onde sucedeu? Quem fez isso? O que foi dita? Qual foi o resultado? Porém, os 
livros históricos do Novo Testamento dão-nos muito mais do que as respostas a essas perguntas. O 
próprio Filho de Deus é nos revelado por intermédio do registo que eles apresentam das coisas que 
Jesus disse e fez. 
 
13. RESPOSTA BREVE. Leia Lucas 4:31-37. Escreva as respostas, incluindo o versículo onde a 
informação é dada: 
  
a) O que fez Jesus? __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Onde e quando é que Ele fez isso? ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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c) Como resultado, o que é que o povo disse acerca de Jesus? ________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Quem mais é que ouviu sobre o que aconteceu? _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Os Livros Doutrinários 
 
     A maioria dos livros doutrinários compõe-se de cartas escritas para certos grupos de crentes. Com 
frequência abordam problemas específicos que alguns daqueles grupos estavam a enfrentar, ao 
procurarem seguir a maneira de viver cristã. Ao escrever a esses crentes os autores desses livros 
explicaram as grandes verdades a respeito de Jesus Cristo e a Sua obra, se ainda não as tinham 
compreendido. Os autores sagrados igualmente descreveram a relação entre os crentes e Cristo, e 
como os crentes deviam viver como resultado disso. As poderosas mensagens que Deus inspirou que 
escrevessem não visavam apenas os primeiros discípulos, mas também “... todos os que, em todo o 
lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo...” (1 Coríntios 1:2). 
     Os livros doutrinários são os seguintes: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 
Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas e 1 João. 
 
14. Leia cada texto bíblico referido num dos livros doutrinários. Combine cada um com a frase que 
descreve o tipo de informação ou mensagem que ele dá: 
 
_____ a) Gálatas 1:1-2   1. Uma referência a um problema dos crentes 
 
_____ b) Gálatas 1:6   2. Nome do escritor ou destinatário da carta 
 
_____ c) Efésios 1:11   3. Alguma instrução sobre a vida cristã 
 
_____ d) Colossenses 3:13  4. Uma afirmação sobre uma verdade acerca de Cristo 
 
_____ e) Hebreus 1:3        
 
Os Livros Pessoais 
 
     Além dos livros doutrinários e históricos, há outros que melhor poderiam ser descritos como 
pessoais. Esses livros foram cartas endereçadas a crentes individuais, e não a grupos de crentes. São 
as seis epístolas de 1 e 2 Timóteo, Tito, Filémon e 2 e 3 João. Embora fossem escritas para homens 
que eram líderes da Igreja, revestem-se de importância para a comunidade cristã inteira de todos os 
séculos. Contêm directrizes para a selecção de líderes eclesiásticos, instruções sobre o governo das 
igrejas, conselhos pessoais para aqueles a quem essas epístolas foram dirigidas, além de pedidos e 
comentários. 
 
15. Leia as secções em baixo de 1 Timóteo. Qual secção contém orientações para a selecção de líderes 
eclesiásticos? 
a) 2:1-7    
b) 3:8-10   
c) 4:11-16 
 
O Livro Profético 
 
     De um modo geral, os livros proféticos da Bíblia são aqueles nos quais Deus falou sobre eventos 
tanto presentes como futuros. Assim sendo, os escritos proféticos têm dois propósitos principais:  
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1. transmitir ao povo uma mensagem sobre a sua presente situação, e como deveriam reagir diante   
    dessa situação; 
2. revelar eventos futuros e o plano de Deus acerca do mundo. Embora quase todos os livros do Novo  
    Testamento envolvam alguma profecia, o livro de Apocalipse dedica-se inteiramente a questões  
    proféticas. 
 
     O livro de Apocalipse tinha uma mensagem para as sete igrejas da Ásia, para as quais o mesmo foi 
escrito. Também descreve o destino final do povo de Deus, de Satanás e os seus seguidores, e dos 
céus e da terra. Mostra-nos que Cristo, o Cordeiro que foi morto, sai totalmente vitorioso. Trata-se de 
um exemplo do tipo especial de escrito profético denominado “apocalíptico”. Isso significa que a sua 
mensagem revela verdades mediante o emprego de símbolos e de vívidos quadros falados. Por 
exemplo, as sete igrejas da Ásia são retratadas como candeeiros (1:12, 20), ao passo que Satanás é 
retratado como um dragão (12:7-9). 
 
16. Leia Apocalipse 6:12-14. Essa passagem pode ser melhor descrita como um texto que tem uma 
mensagem acerca: 
a) de eventos que ocorrerão no futuro; 
b) da reacção que a Igreja deveria ter perante as suas actuais circunstâncias. 
 
17. Reveja a secção sobre o conteúdo dos livros do Novo Testamento. Depois combine cada versículo 
com a palavra que descreve o tipo de escrito que ele exemplifica: 
 
_____ a) “Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus.”  
    
_____ b) “Ora, sois corpo de Cristo, e cada um de vós parte do mesmo.”    
           
_____ c) “De Trôade fizemo-nos ao mar”       
           
_____ e) “velejamos directo para a Samotrácia.”       
           
_____ d) “Traz Marcos contigo, pois ele me é útil no ministério” 
 
_____ e)  “Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele.” 
 
1. Histórico 
2. Doutrinário 
3. Pessoal 
4. Profético 
 
Autores dos Livros 
Objectivo 7. Reconheça os factos sobre os autores dos livros do Novo Testamento. 
 
     Os livros do Novo Testamento foram escritos por oito (ou talvez nove) homens: Mateus, Pedro, 
João, Marcos, Judas, Tiago, Lucas, Paulo e o escritor da epístola aos Hebreus (alguns estudiosos da 
Bíblia acreditam que Paulo escreveu a epístola aos Hebreus). Dentre esses homens, todos eram judeus 
com excepção de Lucas, Mateus, Pedro e João eram membros do grupo original dos doze discípulos 
de Jesus. Marcos, Judas e Tiago estavam associados aos discípulos, e faziam parte da primeira igreja, 
em Jerusalém. Lucas e Paulo conheciam pessoalmente alguns que tinham sido testemunhas da vida e 
do ministério terreno de Jesus. O gráfico a seguir lista cada livro do Novo Testamento, além do nome 
da pessoa que o escreveu. 
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Autor Livro Autor Livro 

Mateus Mateus Pedro 1, 2 Pedro 

Lucas 
Lucas 

Actos 
? Hebreus 

João 

1, 2, 3 João João 

Apocalipse 

 

Paulo 

Romanos 
1, 2 Coríntios 

Gálatas 
Efésios 

Colossenses 
1, 2 Tessalonicenses 

1, 2 Timóteo 
Tito 

Filémon 
 
18. VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ a) Cada livro do Novo Testamento foi escrito por uma pessoa diferente. 
 
_____ b) O autor de 1 João foi um dos doze discípulos originais de Jesus. 
 
_____ c) O apóstolo Paulo escreveu o livro de Actos. 
 
_____ d) Dentre os autores conhecidos do Novo Testamento, somente Lucas não era judeu. 
 
Cronologia dos Livros 
Objectivo 8. Ponha em ordem os livros do Novo Testamento segundo o seu tipo e o seu período 
histórico. 
 
     No Novo Testamento, os livros são agrupados de acordo com o seu conteúdo. Por outras palavras, 
os livros históricos aparecem em primeiro lugar, os livros doutrinários e pessoais aparecem em 
seguida, e o livro profético aparece em último lugar. Contudo, não estudaremos os livros segundo essa 
ordem, e, sim, na sua sequência cronológica. Isso significa que nós os estudaremos “de acordo com os 
anos específicos da história que eles abordam”. Esse modo de proceder ajudar-nos-á a obter o 
conhecimento dos eventos que ocorrem no seu contexto histórico. 
     Os acontecimentos históricos mencionados nos escritos do Novo Testamento aconteceram dentro 
de um espaço de aproximadamente cem anos, desde 6 a.C. até 95 d.C. Esse período de tempo pode ser 
dividido em três períodos: 
 
1. A vida e o ministério de Jesus. 
2. O começo e o desenvolvimento da Igreja. 
3. O continuo crescimento. 
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 1. A vida e o ministério de Jesus: 6 a.C. – 29 d.C. 

Mateus 
Marcos 
Lucas 
João 

 
 

 2. O começo e o desenvolvimento da Igreja: 30 d.C. – 60 d.C. 

Actos 
Tiago 

Gálatas 
1, 2 Tessalonicenses 

1, 2 Coríntios 

Romanos 
Colossenses, Efésios 

Filémon 
Filipenses 

 
 

 3. O contínuo crescimento da Igreja e a perseguição contra ela: 60 d.C. – 95 d.C. 

1 Timóteo 
Tito 

1 Pedro 
2 Timóteo 
2 Pedro 

Hebreus 
Judas 

1, 2, 3 João 
Apocalipse 
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19. Preencha o gráfico listando cada livro do Novo Testamento segundo o seu tipo e período histórico. 
Precisará de revisar as secções anteriores, para completar com sucesso o próximo exercício. (Os 
espaços de tons cinza não têm livros para ali serem listados). 
 
 

Período Histórico Doutrinário Pessoal Profético 

6 a.C. 
a 

29 d.C. 
Matéus    

30 d.C. 
a 

60 d.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 d.C. 
a 

95 d.C. 
    

 
 
 
     Parabéns! Agora chegou ao fim da primeira lição deste curso. Já aprendeu muitos factos sobre as 
forças que moldaram o mundo no qual Jesus Cristo nasceu, e no qual Ele exerceu o Seu ministério. 
Também estudou algumas das características gerais dos livros do Novo Testamento. A compreensão 
assim adquirida é importante. As próximas lições alicerçar-se-ão nas verdades aqui aprendidas. Antes 
de fazer o auto-teste, reveja a lição e certifique-se de que pode preencher cada objectivo. 
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Auto-Teste 
 
1. O texto de Gálatas 4:4 diz que Cristo veio ao mundo na “plenitude do tempo”. Liste quatro factos 
importantes acerca do mundo do Novo Testamento que evidenciam essa verdade e mostram que 
Cristo veio numa época em que a Sua mensagem podia ser rapidamente transmitida. Mencione o 
grande facto principal associado a cada uma destas considerações: 
 
a) O poder militar dos romanos:          
 
             
 
             
 
 b) A cultura dos gregos:          
 
             
 
             
 
c) A religião dos judeus:          
 
             
 
             
 
e) Outras religiões:           
 
             
 
             
 
 
2. Complete cada uma das frases seguintes que aludem aos livros do Novo Testamento. 
  
a) O conteúdo de um livro histórico trata principalmente de      
 
             
 
b) O conteúdo de um livro doutrinário trata principalmente de      
 
             
 
c) O conteúdo de um livro pessoal trata principalmente de      
 
             
 
d) O conteúdo de um livro profético trata principalmente de      
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3. AGRUPAMENTO. Combine o nome ou termo a cada frase com que descreve ou define o mesmo: 
 
  a) Um grupo de dez ou mais homens judeus que se reuniam    1. César Augusto 
      para falar sobre as Escrituras.       2. Alexandre o Grande 
           3. Helenista 
  b) Tradução do Antigo Testamento para o grego.     4. Sinagoga 
           5. Diáspora 
  c) Um não-judeu que se submetia a todos os requisitos da lei    6. Prosélito 
      e se tornava membro da comunidade judaica.     7. Septuaginta 
           8. Sinédrio 
  d) Imperador romano no tempo de Cristo.      9. Fariseus 
         10. Saduceus 
  e) Judeus espalhados entre as nações.     11. Pentecostes 
         12. Páscoa 
  f) Um grupo entre os judeus que não cria na ressurreição dos  13. Herodes o Grande    
      mortos.           
 
  g) Conquistador que fez o grego ser ensinado por toda a    
      parte.         
 
  h) Festa que celebrava a libertação de Israel do domínio   
      egípcio.         
 
  i) Construtor do templo que havia nos dias do Novo  
      Testamento. 
 
  j) Pessoa criada na cultura grega. 
 
  l) Grupo entre os judeus que cria na ressurreição dos mortos. 
 
  m) Festa que celebrava a entrega da Lei de Moisés. 
 
  n) Grupo entre os judeus que aceitava os escritos dos profetas. 
 
  o) Concílio que governava a política e a religião dos judeus.     
             
4. Combine cada livro com o nome da pessoa que o escreveu: 
 
  a) O evangelho de João     1. Lucas 
 
  b) Actos      2. João 
 
  c) 2 Tessalonicenses     3. Tiago 
 
  d) Apocalipse      4. Paulo 
 
  e) Tito 
 
  f) Tiago 
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5. Escreva o nome de cada livro do Novo Testamento listando-os no gráfico a seguir no seu   
    espaço correspondente: 
 
 

Período Histórico Doutrinário Pessoal Profético 

6 a.C. 
a 

29 d.C. 

 

 

Mateus 
   

30 d.C. 
a 

60 doC. 
    

60 d.C. 
a 

95 d.C. 
    

 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
     As respostas aos seus exercícios de estudo não são dadas na mesma ordem dos exercícios. 
Aparecem numa ordem diferente, para que não veja a resposta da pergunta seguinte com antecedên-
cia. Procure o número que precisa, e tente não ver a resposta antecipadamente. 
 
10. a) Deviam espalhar o sangue do carneiro nas ombreiras e na soleira da porta das suas casas. 
      b) Disse que o sangue servir-Lhe-ia de sinal de que deveria passar por cima daquela casa. 
      c) Os primogénitos egípcios foram mortos, e os egípcios pediram aos israelitas que saíssem do    
         Egipto. 
  
1. todas as partes do império. 
 
11. a) 1. Páscoa   
      b) 3. Tanto a Páscoa como o Pentecostes 
      c) 2. Pentecostes 
      d) 2. Pentecostes 
      e) 1. Páscoa 
  
2. a) Falso     b) Falso     c) Verdadeiro     d) Verdadeiro 
 
12. c) Havia grande variedade de religiões, e as pessoas procuravam respostas satisfatórias de  
          maneiras diferentes. 
 
3. b) da língua grega que era usada por todo o vasto império romano. 
 
13. a) Ele expulsou um demónio dum homem (vs. 33, 35). 
      b) Ele fê-lo num sábado, numa sinagoga de Cafarnaum (vs. 31, 33). 
      c) O povo disse que Ele tinha autoridade e o poder de expelir maus espíritos (v. 36). . 
      d) O povo das regiões em redor ouviu falar a respeito da cura (v. 37). 
          (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
 
4. persas; Alexandre o Grande; 323 a.C.; 167 a.C.; 63 a.C.; Herodes o Grande; Roma. 
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14. a) 2. Nome do escritor ou destinatário da carta 
      b) 1. Uma referência a um problema dos crentes 
      c) 4. Uma afirmação sobre uma verdade acerca de Cristo 
      d) 3. Alguma instrução sobre a vida cristã 
      e) 4. Uma afirmação sobre uma verdade acerca de Cristo 
 
5. a) Verdadeiro     b) Falso     c) Verdadeiro 
  
15. b) 3:8-10 
 
6. a) Diáspora dos judeus entre as nações. 
    b) Um convertido ao judaísmo que era circuncidado e obedecia à lei. 
    c) Uma pessoa que aceitava o judaísmo, mas não tentava obedecer à lei. 
    d) A versão grega das Escrituras judaicas. 
    e) Um grupo de pelo menos dez homens judeus, que se reuniam para estudar as Escrituras. 
  
16. a) de eventos que ocorrerão no futuro. 
 
7. diáspora, grego 
 
17. a) 4. Profético (Apocalipse 21:2). 
      b) 2. Doutrinário (1 Coríntios 12:27). 
      c) 1. Histórico (Actos 16:11). 
      d) 3. Pessoal (2 Timóteo 4:11). 
      e) 2. Doutrinário (Romanos 6:8). 
 
8. a) 2. Saduceus 
    b) 2. Saduceus 
    c) 1. Fariseus 
    d) 1. Fariseus 
    e) 2. Saduceus 
 
18. a) Falsa     b) Verdadeiro      c) Falso     d) Verdadeiro 
 
9. a) Verdadeiro     b) Verdadeiro     c) Falso     d) Falso 
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19. O seu gráfico deve ter os livros escritos como se segue (dentro de cada secção os livros podem ser 
postos, em qualquer ordem). 
 

Período Histórico Doutrinário Pessoal Profético 

6 a.C. 
a 

29 d.C. 

Mateus 
Marcos 
Lucas 
João 

   

30 d.C. 
a 

60 d.C. 
Actos 

Tiago 
Gálatas 

1, 2 Tessalonicenses 
1, 2 Coríntios 

Romanos 
Colossenses 

Efésios 
Filipenses 

Filémon  

60 d.C. 
a 

95 d.C. 
 

1, 2 Pedro 
Hebreus 
Judas 
1 João 

1 Timóteo 
Tito 

2 Timóteo 
2, 3 João 

Apocalipse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


