
3 - Na grande romagem

“Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo
para um lugar que havia de receber por herança; e
saiu, sem saber para onde ia.” – Paulo. (Hebreus, 11:8.)

Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como 
Abraão, à sublime herança que lhe é destinada

A conscrição atinge a todos.

O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia...

E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente.

Ignoramos as estações de contacto na romagem enorme, mas
estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus.



Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da
calúnia? quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da
incompreensão? quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o
espírito? quantas nuvens estarão interpostas, entre o nosso
pensamento e o Céu, em largos trechos da senda?

Insolúvel a resposta.

Importa, contudo, marchar sempre, no caminho interior da própria
redenção, sem esmorecimento.

Hoje, é o suor intensivo; amanhã, é a responsabilidade; depois, é o
sofrimento e, em seguida, é a solidão...

Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo.

Quando não seja possível avançar dois passos por dia, desloquemo-
nos para diante, pelo menos, alguns milímetros.



Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e
bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude.

Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada:
- vencendo desertos;
- superando dificuldades;
- varando nevoeiros;
- eliminando obstáculos.

Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização
da sua felicidade.

Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa
destinação e convictos de que o Senhor nos espera,
além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da
eterna ressurreição.

XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva , pelo 
Espírito Emmanuel. Item 3
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5.3 A Bíblia: Informações Básicas



O Profeta é o Operário. Jesus é o Salário na Revelação Maior. Eis porque, com o 
Cristo, se estabeleceu o caminho, depois da procura torturante. E é por esse 
caminho que a alma do homem se libertará da Babilônia do mal, que sempre lançou 
o incêndio no mundo, em todos os tempos.

A Bíblia reúne o Trabalho 
Santificador e a Coroa da Alegria.

A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da Terra com o 
seu Pai. Suas imagens são profundas e sagradas. De suas palavras, 
nem uma só se perderá [...].

XAVIER, Francisco Cândido. Coletânea do além. 
Por diversos Espíritos - Emmanuel.



A palavra Bíblia vem do grego bíblia, que significa ‘livros’ [...] e tendo 
estabelecido que Bíblia é “um conjunto de livros”, 

ROGERSON, J.W. O livro de ouro da bíblia.

A palavra Bíblia em português deriva do 
vocábulo biblion, que significa “rolo” ou 
“livro”. [...] . Mais exatamente, um biblion
era um rolo de papiro ou biblo, uma planta 
semelhante a uma taquara, [...] 

ELWELL, Walter A. (Editor). Enciclopédia histórico-
teológica da igreja crista.



Divisão do Antigo Testamento
Pentateuco    Históricos    Poéticos     P. maiores  P. menores

Gênesis
Êxodo

Levítico
Números

Deuteronômio

Josué
Juízes
Rute

1 Samuel
2 Samuel

1 Reis
2 Reis

1 Crônicas
2 Crônicas

Esdras
Neemias

Ester

Jô
Salmos

Provérbio
Eclesiastes
Cantares

Isaias 
Jeremias

Lamentações
Ezequiel
Daniel

Oséas
Joel
Amos

Abadias
Jonas

Miqueias
Naum

Habacuque
Sofonias

Ageu
Malaquias
Zacarias

Tobias, Judite, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Baruque, Sabedoria, Eclesiastico

Apócrifos

39 livros
Protestantes

46 livros
Católicos



Divisão do Novo Testamento

Evangelhos     Históricos      Epístolas Paulinas  Epístola Gerais     Profético

Romanos
I Coríntios
II Coríntios

Gálatas
Efésios

Filipenses
Colossenses

1 Tessalonicenses
2 Tessalonicenses

1 Timóteo
2 Timóteo

Tito
Filemom
Hebreus

Mateus
Marcos
Lucas 
João 

Ato dos 
Apóstolos

Tiago
1 Pedro
2 Pedro
1 João
2 João
3 João
Judas

Apocalipse

27 livros



Tipos de Bíblia.
em termos das religiões reveladas, podemos enumerar três bíblias: a judaica, 
a cristã e a islâmica, conhecidas, respectivamente, por Torah, Bíblia cristã e 
Alcorão. A Bíblia hebraica e a cristã guardam semelhanças entre si...

ELWELL, Walter A. (Editor). Enciclopédia histórico-teológica da igreja crista.

No que diz respeito ao Alcorão, há algumas semelhanças e 
inúmeras diferenças quando comparado à Bíblia hebraica e à 
cristã. [...] . A principal diferença diz respeito a Jesus que, 
no Alcorão, é considerado um grande profeta, predecessor 
de Maomé



Cânon bíblico. É o conjunto de livros que compõe a Torah, a Bíblia
cristã e o Alcorão.

Livros canônicos da Bíblia. “Tanto os judeus quanto os cristãos têm
cânones das Escrituras. O cânon judaico consiste em trinta e nove livros;
o cânon cristão de sessenta e seis livros para os protestantes e setenta 
e três para os católicos (cujo cânon inclui os apócrifos que a maioria 
considera deutero-canônica).”

ELWELL, Walter A. (Editor). Enciclopédia histórico-teológica da igreja crista.



Traduções

As mais renomadas traduções disponíveis em língua portuguesa, entre elas 
a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Tradução Ecumênica da 
Bíblia(TEB), João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional(NVI), 
constituem projeto que nasceram na Europa Continental e nos Estados 
Unidos da América e só posteriormente foram traduzidos e adaptados ao 
público falante deste idioma.

O Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias - Introdução



Bíblia de Jerusalém. Utilizada como referência no 
programa O Evangelho Redivivo, teve a sua primeira 
edição em língua portuguesa, no Brasil, em 1981 
(revisada e atualizada em 2002), a partir da edição 
francesa (Bible de Jérusalem).

A tradução foi feita a partir dos textos originais hebraicos, aramaicos e 
gregos. Para o Antigo Testamento utilizou-se o texto massorético, isto é, 
o texto hebraico...

[...] foram convidados para a colaboração os mais diversos pesquisadores:
historiadores, arqueólogos, lexicógrafos, linguistas, teólogos, exegetas,
cientistas sociais, geógrafos e cartógrafos. Atribui-se que foi a
diversidade de colaboradores que garantiu traduções acuradas, em temas
que cada qual conhecia com profundidade.



Com a Reforma Protestante – movimento reformista cristão do século XVI, 
liderado pelo monge agostiniano católico, Martinho Lutero (1483–1546), [...] 
favoreceu, assim, o conhecimento dos livros bíblicos ao grande público com a 
tradução em outras línguas e a divulgação para todos os povos.

A ampla divulgação dos textos bíblicos se deve, igualmente, 
à invenção da imprensa [...] , no século XV,[...], pelo alemão 
Johannes Gutenberg (1396–1468). Com a imprensa, a 
primeira Bíblia impressa surgiu em 30 de setembro de 
1452, que foi denominada Bíblia de Gutenberg.



O que existia, na verdade, era um texto corrido, sem espaços entre as frases 
e sem pontuação. Ainda não havia a numeração dos capítulos e dos versículos. 

PASTORINO, Carlos T. Sabedoria do evangelho.

Os manuscritos das escrituras sagradas e a
redação posterior dos textos do que constitui,
hoje, a Bíblia judaica e cristã, apresentavam
formatação de difícil leitura e localização dos
registros, mesmo para os estudiosos e religiosos
que os consultavam corriqueiramente.

Saber Manusear a Bíblia



A divisão da Bíblia em capítulos foi [...], no início do século 13... 

Já a divisão dos capítulos em versículos aconteceu cerca de 300 anos depois, 
na metade do século 16, pelo renomado tipógrafo e erudito francês, Robert 
Estienne (1503–1559).

Divisões da Bíblia

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.sbuc.com.br%2F&psig=AOvVaw1VirwMpXbkukYYN4bzNrfz&ust=1618597960187000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDe_bXxgPACFQAAAAAdAAAAABAK


Bíblias de referência

No programa O Evangelho Redivivo utilizaremos os textos da Bíblia
de Jerusalém, revisada e ampliada, a partir das edições de 1981,
como obra de referência primária.

A Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, edição
revista e corrigida, com edições a partir de 1975, será pesquisada
igualmente, mas como referência secundária.

Outras bíblias serão igualmente utilizadas como referências
terciárias.



Abreviações

As abreviaturas são encontradas nas páginas iniciais das diferentes traduções 
da Bíblia.

Velho Testamento – VT  
Novo Testamento - NT

Exemplos:
» Juízes, 5:12 (por extenso) ou Jz 5:12 ou Jz.5:12 (escritas abreviadas).

» Marcos, 10:4 a 9, Mc10:4 a 9 ou Mc.10: 4 - 9

» 1 Pedro,4:8, 1Pe4:8 ou 1Pe.4:8 



não os vim destruir, mas cumpri-los: porquanto 

em verdade vos digo que o céu e a Terra não 

passarão, sem que tudo o que se acha na lei 

esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste 

um único iota e um único ponto. (Mateus, 5:17 e 18.)

Não vim destruir a lei

1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas; 



Resumo da Lei

“Amar a Deus acima de todas as coisas e o 
próximo como a si mesmo”, e   acrescentando: 

aí estão a lei toda e os profetas.

deuteronômio 6: 5  e 
Levítico 19:18



o Espiritismo a 
concluirá.

Moisés abriu o 
caminho; 

Jesus continuou 
a obra;



Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: Comecei o trabalho ao alvorecer
do dia e só o terminarei ao anoitecer.

Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais
tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais;

ESE cap. XX - Constantino, Espírito protetor. (Bordeaux, 1863.)

Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos 
obreiros da última hora.



Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: Comecei o trabalho ao
alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer.

Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco
mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais;

ESE cap. XX - Constantino, Espírito protetor. (Bordeaux, 1863.)

Bons espíritas, meus bem-amados, sois 
todos obreiros da última hora.



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


