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Não confundas
“Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não
será confundido” .- Paulo. ( Romanos, 10:11.)

Em todos os círculos do Cristianismo há formas diversas
quanto à crença individual.
Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de
confiança; reformistas evangélicos que se limitam à fórmula
verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na
organização mediúnica.



É natural, portanto, a colheita de
desilusões.
Em todos os lugares, há sacerdotes
que não satisfazem, fórmulas
verbalistas que não atendem e
médiuns que não solucionam todas
as necessidades.
.



Além disso, temos a considerar que
toda crença cega, distante do Cristo,
pode redundar em séria perturbação...
Quase sempre, os devotos não pedem
algo mais que a satisfação egoística no
culto comum, no sentimento
rudimentar de religiosidade, e, daí, os
desastres do coração.



O discípulo sincero, em todas as
circunstâncias, compreende a
probabilidade de falência na
colaboração humana e, por isso,
coloca o ensino de Jesus acima de
tudo.
.



O Mestre não veio ao mundo operar
a exaltação do egoísmo individual e,
sim, traçar um roteiro definitivo às
criaturas, instituindo trabalho
edificante e revelando os objetivos
sublimes da vida.
.



Lembra sempre que a tua existência é jornada
para Deus.
Em que objeto centralizas a tua crença, meu
amigo? Recorda que é necessário crer
sinceramente em Jesus e segui-Lo, para não

sermos confundidos.
Emmanuel



Prece



?

“Cânon” para interpretação espírita da Bíblia?





Preparando – nos...



O EVANGELHO REDIVIVO
Temas  5.2.2 – 5.4.5.1  

DOS CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITAS DA 
MENSAGEM DO CRISTO AO MANUSEIO DA BÍBLIA



• Dos critérios de estudo e interpretação espíritas da
mensagem do cristo ao manuseio da bíblia

• Saber extrair o espírito da letra
• A mensagem no tempo e no espaço
• Informações básicas: aspecto cultural e a Bíblia
• Manuseio da Bíblia
• Divisões da Bíblia
• Bíblias de Referência
• Notas e referências cruzadas/Exercícios
• Roda de conversa

Temas 5.2.2 – 5.4.5.1





Temos um cânon (regras) para a interpretação?
1. Os ensinamentos do Mestre constituem

sistema renovador.
2. Conhecimento básico da Doutrina Espírita: a

chave interpretativa
3. Os estudos sistematizados do Espiritismo
4. Princípios da Doutrina Espírita





Temos um cânon (regras) para interpretação (cont)?

5. Extrair o espírito da letra
6. Situar a mensagem no tempo e no espaço
7. Informações básicas dos aspectos sócio-culturais
8.Destaques textuais e referências geográficas
9.Luz e treva – significado
10. O texto, o contexto e o pretexto



Como fazer esta extração?

E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam
fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E
disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus
irmãos, que querem falar-te. Porém Ele, respondendo,
disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem
são meus irmãos? E, estendendo a mão para seus
discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos;
porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que
está nos Céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe.

Mateus, 12: 46 a 50.

Associar a
metodologia

Saber extrair o espírito da letra



• A mensagem no tempo e no
espaço Como perceber o texto e o contexto?

Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam; e
foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de
João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E
Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas
jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm
consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em
que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles
dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste
velha; porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e
a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em
odres velhos; do contrário, o vinho novo rompe os odres
e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se; o vinho
novo deve ser posto em odres novos (Marcos, 2:18 a 22)



Informações básicas: aspecto
histórico cultural e a Bíblia E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de

Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram,
deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo
mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o, passou de
largo. E, de igual modo, também um levita, chegando
àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um
samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e,
vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E,
aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes
azeite e vinho; e, pondo-o sobre a sua cavalgadura,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.

(Lucas, 10:30 a 34).



Entendendo palavras

Tese
Conhecer

Qual o significado do termo Bíblia?
A palavra Bíblia vem do grego bíblia, que 
significa ‘livros’ [...] Bíblia é “um conjunto 
de livros”, prefacia um tratamento que 
começa no mundo antigo e vai avançando 
no tempo. (1.825 cópias de textos em museus, universidades e 

bibliotecas/ 2,500 cópias da vulgata: códices)

“A Bíblia é o divino encontro dos filhos 
da Terra com o seu Pai.” FCX. Coletâneas do Além



Entendendo palavras

Disc da Tese
Meditar/

sentir

Quais os tipos de Bíblia?

1) Bíblia judaica - Torah.

2) Bíblia Cristã

1) Bíblia Islâmica – Alcorão (Jesus um grande
profeta)

Há um cânon Bíblico?

Sim. É o conjunto de livros que compõem a Torah (36),
a Bíblia Cristã (66 protestantes/80 Católicos) e o
Alcorão.
Qual a característica deste cânon no grego e no latim?



Definição cânon bíblico Concílio de Trento: 1546 - 73 livros. Decreto (De
Canonicis Scripturis) em 4 de abril de 1546.

Votação: 24 sim; 15 não; 16 abstenções.

o Concílio de Trento confirmou uma lista idêntica que
já havia sido localmente aprovada em 1442 pelo
Concílio de Florença .

ou 66 LIVROS





Formatação do texto bíblico -
histórico

I

Séc.XIII – : clérigo inglês Stephen 
Langton - capítulos

Séc XV – Imprensa:
Pontuação; capítulos

Séc XVI – Tipógrafo

Robert Estienne : Capítulos
subdivididos em
versículos

Séc IX – Espaçamento,uso de
palavras em minúsculas

Anterior: AT e NT 
palavras não separadas
bloco sem pontuação;





Cânon da Bíblia Hebraica

Disc. Tese
Meditar/

sentir

A Bíblia hebraica - dividida em três partes:
I) LEI (Pentateuco) – 5 livros: Gênesis, Êxodo,

Levítico, Números e Deuteronômio.

2) PROFETAS – 8 livros: Josué, Juízes, Samuel, Reis,
Isaias, Jeremias, Ezequiel e os Doze profetas
(Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias,
Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias,
Malaquias).

3) ESCRITOS ou HAGIÓGRAFOS - 11 livros: Salmos, Jó,
Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes,
Lamentações, Ester, Daniel, Esdras-Neemias e
Crônicas.

Melito Sardes - redigiu a ordem e o número dos livros da Bíblia hebraica - 170 d.C



Cânon do AT

Disc. Tese
Meditar/

sentir

1) PENTATEUCO  - 5 livros: 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 
Deuteronômio.

2) LIVROS HISTÓRICOS - 16 livros:
Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 
Reis. 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, 
Tobias, Judite, Ester, 1 e 2 Macabeus.



Cânon do AT

Disc. Tese
Meditar/

sentir

3) LIVROS POÉTICOS E SAPIENCIAIS
7 livros: 
Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico 
dos Cânticos, Sabedoria de Salomão, 
Eclesiástico. 

4) LIVROS PROFÉTICOS  - 18 livros: 
Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, 
Ezequiel, Daniel e os doze profetas: Oséias, 
Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, 
Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias 
e Malaquias).



Cânon do NT

Disc. Tese
Meditar/

sentir

O NT possui quantos livros?  
Novo Testamento - 27 livros  em oito 
subdivisões: 
1) Evangelho segundo São Mateus;
2)     Evangelho segundo São Marcos;
3) Evangelho segundo São Lucas;
4) Evangelho segundo São João.
5) 5) Atos dos apóstolos; 
6) 6) 14 Epístolas de Paulo;
7) 7) 7 Epístolas universais (uma de Tiago, 

duas de Pedro, três de João, uma de Judas 
Tadeu);

8) Apocalipse de João



Cânon do NT

Disc. 
Tese

Meditar/
sentir

Novo Testamento - 27 livros em oito 
subdivisões cont: 

Atos dos apóstolos;

14 Epístolas de Paulo; 

7 Epístolas universais (uma de Tiago, 
duas de Pedro, três de João, uma de Judas 
Tadeu);



Cânon da Bíblia Grega

Disc. 
Tese

Meditar/
sentir

Bíblia grega ou Bíblia dos setenta (LXX) - destinada
aos judeus da dispersão.
1) LEGISLAÇAO E HISTÓRIA (Gênesis, Êxodo,

Levítico, Números e Deuteronômio, Josué, Juízes,
Rute, 4 Livros dos Reinos (I e II Samuel; III e IV
Reis), Paralipôme- nos I e II (Crônicas, Esdras,
Esdras-Neemias, Ester, Judite, Tobias, Macabeus, I
e II).

2) POETAS E PROFETAS (Salmos, Provérbios de
Salomão, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Livro
da Sabedoria (Eclesiástico e Salmos de Salomão), os
Doze profetas menores; Isaias, Jeremias, Baruc,
Lamentações, Carta de Jeremias, Ezequiel, Susana,
Daniel, Bel e o Dragão



Entendendo palavras

Disc. Tese
Meditar/

sentir

Qual o significado de:

1) Livro ou texto apócrifo?

2) Livros canônicos?

3) Textos sinóticos?

• Livros apócrifos do Antigo Testamento?
Nove + três adições de textos

• Livros apócrifos do Novo Testamento?
Quarenta e cinco – oito mais conhecidos



Entendendo o processo Qual o resultado:

1) Reforma protestante?

2) Invenção da imprensa?
Disc. Tese
Meditar/

sentir





As traduções da Bíblia

I

383 Latim - Vulgata Copta Egípcio sec II e sec IV   
(LXX/fonte)

Alemão – 17
traduções impressas       
antes de Lutero 

1956 primeira Bíblia
de Jerusalém; edição 
Revisada 1976; 
1981 (1ª Br) , 2002
atualizada (Br)

Siríaco Peshitta
(LXX/fonte) 
Sec II

Aramaico p/grego
Septuaginta 170 d.C

1534 – Alemão - Lutero 
(vulgata e grego)

Best seller em 3 meses 

Inglês - traduções
a partir de  1611 

Tradução para o
português em 1580

e 1896
Francês 1530



Bíblias de referência

Referência secundáriaReferência primária Referências Terciárias









Grupos 
Exercícios de manuseio da Bíblia – Citações a serem:

localizadas e identificadas:
a)Mateus, 6:1 a 4 G1 e G5

b) Atos dos apóstolos, 9: 32 a 34 – G2 e G6
c) III João, 5 a 8 - G3 e G7

d) Salmos, 1: 1 a 4 – G 4



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


