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Palavra da Redatora
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“Toda escritura é divinamente inspirada [...].” (2 Timóteo 3.16)

Olá amiga, olá amigo! 
Esta é sua nova revista Bem-te-vi em Voo. A cada edição, procura-
mos deixá-la mais interessante e atrativa para você. Esperamos que 
curta muito este caminho que trilharemos!

Nesta edição, vamos conhecer melhor este 
livro, que é tão precioso, a Bíblia, inician-
do pela sua história, organização e divi-
sões. Vamos caminhar por onde nossos 
patriarcas passaram e conhecer mais um 
pouco das histórias contadas no Antigo 
Testamento. Sabemos que você já deve co-
nhecer algumas delas; por isso, buscamos 
mostrá-las de outra forma, apresentando 
curiosidades sobre os personagens e sobre 
a Bíblia em si. Algumas histórias não são 
tão conhecidas, e você terá a oportunidade 
de conhecê-las.

A cada novo bloco de 
livros do Antigo Testa-
mento, teremos uma 
lição introdutória, com 
um panorama daquele 
período. 
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O formato de nossa revista, você 
já conhece; apresentaremos o  
conteúdo por meio de infográ-
ficos, e você poderá testar seus  
conhecimentos realizando as ativi-
dades. O Téo e a Letícia vão acom-
panhá-lo/a nesta caminhada.

A partir de agora, convidamos você a ter um relacionamento mais 
próximo de Deus, através da leitura de Sua palavra - a Bíblia. Dedi-
que um tempo todos os dias para essa leitura, medite sobre o que 
ler e seu aproveitamento da revista será maior. Que este seja apenas 
o início de uma caminhada com Deus!

Zana Costa
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo



Antivírus = versículo do dia
É hora de começar a lição. Inicie com o versículo do dia, que 
chamamos de Antivírus. Esse versículo poderá ser memorizado e 
servirá de base para toda a aula.
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Salvar arquivos = atividade
Depois de navegar pela lição, é hora de salvar arquivos, ou seja, 
guardar as informações da aula. Por isso, agora é hora de fazer 
as atividades e salvar essas informações para não esquecer.

Sala de bate-papo = reflexão
Para finalizar, você poderá discutir com seus amigos e amigas  
de classe algum ponto da aula que considerou importante e, jun-
tos/as, refletirem sobre o que aprenderam na lição.

Senha = palavra-chave
Para você compreender melhor a lição, há uma palavra-chave 
que servirá como senha. Esta palavra indica o que será abordado 
em aula.

Conectando = introdução
Nesta etapa, você estará se conectando com a lição. Essa in-
trodução ajudará você a se ligar ao desenvolvimento do estudo.   

Abrindo o site = desenvolvimento
É hora de conhecer o conteúdo da aula. No desenvolvimento, 
você terá contato com as histórias e ensinamentos da lição. 



Antivírus...

1

Conectando...

Senha

Olhe bem para a sua Bíblia. Preste atenção nos seus detalhes.

Você já pensou quanto tempo levou para que essas histórias e 
ensinamentos de Deus pudessem chegar às suas mãos?

Bem, não foi o tempo de ir até uma loja e comprá-la! 

Levou muito tempo para que todas estas histórias e ensinos fossem 
reunidos e guardados de tal forma, que não se perdessem e nem fossem 
esquecidos.

Foram séculos e séculos de histórias registradas nesse livro que 
chamamos de Bíblia. Aliás, você sabe de onde vem esse nome?

Nesta lição, vamos aprender um pouco sobre a origem e a história da 
Bíblia. Como ela foi escrita? Quantas pessoas ajudaram a escrevê-la? 
Como todos esses textos chegaram até nós, se foram escritos há tanto 
tempo?

Essas e outras curiosidades você vai conhecer nesta lição e, no decorrer 
desta revista, conhecerá muito mais sobre o nosso livro de fé: a Palavra 
de Deus. 
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“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino [...].”  
(2 Timóteo 3.16a) 

palavra

História e origem da Bíblia
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Papiros e Pergaminhos
Com o tempo, foram descobertos materiais que podiam 
ser utilizados para se escrever. Os papiros, um material 
feito do caule da planta de mesmo nome, foram muito 
utilizados no início, depois vieram os pergaminhos, 
feitos de couro de animais. Para facilitar o manu-
seio, ao invés de rolos, foram adaptados à forma 
semelhante a dos nossos livros  e eram chama-

dos de códices.

O Antigo Testamento
A tradição cristã diz que foi na época de Esdras, após o cativeiro do povo hebreu, que 
os textos sagrados começaram a ser reunidos, formando o texto hebraico, ou o que 
chamamos de Antigo Testamento. Os escribas eram homens instruídos para a tarefa 
de copiar os textos sagrados. Esdras foi um deles. Essas cópias foram utilizadas e 
guardadas pelo povo de Deus. Elas são chamadas de manuscritos (escritos à mão).
O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas, na época de Jesus, já existia uma 
tradução dele para o grego, que era a língua mais falada na época.

Tradição Oral
Chamamos de tradição oral, a forma como as histórias bíblicas eram conhecidas ini-
cialmente, quando os pais ou avós reuniam suas famílias para narrar as histórias vi-
vidas pelos seus antepassados. Os mandamentos de Deus 
também eram repetidos, inclusive durante as festas.
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O Novo Testamento
Somente no 4º século depois de Cristo, fo-
ram também reunidos os 27 livros que 
compõem o Novo Testamento; e foi nessa 
época que o termo Bíblia (livros) passou a 
ser utilizado.  Com a invenção da imprensa, 
por Gutenberg, a Bíblia foi o primeiro livro 
a ser impresso em 1456 e, assim, chegar até 
nós na forma como conhecemos.

Para nosso ensino
Paulo escreveu, em uma carta a Ti-
móteo, que toda a Escritura é inspirada 
por Deus e que é útil para nosso ensino (2Tm 
3.16a); portanto, valorize-a e tenha a Bíblia como 
instrumento de Deus para que você possa aprender 
como viver e  fazer a vontade de Deus.
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Ligue as histórias bíblicas ao livro no qual  estão escritas.

Salvar arquivos...

PARÁBOLA DO FILHO 
PRÓDIGO 

JACÓ E ESAÚ 

OS 3 HOMENS NA 
FORNALHA DE FOGO 

OS MAGOS VISITAM 
JESUS 

O NAUFRÁGIO DE PAULO 

ANA CHORA POR UM 
FILHO 

A DESTRUIÇÃO DE JERICÓ 

PRIMEIRA FESTA DA 
PÁSCOA 

A JUMENTA DE BALAÃO 

ELIAS E OS PROFETAS DE 
BAAL

DANIEL

ATOS

LUCAS 

1 REIS

NÚMEROS

ÊXODO

GÊNESIS

1 SAMUEL

JOSUÉ

MATEUS
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Antivírus...

Conectando...

Senha

Você se lembra de algumas histórias do Antigo Testamento?   

Através delas podemos conhecer o amor e a bondade de Deus, sua 
justiça, sua compaixão, sua santidade, fidelidade e muito mais. As ações 
de Deus na história, através do povo de Israel, nos ensinam que Ele é fiel 
e cumpre todas as Suas promessas. Por isso, Sua palavra ficou registrada, 
para que todas as gerações possam conhecer e confiar em Deus.

Neste estudo, iremos relembrar um pouco das ações de Deus, através 
do povo de Israel, que estão registradas no Antigo Testamento desde a 
criação do mundo e do homem. 

“A tua fidelidade estende-se de geração em geração [...].”  
(Salmo 119.90a) 

fidelidade (de Deus)

Bíblia: o Antigo Testamento



14Página

No princípio, Deus criou todas as coisas
Foi como Criador, que Deus se revelou a nós. 
E até hoje Ele continua sendo o sustentador 
da vida. Além da criação e das primeiras coi-
sas, Gênesis apresenta o surgimento do povo 
de Israel através das famílias dos patriarcas, 
Abraão, Isaque e Jacó, homens que aceitaram 
o chamado de Deus para uma vida de fé nas 
suas promessas.

Jesus no Antigo Testamento?
Muitos eventos da Bíblia nos inspiram a co-
nhecer o amor e a vontade de Deus entre as 
muitas gerações até nós. O Antigo Testamen-
to nos revela muito sobre Deus, mas também 
anuncia Jesus, o nosso Salvador; e foi o pró-
prio Jesus quem afirmou: “Examinai as Escritu-
ras, elas testificam de mim.”
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Do Egito à Canaã
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio 
narram a trajetória de Israel desde a saída 
do Egito, até a chegada à Canaã.  De forma 
extraordinária, Deus libertou o povo, acom-
panhou-o, alimentou-o e o guiou à terra pro-
metida. Mesmo quando o povo reclamava, 
Deus continuava sendo fiel em cada uma de 
suas promessas.

Fidelidade de geração em geração
Israel se tornou um povo numeroso e forte. Reis 
governaram Israel, alguns fizeram o que era bom 
e outros, o que era mal aos olhos de Deus. Por 
muitas vezes, o povo pecou contra Deus. Mas Ele 
enviou a sua palavra, por meio dos seus profetas, 
chamando o povo ao arrependimento.  A fidelida-
de de Deus foi conhecida de geração em geração. 
Séculos se passaram, e as promessas do Senhor se 
mantiveram firmes. Os livros históricos e os profé-
ticos narram as diversas ações de Deus para que 
cada geração O conhecesse e confiasse n’Ele.

Cantai ao Senhor, porque Ele é bom
E porque o povo experimentou a fidelidade de Deus, 
cantou sobre ela, declarou, através dos salmos, que o 
Seu amor e a Sua fidelidade duram para sempre e não 
têm limites.
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Vamos jogar com a turma o jogo do Stop? Escolham uma letra pra começar 
e... Bom jogo! Só valem nomes referentes ao Antigo Testamento:

Sala de Bate-papo
A Bíblia foi escrita por homens de Deus; portanto, ela é 
a palavra do próprio Deus que chega a nós hoje. Você 
quer ouvi-Lo?

LIVRO PERSONAGEM HISTÓRIA LUGAR

Salvar arquivos...
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3

Antivírus...

Conectando...

Senha

Você já ouviu falar nas palavras “pentateuco” ou “torá”?

Você sabe o que elas têm em comum?

A palavra “penta” lembra alguma coisa a você? Isso mesmo: o número 
cinco!  Penta é um prefixo matemático que indica a quantidade 5. Alguns 
exemplos são: um time pentacampeão é aquele que ganhou cinco vezes 
um determinado campeonato, uma forma geométrica com cinco lados é 
um pentágono, as cinco linhas paralelas utilizadas para registrar as notas 
musicais de uma partitura são chamadas de pentagrama.

A palavra Pentateuco significa “cinco livros” ou “cinco rolos”, e é como 
chamamos o grupo dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, 
Levítico, Números e Deuteronômio.

Para o povo judeu, esses cinco livros compõem a “Torá”, que significa 
“instrução”, também chamada de Lei. Então, vamos conhecer o 
Pentateuco?

 

“Então, disse: Eis que faço uma aliança; diante de todo o teu povo farei 
maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, [...].” (Êxodo 34.10a) 

agir (de Deus)

Para conhecer, seguir e inspirar
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Por muitos séculos, os 
primeiros cinco livros 
da Bíblia eram um único 
volume, chamado, pelo 
povo hebreu, de “a Lei do 
Senhor” ou “Lei de Moi-

sés”; o próprio Jesus fez menção desses 
escritos em Lucas 24.44. Mas era muito 
difícil manusear um rolo tão grande, en-
tão, ele foi dividido em cinco partes de 
tamanho semelhantes; e assim, ficaram 
conhecidos como Pentateuco, ou os cin-
co livros.
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Os nomes
Os judeus sempre chamaram cada um 
dos rolos pela palavra principal do início 
do texto, assim:
Gênesis era “No princípio”, Êxodo era 
“Nomes”, Levítico era “E chamou”, Nú-
meros era “No deserto” e Deuteronômio 
era “Palavras”.  Essas palavras estão men-
cionadas no primeiro versículo de cada 
livro.  Mas quando o texto hebraico foi 
traduzido para o grego, eles receberam 
os nomes que conhecemos hoje, dados 
conforme o conteúdo de cada livro.

A história de cada livro
Gênesis (origem, começo) recebeu 
este nome, por conter a história dos 
começos, da origem da humanidade e 
do povo de Deus através dos patriar-
cas. Êxodo (saída) conta a história da 
saída do povo hebreu do Egito pelas 
mãos de Moisés, e da aliança de Deus 
com o povo hebreu. Levítico (referen-
te à Tribo dos Levitas) trata do minis-
tério dos sacerdotes, ou dos levitas e 
ainda contém algumas leis religiosas 
e civis dadas por Deus ao povo. Nú-
meros, embora tenha recebido este 
nome por conter dois censos de Is-
rael, conta a história da peregrinação 
do povo de Israel pelo deserto duran-
te 40 anos e Deuteronômio (segunda 
lei ou repetição da lei) contém 4 dis-
cursos de Moisés ao povo, onde ele 
relembra a Lei de Deus, alguns acon-
tecimentos do deserto e dá algumas 
orientações para quando entrassem 
em Canaã.

As histórias da criação, de Noé, dos patriarcas, 
de Moisés e tantas outras, nos possibilitam co-
nhecer o poder de Deus, ajudando-nos a confiar 
n’Ele. Deus caminhou com seu povo e os guiou 
pelo deserto. Ele cumpriu a sua promessa feita à 
Abraão, Isaque e Jacó.  Tudo foi registrado nos li-
vros que formam a Bíblia para servirem de exem-
plo e instrução para nós.
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Associe as histórias e passagens bíblicas abaixo a um dos livros do Penta-
teuco, colocando o algarismo romano correspondente.

I   - Gênesis        II  - Êxodo        III - Levítico       IV - Números
V  - Deuteronômio

(    ) Travessia do Mar Vermelho

(    ) Morte de Moisés

(    ) Leis e orientações sobre as festas e comemorações religiosas

(    ) História de Balaão, a jumenta e o anjo

(    ) Nascimento de Moisés

(    ) História dos Patriarcas (Abraão, Isaque e Jacó)

(    ) Primeira Páscoa

(    ) Criação do mundo

(    ) Deus manda o Maná no deserto

(    ) Registro dos três discursos de Moisés

(    ) Os Dez mandamentos

(    ) Leis sobre as ofertas

(    ) Criação do ser humano

(    ) Segunda Páscoa

(    ) Leis a respeito dos sacerdotes e dos levitas

(    ) História de José do Egito

(    ) Censo – contagem do povo de Israel

Salvar arquivos...
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