
HARMONIZAÇÃO 
Cap. 114 - AS CARTAS DO CRISTO

É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de 
princípios escritos pelas próprias mãos. 
As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, 
endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja 
em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. 
Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. 

“Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por 
nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus Vivo,             
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.”                        
— Paulo. (2ª EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS, capítulo 3, versículo 3.) 

Herany



HARMONIZAÇÃO 
Cap. 114 - AS CARTAS DO CRISTO

O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, 
gravando-a no coração dos companheiros sinceros.                                                         
Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não 
foram grafados por ele mesmo. 
Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de 
sua Mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na 
maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias.                                           
Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o 
rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as 
suas cartas divinas dirigidas à Humanidade. 



HARMONIZAÇÃO 
Cap. 114 - AS CARTAS DO CRISTO

Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em 
todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que 
conhecem a vida superior, experimentam o sublime contacto do Mestre 
e transformam-se em sua mensagem para os homens. 

surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e 
formosas; todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do 
Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão,                  
haverá sempre o divino silêncio. 

Prece - Nadia
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5.4 SABER MANUSEAR A BÍBLIA

➢ Os manuscritos das escrituras sagradas

apresentavam formatação de difícil leitura

➢ 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. V. 1, p. 3



5.4.1 DIVISÕES DA BÍBLIA  

A divisão da Bíblia em capítulos foi ideia do arcebispo 
de Cantuária, (É cidade do condado de Kent, sudeste 
da Inglaterra, sede do principal centro religioso do 
Reino Unido, por abrigar o arcebispo de Cantuária, 
considerado o líder espiritual da Igreja Anglicana.) 
Stephen Langton (1150–1228), no início do séc. 13,

A BÍBLIA dividida em capítulos e versículos. http://escolabiblicaonline.net/a-biblia-dividida/



5.4.1 DIVISÕES DA BÍBLIA  

A divisão dos capítulos em 
versículos aconteceu na metade 

do século 16, pelo renomado 
tipógrafo e erudito francês, 

Robert Estienne. 
Ficou sendo a Bíblia mais 
utilizada, popularmente 

denominada “Bíblia de Estienne”.

Robert Estienne. http://almanaquedabiblia.com.br/capitulos-e-versiculos/



5.4.1 DIVISÕES DA BÍBLIA  

➢ A Bíblia está dividida em duas grandes
partes: Antigo Testamento/AT (ou Velho
Testamento/VT) e Novo Testamento/NT.

➢ Os manuscritos bíblicos eram grafados em
letras maiúsculas

➢ Somente a partir do século VIII passaram a 
ser escritos em “cursivo” ou letras minúsculas.

PASTORINO, Carlos T. Sabedoria do evangelho. V. 1, p. 3



5.4.1 DIVISÕES DA BÍBLIA  



5.4.2 BÍBLIAS DE REFERÊNCIA

Referência 
primária
A partir das                 
edições 1981

Referência 
secundáriaA 

A partir das                 

edições 1975

Referência 
terciária



Durante a terceira viagem, em Corinto, já começava a 
planejar a sua visita a Roma a fim de estabelecer núcleos 
semelhantes aos já fundados. 
Escreve uma carta aos cristãos de Roma para preparar 
sua chegada.
Tudo corria bem quando chega um emissário de 
Jerusalém com uma carta de Tiago, onde informava que 
o núcleo de Jerusalém sofria novos ataques por parte do 
Sinédrio.                                           
As torturas e perseguições haviam recomeçado.                
Simão Pedro fora banido da cidade.. 



O motivo de era o esvaziamento das sinagogas devido 
disseminação das ideias de Jesus.                                                                      
Tiago rogava que não os abandonasse naquela hora difícil 
pedindo que comparecesse a Jerusalém.
Procura um lugar reservado da igreja para meditar. Lembra o 
passado onde Tiago sempre se colocara em posição antagônica 
(p 446). Não podia odiá-lo, mas não se sentia à vontade para 
atender a solicitação.              

Ao desenrolar os pergaminhos, ao acaso leu a anotação 
de Levi(Mt 5,25):  "Reconcilia-te depressa com o teu 
adversário". refletiu que não era justo alimentar caprichos 
pessoais na obra do Cristo, e resolveu partir.



E nós? 
Ainda alimentamos caprichos 
pessoais na Obra do Cristo? 
Como temos manuseado os 

pergaminhos da Obra do 
Cristo?

Que nos cabe fazer?



5.4.3 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA

➢ AT: (VT): Antigo (ou Velho) Testamento
➢ NT: Novo Testamento

As divisões da Bíblia podem ser 
escritas por extenso ou abreviadas



5.4.3 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA

A referência de uma passagem bíblica, pode ser 
também escrita por extenso ou de forma abreviada: 

REGRA GERAL



5.4.3 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA

A referência de uma passagem bíblica, pode ser 
também escrita por extenso ou de forma abreviada: 

REGRA GERAL



5.4.3.1 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA, Exemplos

» Juízes, 5:12 (escrito por extenso) ou Jz 5:12 ou Jz.5:12 
(escritas abreviadas).
➢ O nome do livro do Antigo Testamento é Juízes, 5 é o 
capítulo do livro citado e 12 é o versículo.
» Marcos, 10:4 a 9 ; Mc10:4 a 9 ou Mc.10: 4 a 9 expressa: 
Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 4 ao 9.
» 1 Pedro,4:8 ; 1Pe4:8 ou 1Pe.4:8 indica:
➢ Primeira Epístola ou Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. 
Alguns tradutores: arábico por caracteres romanos, assim:                  
I Pedro, 4: ou IPe.4:8.



5.4.4 NOTAS E REFERÊNCIAS CRUZADAS 



5.4.4.1 - Exemplo de nota de rodapé 
contendo referência cruzada

Em Filipenses, 1:1 (ou Fl.1:1) temos este 
registro de Paulo: “Paulo e Timóteo, servos 
de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo 
Jesus que estão em Filipos, com seus 
epíscopos e diáconos a, à graça e paz da paz 
de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 
Cristo!”.



5.4.4.1 - Exemplo de nota de rodapé 
contendo referência cruzada



5.4.4.1 - Exemplo de nota de rodapé 
contendo referência cruzada

Após as palavras “epíscopos” e “diáconos” há, 
na Bíblia de Jerusalém, uma nota de rodapé “a”, 
assim como referências cruzadas.
Na nota de rodapé “a” temos essa explicação:
Os “epíscopos” não são ainda “bispos”, mas 
presbíteros ou “anciãos”, encarregados de dirigir 
a comunidade ou de lhe dar assistência (cf. Tito, 
1:5+). Os “diáconos” são seus assistentes (I 
Timóteo, 3:8 a 13; cf. Atos, 6:1 a 6).



5.4.4.1 - Exemplo de nota de rodapé 
contendo referência cruzada

O que chama atenção nesta nota de rodapé são As referências 
cruzadas que se encontram relacionadas depois das 
explicações, indicando que o conceito de “epíscopos” se 
encontra também na Epístola a Tito, 1:5.
E que o significado de “diáconos” pode ser visto,
igualmente, na Carta a Timóteo, 3:8 a 13 e em Atos dos 
apóstolos, 6: 1 a 6.



5.4.4.2 Exemplo de referência cruzada localizada                   
na margem direita da página em estudo

Em Lucas, 7:1 a 3 (ou Lc 7:1 a 3) consta:         
“Quando acabou de transmitir aos ouvidos do 
povo todas essas palavras, entrou em 
Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a 
quem prezava e que estava doente, à morte. 
Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns 
anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse 
salvar o seu servo”.



No lado direito da página, em sua margem, 
são citadas essas referências cruzadas: 
Mateus, 8:5 a 10 e 13 e João, 4:46 a 54.
Tais referências indicam que os evangelistas
Mateus e João também registraram o 
assunto anotado por Lucas.

5.4.4.2 Exemplo de referência cruzada localizada                   
na margem direita da página em estudo



5.4.5 EXERCÍCIOS DE MANUSEIO DA BÍBLIA
5.4.5.1  Sugestões de citações para serem localizadas e identificadas

Mateus, 6:1 a 4 (Mt 6:1 a 4)

Atos dos apóstolos, 9: 32 a34 (At 9:32 a 34)

III João, 5 a 8 (III Jo 5 a 8)

Salmos, 1:1 a 4 (Sl 1:1 a 4)



E agora que aprendemos a 
manusear a Bíblia, identificando 

notas de rodapé e referencias 
cruzadas, o que fazer com esse 

conhecimento?                          
Apenas a letra Basta? 

Que nos falta? 



“Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, 

ali te lembrares de que teu irmão tem 

alguma coisa contra ti,                                 

deixa perante o altar a tua oferta,                      

vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; 

e, então, voltando, faze a tua oferta.”

Mt 5, 23-24


