
Introdução ao Estudo do Novo Testamento 
 

Lição 2 
 “ O Cânon do Novo Testamento” 

 

Texto base: 
(II Timóteo 3.16-17) 



A canonicidade ou Autenticidade das 
Escrituras 
 
 

 Por canonicidade das Escrituras queremos dizer que, de acordo com 
padrões determinados e fixos, os livros incluídos nelas são considerados 
partes integrantes de uma revelação completa e divina, a qual, portanto, é 
autorizada e obrigatória em relação à fé e à prática. 

 

Significado 
 

 A palavra “cânon” é de origem cristã e derivada do vocábulo grego “kanon”, 
que por sua vez provavelmente veio emprestado do hebraico “kaneh”, que 
significa junco ou vara de medir; daí tomou o sentido de norma ou regra. 
Mais tarde veio a significar regra de fé e, finalmente, catálogo ou lista. (Gl 
6.16) 

 

“E a todos os que andarem em conformidade com esta regra (kanoni), 
paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus”. 



Aceitação dos Escritos Sagrados 
 
 

 “Deve ser compreendido, entretanto, que a canonização de um livro não 
significa que a nação judaica, por um lado, ou a Igreja Cristã, por outro, tenha 
dado a esse livro a sua autoridade; antes, significa que sua autoridade, já 
tendo sido estabelecida em outras bases suficientes, foi consequentemente 
reconhecida como de fato pertencente ao Cânon e assim declarado”. (Grey) 

 
 “ Deve se reconhecer que cada um dos livros canônicos possui uma qualidade 

que determinou sua aceitação. Foi percebida a sua origem divina, por isso foi 
aceito”. 

 
 “A canonização do livro importava em: 1) o reconhecimento de que seu 

ensino era, em sentido todo especial, divino; 2) a consequente atribuição ao 
livro, pela comunidade ou seus guias, de autoridade religiosa”. (Angus-Green) 

 
“ As Escrituras não exigem credulidade cega por parte daqueles que as 

examinam a fim de estudá-las, mas, sim, crença inteligente 
fundamentada na base de fatos críveis” 

 
 
 
 



O cânon e o texto do Novo Testamento 
 
 Quando Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que “toda Escritura é divinamente 

inspirada...” (II Tm 3.16), ele não tinha em mente o nosso Novo Testamento. 
A referência era à coletânea de livros conhecidos por nós como Velho Testamento  
(todas as referências às “Escrituras” em o Novo Testamento dizem respeito ao 
Velho Testamento). A Bíblia dos primeiros cristãos era o Velho Testamento em 
grego, conhecido como a Septuaginta. Raramente o Velho Testamento em 
hebraico era conhecido. 
À medida que a igreja crescia, na era apostólica, ela começou a colecionar certos 
escritos, que por fim se tornaram o Novo Testamento, que foi considerado como 
sendo igualmente inspirado, como “as Escrituras”. 
Quando Paulo estava escrevendo suas cartas, ele não tinha consciência de que elas 
posteriormente iriam ser consideradas escritos sagrados. Ele e os outros autores 
escreveram para suprir necessidades específicas dos primeiros leitores.  
Embora eles tenham sido guiados pelo Espírito Santo a escreveram como o 
fizeram, eles só tinham em mente sua geração de leitores. Nenhum dos escritores 
do Novo Testamento esperava morrer. 
Sua grande esperança era que o Senhor iria retornar antes de sua morte. Por esta 
razão, eles não sabiam que seus esforços haveriam de ser “Escrituras Sagradas” 
para gerações posteriores. 
 



Coleções Antigas 
 

 A primeira tentativa séria no sentido de uma coletânea autorizada recebeu 
ímpeto através da obra de Marcião. Foi uma reação a essas coletâneas, feitas 
pelos grandes líderes hereges do segundo século, que as igrejas começaram a 
unir-se, para definir que livros eram realmente autorizados e quais deviam 
ser rejeitados como espúrios. No final do segundo século, portanto, na maior 
parte, os livros do Novo Testamento eram conhecidos e estavam sendo 
usados com autoridade escriturística igual à do Velho Testamento, e a ideia 
de um cânon estava emergindo. 

 
 

O aparecimento de um cânon 
 

 Por volta de 180, a Igreja de Roma compilou uma relação de livros, 
conhecidos agora como o Cânon Muratoriano. Embora o manuscrito 
existente seja fragmentário, parece que a lista original continha os quatro 
Evangelhos, treze cartas de Paulo, as três cartas de João, Judas e apocalipse. 
Somente as cartas de Tiago e Hebreus estão definidamente ausentes. 

 
 
 
 



A Fixação do Cânon do Novo Testamento 
 
 Em 367, Atanásio, Bispo de Alexandria de 328 a 373, publicou uma Carta de 

Páscoa às igrejas  que estavam sob sua responsabilidade. Esta carta contém 
uma lista de vinte e sete livros, que haviam sido aprovados para instrução 
doutrinária. Esta lista coincide com os vinte e sete de nosso Novo 
Testamento. 

 
 Jamais se convocou um concílio geral das igrejas para definir o cânon do Novo 

Testamento. Contudo, os concílios subsequentes, após Atanásio, 
confirmaram o que pareceu ter sido aceito. 

 

Fato Interessante 
 

 Tertuliano de Cartago, na África, foi aparentemente o primeiro a usar o termo   
“ Novo Testamento” para a coletânea de escritos cristãos recebidos pelas igrejas. 



Princípios para a Seleção do Cânon 
 

Na seleção dos vinte e sete livros, certos princípios foram seguidos, são eles: 
 
1. Origem apostólica 
2. Aceitação desses pelas igrejas às quais eles foram escritos 
3. A consistência doutrinária 

A Língua Original dos Escritos 
 

 A língua em que foi escrito o Novo Testamento foi o grego koiné (comum). 
 

Conclusão 
 

Pelo final do quarto século, o cânon foi fixado. Vinte e sete livros foram 
reconhecidos como possuidores de autoridade de Escritos Sagrados. 
O testemunho dos séculos desde então até os dias presentes levou os fiéis a 
professarem a operação do Espírito Santo na escrita, seleção e preservação 
destes vinte e sete livros do Novo Testamento.(II Timóteo 3.16) 
 
 
 
 
 
 


