
 148 

LIÇÃO 10 
Nós Confiamos No Novo Testamento 

 
     Nas lições anteriores, aprendeu muitas coisas sobre os livros do Novo Testamento. Foi informado 
sobre as circunstâncias políticas, religiosas e culturais que havia na época em que foram escritos. 
Também aprendeu alguns factos acerca dos seus autores. Considerou algumas razões que mostram 
porque foram escritos. E leu cada um deles e estudou a sua mensagem. Contudo, restam algumas 
perguntas ainda sem resposta. Por exemplo, por que é que o Novo Testamento contém apenas os vinte 
e sete livros que estudámos, e não outros? Como é que esses livros foram transmitidos? Que provas 
existem para mostrar que actualmente eles se encontram na mesma forma em que foram escritos há 
mil e oitocentos anos atrás? 
     Nesta lição, encontrará as respostas para essas perguntas. Descobrirá como o Novo Testamento foi 
formado. Familiarizar-se-á com as provas de que dispomos de que esses livros nos foram transmitidos 
com exactidão. Os factos que aprenderá ajudá-lo-ão a compreender que pode ter a mais completa 
confiança no Novo Testamento. Esses factos ajudá-lo-ão a compreender por que pode confiar no 
Novo Testamento com a certeza mais absoluta, ao procurar servir o Senhor e viver para Ele. 
 
Sumário da Lição 
FORMADO SOB A ORIENTAÇÃO DIVINA 
     Livros Escritos por Homens Escolhidos 
     Coligidos pelos Crentes 
     Reconhecida pelos Lideres Eclesiásticos 
     Reconhecidos pelos Concílios da Igreja 
FIELMENTE PRESERVADO E TRANSMITIDO 
     Há Muitos Manuscritos Antigos 
     Escritos dos “Pais da Igreja” 
     Leccionários 
     O Nosso Novo Testamento é Inteiramente Digno de Confiança 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Explicar como o Novo Testamento foi formado. 
2. Dar provas de que o nosso Novo Testamento é um registo autêntico da vida de Jesus e dos  
    ensinamentos dos Seus apóstolos. 
3. Aceitar o Novo Testamento como uma autoridade religiosa, e confiar nele para ser por ele  
    guiado em todas as questões da fé e da vida diária cristã. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição, dando atenção especial às informações dadas nos gráficos.  
    Complete as perguntas de estudo e verifique se acertou nas suas respostas. 
2. Encontre os lugares associados à formação do Novo Testamento, no mapa que fornecemos. 
3. Ao terminar a lição, reveja-a e faça o auto-teste. Depois, reveja as lições 8, 9 e 10 (Unidade 3) e    
    responda às perguntas no seu exame para a terceira unidade. 
 
Palavras-Chaves 
cânon      
códice      
leccionário     
manuscrito     
minúsculo     
mosteiro 
papiros 
pergaminho 
uncial 
velino 
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FORMADO SOB A ORIENTAÇÃO DIVINA 
Objectivo 1. Escolher descrições dos quatro estágios principais da formação do Novo Testamento. 
 
     A formação do Novo Testamento foi um processo que continuou por vários anos, depois dos 
próprios livros serem escritos. Esses livros circularam, foram reunidos, formando colectâneas, foram 
usados pelos líderes eclesiásticos e foram oficialmente reconhecidos pelas assembleias da Igreja. 
 
Livros Escritos por Homens Escolhidos 
 
     Não muito depois da ascensão de Jesus ao céu, Deus inspirou certos homens para que escrevessem 
os livros que já estudou, ao conjunto dos quais chamamos de Novo Testamento. Ao principio, os 
apóstolos pregaram com base na sua própria experiência com Cristo, mostrando como Ele cumprira 
na Sua pessoa as profecias do Antigo Testamento (Actos 2:14-41; 3:17-26; 7:2-53; 8:26-35, por 
exemplo). Em seguida, Pedro, Paulo e outros escreveram epístolas a diferentes igrejas e indivíduos, 
para confirmar por escrito aquilo que já tinham explicado através da pregação e do ensino oral. Mais 
tarde, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos para que os crentes contassem com 
um registo exacto da vida e dos ensinamentos de Jesus, e Lucas escreveu o livro de Actos. Finalmente 
o apóstolo João recebeu ordem para escrever as coisas que Deus lhe revelara, para mostrar aos crentes 
o que teria lugar no futuro (Apocalipse 1:1, 11). A colectânea inteira dos vinte e sete livros do Novo 
Testamento foi produzida entre 49 d.C. e 95 d.C. 
 
Coligidos pelos Crentes 
 
     Algumas igrejas locais trocaram as Epístolas que tinham recebido (Colossenses 4:16). Não há que 
duvidar, porém, que essas cartas finalmente foram devolvidas aos seus proprietários originais, 
porquanto eram altamente valorizadas. Foram feitas cópias dos vários escritos, e desde há muito, as 
igrejas de muitas cidades possuíam essas cópias. 
     Não muito tempo depois dos escritos separados começarem a circular e a ser copiados, alguns 
dentre eles foram reunidos em colecções. No próprio Novo Testamento, Pedro escreveu sobre as 
epístolas de Paulo como se elas já fossem uma unidade reconhecida (2 Pedro 3:15-16). Têm sido 
encontrados manuscritos nos quais todas as epístolas de Paulo aparecem formando uma unidade. 
Além disso, parece que os quatro evangelhos, com frequência, eram reunidos em grupo. Algumas 
vezes, o livro de Actos dos Apóstolos fazia parte do grupo desses livros. Outras colecções 
semelhantes foram feitas, depois dos livros serem escritos, e não demorou muito para que todos os 
livros do Novo Testamento estivessem reunidos numa só colectânea. Há um importante manuscrito, 
pertencente ao século IV d.C., que contém o Novo Testamento inteiro. 
 
1. Os livros do Novo Testamento: 
a) ao princípio, provavelmente, circularam apenas como epístolas ou escritos separados. 
b) foram escritos através de um período de duzentos anos. 
c) foram produzidos antes dos apóstolos começarem a pregar sobre Cristo. 
d) confirmaram as verdades que já tinham sido ensinadas aos crentes. 
 
Reconhecidos Pelos Lideres Eclesiásticos 
 
     Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos como a Palavra de Deus por aqueles que os 
receberam. Conforme já vimos, Pedro reconheceu os escritos de Paulo como Escritura                        
(2 Pedro 3:15-16). Em 1 Timóteo 5:18, Paulo aplica o termo “Escritura” tanto a uma citação extraída 
do Antigo Testamento – “Não atarás a boca ao boi, quando trilhar” (Deuteronómio 25:4) – como a uma 
afirmação de Jesus: “... digno é o obreiro do seu salário...” (Lucas 10:7). Tanto Paulo como João 
esperavam que as suas Epístolas fossem lidas à congregação conforme era costume ler as Escrituras 
do Antigo Testamento nas sinagogas (1 Tessalonicenses 5:27; Colossenses 4:16 e Apocalipse 1:3). 
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     Nos anos que se seguiram à escrita e circulação dos livros do Novo Testamento, outros líderes 
eclesiásticos, em diferentes lugares, reconheceram-nos como a Palavra de Deus. Citaram vários dos 
livros do Novo Testamento nos seus escritos, conferindo-lhes o mesmo respeito dado às Escrituras do 
Antigo Testamento. O gráfico seguinte fornece-lhe um breve sumário de alguns desses líderes, 
quando e onde eles viveram, bem como os livros do Novo Testamento que eles citaram ou aos quais 
aludiram nos seus escritos. (Nota: a abreviação “c.” significa circa, “mais ou menos no tempo de”, 
indicando uma data aproximada; e a abreviação “fl.” significa floruit “floresceu”, indicando o tempo 
aproximado em que uma pessoa vivia). 
 

Uso do Novo Testamento por Antigos Lideres Eclesiásticos 
 

Nome e Data Lugar Livros usados ou aludidos 

Clemente de 
Roma 

(c.30 - 100) 
Roma 

Mateus, Romanos, 1 Coríntios, 
Hebreus 

Policarpo 
(c.69 - 155) 

Esmirna 
Mateus, Actos, Epístolas de Paulo, 

1 Pedro, 1 João 

Papias 
(c.80 - 155) 

Hierápolis 
Mateus, Marcos, João, 1 João. 

1 Pedro 

Justino 
Mártir 

(c. 100 - 165) 
Roma 

Evangelhos, Actos, 1 Pedro, Romanos, 
1 Coríntios, Gálatas, Efésios, 

Colossenses, 2 Tessalonicenses, 
Hebreus, Apocalipse 

lrineu 
(c.14O - 165) 

Ásia Menor, 
Gália 

Todos os livros do Novo Testamento, 
excepto Filémon e 3 João 

Tertuliano 
(c.150 - 222) 

Cartago 
Todos os livros do Novo Testamento, 
excepto Filémon, Tiago, 2 e 3 João 

Taciano 
(fl. 170) 

Síria, Roma A maior parte do Novo Testamento 

Teófilo 
(c.115 - 188) 

Antioquia A maior parte do Novo Testamento 

Clemente 
(c.155 - 215) 

Alexandria Todos os livros do Novo Testamento 

Orígenes 
(c.185 - 253) 

Alexandria 
Todos os livros do Novo Testamento, 

excepto 2 e 3 João 

Dionísio 
(c.200 - 265) 

Alexandria 
Todos os livros do Novo Testamento, 

excepto 2 Pedro e Judas 
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2. Encontre cada um dos lugares listados no gráfico anterior, no mapa do império romano, dado na 
primeira lição. O gráfico que mostra o uso dos livros do Novo Testamento por parte de líderes 
eclesiásticos e o mapa indicam que: 
a) o livro de Apocalipse só foi citado ou referido nos escritos dos líderes eclesiásticos a partir de 180  
    d.C. 
b) Policarpo de Esmirna e Justino Mártir referiram-se ambos aos evangelhos, antes de 170 d.C. 
c) no tempo em que Irineu terminou os seus escritos, todos os livros do Novo Testamento tinham sido  
    referidos, exceptuando apenas Filémon e 3 João. 
d) Líderes fora de Roma não citaram nem usaram os livros do Novo Testamento, nos seus escritos,  
    antes de 160 d.C. 
e) por volta de 215 d.C., os livros do Novo Testamento já tinham sido usados pelos líderes  
    eclesiásticos de pelo menos cinco lugares diferentes, incluindo o Egipto e a África. 
  
     Os líderes cujos nomes são dados no gráfico não somente citaram os livros do Novo Testamento 
ou se referiram a eles, mas também se apoiavam neles quando se opunham aos falsos mestres. Irineu e 
Orígenes, por exemplo, apelaram para os escritos do Novo Testamento quando escreveram contra os 
erros do gnosticismo. (Deve lembrar-se que, na nona lição, afirmámos que 1 João foi escrita contra 
uma primitiva forma desse mesmo tipo de falso ensino – a ideia de que o espírito é bom e que a 
matéria é má). O uso que esses líderes eclesiásticos fizeram dos livros do Novo Testamento mostra o 
grande valor que eles lhes davam. 
 
Reconhecidos pelos Concílios da Igreja 
 
     Quase no final do século IV d.C., os líderes eclesiásticos reconheceram formalmente os livros que 
eram aceites como inspirados. Os livros aceites foram considerados pertencentes ou formadores do 
cânon das Escrituras, isto é, “o conjunto de escritos que são divinamente inspirados e autoritativos”. 
Três foram as razões principais por que foi feito esse reconhecimento formal: 
1. O aparecimento de outros escritos, que alguns também aceitavam como obras escritas inspiradas; 
2. A influência da lista ou cânon incompleto de Márciom; 
3. A perseguição movida por Diocleciano. 
 
1. Aparecimento de outros escritos.  
     Os vinte e sete livros do nosso Novo Testamento não foram os únicos escritos sobre Cristo e os 
Seus apóstolos que foram compostos durante os primeiros cento e cinquenta anos da existência da 
Igreja. Disse Lucas na introdução ao evangelho que tem o seu nome: “Tendo, pois, muitos empreendi-
do pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram” (Lucas 1:1). Paulo advertiu os 
crentes da Tessalónica para que não dessem crédito a qualquer carta que entrasse em contradição com 
o que ele dissera sobre o dia do Senhor, mesmo que tal carta supostamente tivesse sido escrita por ele 
(2 Tessalonicenses 2:2). 
     Posteriormente, apareceram escritos como 1 Clemente (c. 96 d.C.), a Epístola de Barnabé             
(c. 130 d.C.), o Ensino dos Doze Apóstolos (c.120 d.C.) e o Pastor de Hermas (c.140 d.C.). Esses 
escritos tinham natureza devocional e eram altamente respeitados em algumas igrejas locais. Nos 
séculos II e III d.C. apareceu um considerável número de outros escritos, que também se afirmavam 
inspirados. Entre eles temos os Actos de Pedro, o Apocalipse de Pedro, e o Evangelho de Tomé. 
Muitas dessas obras eram baseadas na imaginação e na fantasia. 
     Diante dessa caótica situação, os líderes da Igreja precisavam de esclarecer quais livros eram 
aceites por todos como produtos autênticos do Espírito Santo. 
 
2. A lista de Márciom (c. 140 d.C.).  
     Juntamente com o aparecimento de outros escritos, houve a crescente influência da lista 
incompleta do cânon de Márciom. Márciom era um mestre falso que aceitava somente o Evangelho de 
Lucas e dez das epístolas de Paulo – depois de ter retirado destes tudo quanto ele não apreciava. Ele 
rejeitava os outros livros que já tinham sido reconhecidos pela maioria dos líderes como livros 
inspirados, e tinha reunido muitos seguidores, que aceitavam a sua lista incompleta. Os líderes da 
Igreja precisavam de afirmar a autoridade dos livros rejeitados por Márciom. 
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3. A perseguição movida por Diocleciano.  
     Um outro factor que contribuiu para a formação do cânon do Novo Testamento foi uma lei criada 
pelo imperador romano Diocleciano, em 303 d.C. De acordo com essa lei, todos os livros sagrados 
teriam de ser queimados. Isso tornou urgente que os líderes da Igreja reconhecessem formalmente 
aqueles livros que deveriam ser preservados e protegidos da destruição. 
 
3. Explique de modo breve, como cada um dos eventos seguintes contribuiu para a formação do  cânon 
do Novo Testamento: 
 
a) Escritos como a Epístola de Barnabé e o Pastor Hermas apareceram em cena. ________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Márciom só aceitava o Evangelho de Lucas e dez epístolas de Paulo. ________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O imperador Diocleciano decretou que todos os livros sagrados deviam ser queimados. _________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Um acontecimento significativo na formação do cânon do Novo Testamento foi o Terceira 
Assembleia de Cartago, efectuado em 397 d.C. Concílios eclesiásticos anteriores já se tinham reunido 
em diferentes lugares, como a Assembleia de Nicéia (325 d.C.), a Assembleia de Laodiceia (363 d.C.) 
e a Assembleia Damasiano (382 d.C.), e várias listas de livros do Novo Testamento tinham sido 
produzidas. Contudo, foi na Terceira Assembleia de Cartago que se fez a primeira afirmação formal 
dos livros considerados canónicos, isto é, que fazem parte do cânon do Novo Testamento. Essa 
afirmação envolve uma lista de todos os vinte e sete livros contidos no nosso Novo Testamento, nem 
mais nem menos. 
     Cada livro incluído no cânon do Novo Testamento precisou de satisfazer todos os seguintes testes: 
 
1. Apostolocidade. O seu autor precisava ser um apóstolo ou pessoa intimamente associada a um     
apóstolo. 
2. Espiritualidade. Precisava de ter um carácter espiritual e moral de modalidade mais elevado,     
concentrando a sua atenção sobre a pessoa e a obra de Cristo. 
3. Universalidade. Precisava de ter sido aceito pela Igreja como um todo. 
4. Inspiração. Precisava de encerrar provas inequívocas de que fora inspirado pelo Espírito Santo. 
 
     É importante compreender que os líderes eclesiásticos nuca poderiam fazer um escrito qualquer 
tornar-se parte do cânon. Ou certo livro ou epístola era inspirado pelo Espírito Santo, e portanto, 
autoritativo devido ao seu próprio conteúdo, ou não. A tarefa dos líderes era reconhecer os escritos 
que mereciam o carácter de posição canónica, para serem incluídos no cânon. E evidente, porém, que 
o Espírito Santo guiou esses líderes, porquanto os livros que eles reconheceram têm resistido ao teste 
dos séculos e têm sido suficientes para cada necessidade da Igreja. 
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4. VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ a) Alguns dos livros incluídos no cânon do Novo Testamento não foram escritos por algum  
   apóstolo. 
_____ b) Quando se reuniu a Terceira Assembleia de Cartago, os vinte e sete livros do Novo  
   Testamento já tinham sido citados e referidos por muitos líderes eclesiásticos. 
_____ c) A Terceira Assembleia de Cartago deu nome aos livros que satisfaziam todos os testes de  
   canonicidade. 
_____ d) Dentro de muitos escritos que satisfaziam os quatro testes de canonicidade a Terceira  
   Assembleia de Cartago seleccionou apenas vinte e sete. 
 
5. RESPOSTA BREVE. 
 
a) Explique por qual razão a alternativa “d”, na pergunta anterior, é falsa: ______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Explique por que alguns livros que não foram escritos por apóstolos foram incluídos no cânon do  
 
Novo Testamento. __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. AGRUPAMENTO. Combine o estágio na formação do Novo Testamento com cada evento lhe 
associado, nesta Lição: 
 
_____ a) Taciano citou ou aludiu à maior parte do Novo Testamento.       1. Escrito 
 
_____ b) Os quatro Evangelhos foram reunidos num só volume.       2. Colectânea 
 
_____ c) Pedro referiu.se às epístolas de Paulo como se elas já                  3. Confirmação 
   formassem um grupo. 
_____ d) A Terceira Assembleia de Cartago publicou a lista de    4. Reconhecimento 
   livros canónicos. 
_____ e) Lucas escreveu um relato da vida de Jesus e sobre o princípio da Igreja. 
 
_____ f) Orígenes usou o Novo Testamento ao combater o gnosticismo. 
 

FIELMENTE PRESERVADO E TRANSMITIDO 
Objectivo 2. Combinar as afirmações sobre o carácter fidedigno do Novo Testamento com factos 
específicos que dão apoio a essa posição. 
 
     Na secção anterior, estudámos como o Novo Testamento foi formado. Agora consideraremos as 
provas de que dispomos de que o Novo Testamento nos foi cuidadosamente copiado e transmitido, tal 
e qual os seus livros foram originalmente escritos. Ao estudarmos essa prova, descobriremos as razões 
pelas quais podemos ter a certeza de que o Novo Testamento é um registo digno de confiança sobre a 
vida de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. 
Há Muitos Manuscritos Antigos 
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     É verdade que nenhum dos manuscritos originais dos livros do Novo Testamento sobreviveu – por 
exemplo, a primeira epístola aos Coríntios que o próprio Paulo escreveu. Contudo, muitas centenas de 
cópias dos mesmos têm sido encontradas e preservadas. Algumas dessas cópias procedem de tempos 
tão remotos como o segundo século da nossa era. Esses manuscritos e escritos podem ser divididos 
em quatro grupos básicos:  
     os papiros e pergaminhos gregos,  
     as traduções e versões, 
     as citações feitas pelos lideres eclesiásticos, e  
     os leccionários ou lições de leitura usados nas igrejas locais. 
 
Os Papiros e Pergaminhos Gregos 
     Como sabe, os escritores do Novo Testamento escreveram originalmente na língua grega. Os 
livros, as epístolas originais e as primeiras cópias foram escritos numa substância denominada papiro. 
Mais tarde, fizeram-se cópias num material chamado pergaminho. 
     O papiro era um material de escrita feito com as folhas da cana de papiro, que cresce no Egipto. 
Ao princípio, os manuscritos foram copiados em rolos de papiro. Posteriormente, folhas separadas 
eram cortadas e costuradas, formando um volume chamado códice, de maneira semelhante à feitura 
dos livros de hoje. O papiro não era dispendioso, mas era frágil. Em climas secos, como o do Egipto, 
as folhas de papiro podem perdurar por centenas de anos, mas em climas húmidos, essas folhas 
estragam-se facilmente. A despeito da sua fragilidade, contudo, sobreviveram até nós cerca de oitenta 
e oito manuscritos de papiro. O mais antigo manuscrito de papiro que já foi encontrado é o Papiro 
Rylands 457 (P52). Vem da primeira parte do século II d.C., e contém textos do Evangelho de João. Se 
o Evangelho de João foi escrito no final do século I d.C. (cerca de 95 d.C.), então isso significa que 
esse fragmento vem dum manuscrito produzido menos de cinquenta anos mais tarde. 
     Seis dos mais importantes manuscritos em papiro são descritos resumidamente no gráfico em 
baixo. (Nota: Os manuscritos em papiro são referidos pela letra “P”, com um número acima da linha. 
Algumas vezes é incluído o nome da pessoa que descobriu o manuscrito). 
 

Manuscrito em Papiro do Novo Testamento 
 

Número e Nome Data Partes Incluídas do Novo Testamento 

P52 Rylands 
Papiro 457 

Começo do II 
Século 

João 18:31-33, 37-38 

P75 II Século 
Maior parte de João 1 – 5, 8 – 9; partes de 6 – 7,  

10 – 15; Lucas 3 – 24. 

P13 III Século 
Hebreus 2:14 – 5:5; 10:8-22; 10:29 – 11:13; 

11:28 – 12:17 

P45 Chester 
Beatty I 

III Século Partes de Mateus, Marcos, Lucas, João e Actos 

P46 Chester 
Beatty II 

III Século 
Maior parte das epístolas de Paulo, 

excepto Filémon e as pastorais; Hebreus 

P47 Chester 
Beatty III 

III Século Maior parte do Apocalipse 9:10 – 17:2 
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     A partir do quarto século da nossa era, os livros do Novo Testamento começaram a ser copiados 
em pergaminhos e em velino, materiais mais duráveis (e dispendiosos), feitos com peles de animais. 
Esses também eram feitos na forma de códices. Há mais de 270 manuscritos unciais (ESCRITOS 
COM LETRAS GREGAS maiúsculas) em pergaminho ou velino; e mais de 2.790 manuscritos 
minúsculos (escritos em letras gregas cursivas ou ligadas entre si). Cinco dos mais importantes desses 
manuscritos estão listados no quadro a seguir. 
 
 

Manuscritos em Pergaminho ou Velino do Novo Testamento 
 

Nome Data Porções Incluídas do Novo Testamento 

Códice 
Vaticanus 

Meados do 
Século IV 

Porções do Novo Testamento 

Códice 
Sinaiticus 

Fim do 
Século IV 

Novo Testamento inteiro 

Códice 
Alexandrinus 

Começo do 
Século V 

Quase todo o Novo Testamento. Faltam dois 
capítulos de Mateus, dois de João e a  

maior parte de 2 Coríntios 

Códice 
Washingtonianus I 

Fim do Século IV 
ou começo do V 

Mateus, Marcos, Lucas e João 

Minúsculo 33 Século IX Evangelhos, Actos, Epístolas 

 
 
7. VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ a) O mais antigo manuscrito que existe é do século terceiro da nossa era. 
 
_____ b) O termo códex refere-se ao tipo de letras gregas usado nos manuscritos antigos. 
 
_____ c) Os papiros Chester Beatty P45, P46 e P47 foram produzidos durante o século III d.C. 
 
_____ d) O mais antigo manuscrito completo do Novo Testamento que chegou às nossas mãos vem  
   dos fins do século quarto da nossa era. 
_____ e) Mais de 2.650 manuscritos em papiro, velino ou pergaminho existem do Novo  
   Testamento em parte ou na integra. 
 
 
Primeiras Traduções e Versões 
     Pouco tempo depois dos livros do Novo Testamento começarem a circular, foram traduzidos para 
várias línguas. Algumas dessas traduções foram feitas duzentos anos antes que o códice Vaticanus 
fosse produzido. Portanto, essas traduções são um testemunho mesmo anterior da existência e da 
forma do Novo Testamento. Cinco das mais importantes versões são descritas no quadro a seguir: 
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Primeiras Traduções e Versões 
 

Nome Data Língua Porções Incluídas do Novo Testamento 

Latim Africano 150 d.C. Latim Quase todo o Novo Testamento 

Diatessarom 
de Taciano. 

170 d.C. Siríaco Mistura dos quatro Evangelhos 

Siríaco Sinaítico IV Século Siriaco  Maior parte dos evangelhos 

Saídico 200 d.C. Cóntico Quase todo o Novo Testamento 

Vulgata 
Latina 

384 d.C. Latim Novo Testamento inteiro 

 
 
Escritos dos “Pais da Igreja” 
 
     Além dos manuscritos gregos e de traduções para outras línguas do Novo Testamento, há muitas 
citações de textos do Novo Testamento nos escritos de vários líderes eclesiásticos, a partir do primeiro 
século da nossa era. Esses líderes incluem a maioria daqueles que foram listados num gráfico anterior 
que estudou sob o título de “Uso do Novo Testamento por Antigos Lideres da Igreja”. As citações 
feitas por esses escritores mostram que os manuscritos dos livros do Novo Testamento já eram 
conhecidos em muitos lugares, no tempo em que essas citações foram feitas. Se todas as citações 
feitas pelos líderes eclesiásticos fossem reunidas, teríamos o Novo Testamento quase inteiro. 
 
Leccionários 
 
     Além dos manuscritos gregos há varias versões e, além dos escritos dos “pais da Igreja”, também 
há mais de 2.200 leccionários que contêm partes do Novo Testamento. Esses leccionários eram 
usados para a leitura pública das Escrituras nas igrejas locais. Os mais antigos que já foram 
encontrados pertencem ao século sexto da nossa era. 
     Como pode ver, há pelo menos 5.300 manuscritos que incluem todo o Novo Testamento ou partes, 
se contarmos os manuscritos gregos em papiro, pergaminho e velino, e também os léxicos para uso 
das igrejas. 
     É interessante comparar o Novo Testamento com outras obras, escritas mais ou menos na mesma 
época, em relação ao número e à antiguidade dos manuscritos hoje existentes. Três dessas outras 
obras são as seguintes: Anais de Roma Imperial, de Tácito; Guerras na Gália, de Júlio César, e 
Guerra com Aníbal, de Lívio. Todas elas são obras sobre a história politica e militar do império 
romano. Notemos como o Novo Testamento se compara com esses escritos, segundo vê-se no quadro 
seguinte: 
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Comparação no Número de Manuscritos 
 

Documento 
Manuscritos 
Existentes 

Anos entre a Escrita Original 
e os Manuscritos mais Antigos 

Anais da Roma 
Imperial 

2 800 

Guerras da Gália 10 900 

Guerra com 
Aníbal 

20 300 

Novo 
Testamento 

mais de 5.300 
250; alguns manuscritos com menos 

de 50 anos após o original, 
 

 
 
     Na verdade, há uma abundância avassaladora de manuscritos do Novo Testamento. A prova 
esmagadora, fornecida pelo grande número e pela antiga data dos manuscritos em papiro, 
pergaminho, velino, ou dos leccionários, citações e versões do Novo Testamento, fazem-nos chegar a 
uma inescapável conclusão: a vida, a morte e a ressurreição de Cristo é o mais bem documentado 
evento de toda a história antiga. 
 
8. Quando comparados com obras escritas por Tácito, Júlio César e Lívio durante o mesmo período 
em que foi escrito o Novo Testamento, há pelo menos: 
a) dez vezes mais manuscritos do Novo Testamento. 
b) cem vezes mais manuscritos do Novo Testamento. 
c) duzentas e cinquenta vezes mais manuscritos do Novo Testamento. 
 
O Nosso Novo Testamento é Inteiramente Digno de Confiança 
 
     Durante catorze séculos o Novo Testamento existiu só na forma de manuscritos. A maioria desses 
manuscritos era guardada nos grandes templos católicos e nos mosteiros da Europa, bem como na 
residência de homens ricos. Porém, essa situação foi drasticamente alterada quando foi inventada a 
imprensa por João Gutenberg, em 1437. O primeiro livro que ele imprimiu em Mainz, na Alemanha, 
no ano de 1456, foi a Bíblia – a Bíblia de Gutenberg, conforme ela veio a tornar-se conhecida. Aquele 
foi um acontecimento extremamente importante. Em vez de ser laboriosamente copiada à mão, a 
Bíblia podia ser rápida e economicamente produzida às centenas. Daí por diante, todos podiam 
possuir o seu próprio exemplar do Antigo e do Novo Testamentos. 
     A nossa versão João Ferreira de Almeida, Edição Revista e Corrigida, Fev. 2003, baseia-se nos 
melhores textos dos manuscritos gregos que se têm encontrado entre essas fontes informativas, com 
variações insignificantes. Porém, as diferenças reais entre as centenas de manuscritos gregos represen-
tam tão pouco que poderiam ocupar menos de dois terços de uma página do Novo Testamento – um 
milésimo do total. Esse facto mostra que todos os manuscritos procederam dos manuscritos originais. 
E também mostra que as pessoas que copiaram os livros do Novo Testamento fizeram-no com 
extremo cuidado. A harmonia entre os manuscritos é tanta que podemos afirmar com segurança que o 
nosso Novo Testamento representa fielmente os escritos originais, em todos os aspectos. 
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9. A maior parte das traduções modernas do Novo Testamento, baseiam-se num texto primeiramente 
obtido, da parte de: 
a) citações feitas pelos “pais da Igreja”. 
b) leccionários preservados pelas igrejas. 
c) manuscritos gregos em existência. 
d) versões siríacas e cópticas. 
 
10. AGRUPAMENTO. Combine a afirmação sobre o Novo Testamento com cada frase que dá um 
facto que a apoia: 
 
_____ a) Na última parte século II d.C., Irineu usou e referiu-se a todos os livros do Novo Testamento  
   exceptuando Filémon e 3 João.  
_____ b) Há cerca de 5.300 manuscritos de parte ou de todo o Novo Testamento, comparados com 20  
   manuscritos dos escritos de Lívio.  
_____ c) As diferenças entre os manuscritos gregos totalizam menos de dois terços de uma página do  
   Novo Testamento.  
_____ d) A versão Saídica do novo Testamento foi feita em 200 d.C. 
 
_____ e) O papiro Rylands 457 (P52) data da primeira parte do século II d.C. 
 
1. O nosso actual Novo Testamento é uma reprodução fiel e completa dos documentos originais. 
2. Manuscritos do Novo Testamento foram encontrados cerca de cinquenta anos depois dos originais  
    serem escritos. 
3. O Novo Testamento inteiro já existia antes do começo do século III d.C. 
4. Há pelo menos 250 vezes mais manuscritos do Novo Testamento que de qualquer outro escrito  
    feito na mesma época. 
 
     Temos hoje o Novo Testamento graças ao trabalho de muitos cristãos fiéis e dedicados – aqueles 
que o escreveram impulsionados por Deus; aqueles que o copiaram cuidadosamente preservaram e 
transmitiram para nós; aqueles que compararam pacientemente centenas de manuscritos gregos, para 
produzir as nossas modernas e exactas versões; e aqueles que o traduziram para outras línguas. Que 
incomparável tesouro é o nosso Novo Testamento! Ele fala-nos sobre o nosso incomparável Salvador, 
sobre o maravilhoso reino que ele veio fundar, sobre o poder que é conferido àqueles que servem o 
Senhor, e sobre a glória que compartilharemos com Ele para sempre. Estudemos o Novo Testamento 
com diligência. Guardemos a sua mensagem nos nossos corações. Ensinemos a outros as suas 
verdades com a mais plena convicção, sabendo que ela é a activa, viva e transformadora Palavra de 
Deus. 
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Auto-Teste 
 
1. AGRUPAMENTO. Relacione a pessoa ou coisa com cada frase que descreve a pessoa ou coisa. 
 
_____ a) Imperador que, em 303 d.C., ordenou que fossem queimados todos os livros sagrados.  
    
_____ b) Falso mestre que negava a inspiração, de vários livros do Novo Testamento.   
    
_____ c) Líder eclesiástico que viveu entre 30 e 100 d.C. e citou os livros do Novo Testamento.  
        
_____ d) Imprimiu a Bíblia pela primeira vez em Mainz, na Alemanha.    
    
_____ e) Termo que indica especificamente os livros inspirados e autorizados.    
    
_____ f) Obra produzida em 140 d.C., mas não incluída no cânon do Novo Testamento. 
 
_____ g) Mais antigo manuscrito grego completo do Novo Testamento. 
 
_____ h) Tradução do Novo Testamento feita cerca de 150 d.C. 
 
_____ i) Aceitava somente o Evangelho de Lucas e dez das epístolas de Paulo. 
 
_____ j) Reconheceu oficialmente os livros canónicos, em 397 d.C. 
 
1. Clemente de Roma 
2. Márciom 
3. Diocleciano 
4. Pastor de Hermas 
5. Terceira Assembleia de Cartago 
6. Cânon 
7. Códex Sinacticus 
8. Versão Latina Africana 
9. Johann Gutenberg 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
2. O teste canónico da apostolicidade refere-se especificamente: 
a) ao conteúdo real do livro. 
b) à autoria do livro. 
c) ao efeito do livro sobre os seus leitores. 
d) à consideração dada ao livro pelas igrejas locais. 
 
3. Dentre os seguintes, o testemunho mais antigo que temos acerca da forma e da existência do Novo 
Testamento é: 
a) a Vulgata Latina. 
b) o Códice Vaticanus. 
c) a Versão Latina Africana. 
d) a Bíblia de Gutenberg. 
  
4. A importância do Papiro Rylands 457 (P52) é que o mesmo: 
a) foi produzido cinquenta anos depois do original. 
b) contém todo o Evangelho de João. 
c) mostra que as epístolas de Paulo já formavam um grupo. 
d) data da primeira parte do século III d.C. 
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5. A importância do Terceiro Concílio de Cartago quanto à formação do cânon do Novo Testamento 
foi que este: 
a) reuniu pela primeira vez todos os livros do Novo Testamento. 
b) descreveu o que significa um livro ter sido inspirado. 
c) declarou quais livros satisfazem todos os testes de canonicidade. 
d) excluiu todos os livros não directamente escritos pelos próprios apóstolos. 
 
6. Quando comparados com os manuscritos existentes das obras de Tácito, Lívio e Júlio César, os 
manuscritos do Novo Testamento como um todo: 
a) têm mais ou menos o mesmo número, mas são mais antigos. 
b) são muito mais em número e muito mais antigos. 
c) são menos em número e de data posterior. 
d) são em maior número e de data posterior. 
 
7. Uma das circunstâncias que provocou directamente uma afirmação formal acerca do cânon do 
Novo Testamento foi: 
a) a influência da lista preparada por Márciom. 
b) a reunião dos quatro Evangelhos num único volume. 
c) a tradução do Novo Testamento grego para o siríaco. 
d) a citação dos livros do Novo Testamento por Policarpo. 
 
8. Dentre os factos seguintes, a prova mais importante que o nosso actual Novo Testamento é uma fiel 
reprodução dos escritos originais é a existência de: 
a) mais de 2.000 leccionários para uso das igrejas locais, encontrados em muitas cidades; 
b) citações extraídas do Novo Testamento pelos lideres eclesiásticos, em Roma; 
c) diferentes traduções de livros do Novo Testamento para o latim; 
d) muitos manuscritos  gregos antigos que concordam perfeitamente uns com os outros. 
 
9. CRONOLOGIA. Ponha os eventos na sequência histórica certa escrevendo “1” antes  do evento que 
ocorreu primeiro, e “2” antes do evento que ocorreu em seguida, e assim por diante: 
 
_____ a) O Terceiro Concilio de Cartago reconheceu oficialmente os livros canónicos do Novo  
   Testamento. 
_____ b) Paulo escreveu aos crentes de Corinto. 
 
_____ c) Johann Gutenberg imprimiu pela primeira vez a Bíblia. 
 
_____ d) Pedro pregou do Antigo Testamento, no dia de Pentecostes. 
 
_____ e) Origenes referiu-se aos livros do Novo Testamento, ao argumentar contra o gnosticismo. 
 
_____ f) Foi produzida a versão latina africana do Novo Testamento. 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
6. a) 3. Confirmação 
    b) 2. Colectânea 
    c) 2. Colectânea 
    d) 4. Reconhecimento 
    e) 1. Escrito 
    f) 3. Afirmação 
 
1. a) Ao princípio, provavelmente, circularam apenas como epístolas ou tratados separados. 
    d) confirmaram as verdades que já tinham sido ensinadas aos crentes. 
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7. a) Falso     b) Falso     c) Verdadeiro     d) Verdadeiro     e) Verdadeiro 
 
2. b) Policarpo de Esmirna... antes de 170 d.C. 
    c) no tempo em que Irineu ... apenas 3 João. 
    e) por volta de 215 d.C., incluindo o Egipto e África. 
 
8. c) duzentos e cinquenta vezes mais manuscritos do Novo Testamento. 
 
3. As respostas sugeridas são as seguintes: 
    a) Os líderes eclesiásticos precisavam de decidir se esses escritos seriam aceites como parte do  
        cânon no Novo Testamento. 
    b) Os líderes eclesiásticos precisavam de decidir quais livros fariam parte do cânon do Novo  
        Testamento. 
    c) Os líderes eclesiásticos precisavam de decidir quais livros faziam parte do cânon e como       
        deveriam ser preservados da destruição. 
 
9. c) manuscritos gregos em existência. 
 
4. a) Verdadeiro     b) Verdadeiro     c) Verdadeiro     d) Falso 
 
10. a) 3. O Novo Testamento inteiro ... século III d. C.. 
      b) 4. Há pelo menos 250 vezes... na mesma época. 
      c) 1. O nosso actual Novo Testamento... dos documentos originais. 
      d) 3. O Novo Testamento inteiro... século III d. C.. 
      e) 2. Manuscritos da Nova Testamento... foram escritos.. 
 
5. a) A afirmação é falsa porque havia apenas vinte e sete livros que satisfaziam todos os quatro  
        testes de canonicidade. 
    b) Foram incluídos porque foram escritos por alguém que estivera intimamente associado a algum  
        dos apóstolos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


