
A ESTRUTURA DO NOVO 
TESTAMENTO 

Lição 3 
 

Texto base:  
 

Romanos 15.4 
 

“ Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da 
perseverança e do bom ânimo procedentes das  Escrituras, mantenhamos a nossa esperança” 

 
 

A Bíblia é um livro  divino didático 



Tópicos a serem abordados 
 

 

I. O vocábulo “ Bíblia” 
II. As seções do Novo Testamento 
 
a)Evangelhos ( os sinóticos e João) 
b) História 
C) Epístolas ( Gerais e Pastorais) 
d) Profecia 
 
III. A cronologia dos escritos do Novo Testamento 
IV. Fatos interessantes 
V. Conclusão 



O vocábulo Bíblia 

Este vocábulo não se acha no texto das Sagradas Escrituras. Consta apenas na capa. 
Essa palavra origina-se do grego, língua original do Novo Testamento. É derivado do nome 
que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita “biblos”. 
 
Um rolo de papiro de tamanho pequeno  era chamado “biblion” e vários destes eram uma 
“bíblia”. Portanto, literalmente, a palavra bíblia quer dizer “coleção de livros pequenos”. 
 
É consenso geral entre os doutos no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado 
às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século IV. 
 
E porque as Escrituras formam uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo um plural, 
passou a ser singular, significando o LIVRO, isto é, o Livro dos livros; o Livro por excelência. 
 
Como Livro divino, a definição  canônica da Bíblia é “ A revelação de Deus à Humanidade”. 
 



A estrutura do Novo Testamento 

O Novo Testamento é composto de 27 livros, que foram escritos originalmente em grego, 
seus livros estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: 
BIOGRAFIA, HISTÓRIA, EPÍSTOLAS, PROFECIA. O terceiro grupo é  também chamado 
Doutrina. 
 
Biografia 
 
São os 4 Evangelhos, descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. 
Os três primeiros são chamados Sinóticos, devido a certo paralelismo que têm entre si. 
Os Evangelhos tratam da manifestação de Cristo, sua vida, obra, morte e ressurreição. 
Se tivéssemos somente os Evangelhos, teríamos o suficiente para a nossa salvação. Rm(1.16) 
 

“Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego”. 



O Livro Histórico 
Atos dos Apóstolos 

 

É o livro de atos dos apóstolos, registra a história da igreja primitiva, seu viver, a 
propagação e expansão do Evangelho; tudo sob a orientação do Espírito Santo, 
conforme Jesus prometera. 
Esse livro é o relato do ministério de Cristo continuado por seus servos 



Epístolas 

São 21 as epístolas ou cartas. Vão de Romanos a Judas e contêm a doutrina da 
Igreja. 

As epístolas são classificadas em: 
 

1. Pastorais 
2. Gerais 
O maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo com 13 cartas ao todo. 
Quase 50% dos escritos do Novo Testamento pertencem ao apóstolo. 
 

Pastorais:  I Timóteo, II Timóteo e Tito 

Gerais:  Tiago, I Pedro, II Pedro, I João, II João, III João, Judas. 

Paulinas:  Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 

Tessalonicenses, Filemom.  
A epístola aos Hebreus cristãos. 

“As epístolas tratam da interpretação e aplicação de Cristo e sua doutrina”. 
 



Profecia/Profético 

É o livro de Apocalipse ou Revelação, trata da volta pessoal do senhor Jesus à Terra 
e das coisas que precederão esse glorioso evento. Nesse livro vemos o Senhor 
Jesus vindo com seus santos. O livro enfatiza a consumação em Cristo 
 

 
“ Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim”. Ap 22.13   



A cronologia dos escritos do Novo Testamento 

Conforme os mais abalizados mestres no assunto em questão, é a seguinte a ordem 
cronológica dos livros correspondentes ao Novo Testamento: 
 
1 Tessalonicenses  (51 d.C.)                                 Lucas (63 d.C.)                           2 João (90d.C.) 
2 Tessalonicenses  (52 d.C.)                                Hebreus (63 d.C.)                      3 João (90d.C.) 
1 Coríntios  (56 d.C.)                                          Atos dos apóstolos (63 d.C.)     Apocalipse (96d.C.) 
2 Coríntios  (57 d.C.)                                              1 Timóteo (64d.C.) 
Gálatas  (57 d.C.)                                                    1 Pedro (64d.C.) 
Romanos ( 58 d.C.)                                                Tito (65d.C.) 
Mateus (60 d.C.)                                                     Marcos (65d.C) 
Efésios (61 d.C.)                                                       2 Pedro (64/5 d.C.) 
Tiago ( 62 d.C.)                                                         2 Timóteo (67d.C.) 
Filipenses (62 d.C.)                                                  Judas (70d.C.) 
Colossense (62 d.C.)                                               João (85d.C.) 
Filemom (62 d.C.)                                                    1 João (90d.C.) 
                                                                                                                



Fatos e Particularidades 

Capítulos e versículos da Bíblia 
 
Não existem nos originais, foram feitos para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. 
 
Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, e mais tarde arcebispo da Cantuária 
(Reino Unido), organizou a Bíblia em capítulos em 1227. 
 
Robert Stefhanus, impressor parisiense, acrescentou a divisão em versículos em 1551, na 
Reforma protestante. 
 
 O Novo testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. 
 O nome de Jesus consta do primeiro e do último versículo do N.T.  
 As traduções total ou em parte da Bíblia até 1984, atingiram a 1796 línguas e dialetos, 

restando ainda cerca de 1000 línguas em que ela precisa ser traduzida. 



Conclusão 

Jesus é o tema central da Bíblia, portanto sem sua presença as 
Escrituras seriam como a física sem a matéria ou a matemática sem os 
números. 

 
Quanto a Bíblia: 

 

Creia para ser salvo 
 

Leia para ser sábio 
 

Viva para ser santo 


