
 Revisão 
 
Conceito de autoridade 
 - Padrão  
 - Confusão 
 
Desvios do cristão atual 
 - Aceitar o totalidade das Escrituras 
 - Levam a falta de uma vida plena com Deus 
 
- Escrituras 

- Confirmada pelo Senhor Jesus 
- Completa / Pura / Fiel  

 
- Algumas afirmações na Bíblia 
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Élcio Fernandes 

Bibliologia 

Doutrina das Escrituras 
“antes santificai em vossos corações a Cristo 
como Senhor; e estai sempre preparados para 
responder com mansidão e temor a todo aquele 
que vos pedir a razão da esperança que há em 
vós; tendo uma boa consciência, para que, 
naquilo em que falam mal de vós, fiquem 
confundidos os que vituperam o vosso bom 
procedimento em Cristo.” 1Pe 3:15-16 
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Agenda 

Introdução / Curiosidades 

 
A Bíblia como revelação  

 
Origem e Inspiração 

 

A autoridade da Bíblia 

 

Canon 

 

Iluminação 

 

Inerrância 
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Cânon 
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Cânon 
 

Hebraico é qenéh 
  

Grego é kanóni 
 

Significado de "régua" 
ou "cana [de medir]"  
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http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega


Cânon 
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Cânon 
 

1. Regra, preceito.  
2. Decisão de concílio sobre matéria de fé ou de 
disciplina eclesiástica.  
3. Acepção.  
4. Parte da missa entre o prefácio e o pai-nosso.  
5. Catálogo, relação.  
6. Quadro, tabela.  
7. Lista de santos reconhecidos pela Igreja.  
8. Pensão anual ou foro pago pelo enfiteuta.  
9. Modelo plástico.. 
Michaellis 
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Cânon 
 

Gl 6:16  E a todos quantos andarem 
conforme esta norma, paz e misericórdia 
sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus.  
 

Gl 6:16  και οςοι τω κανονι τουτω ςτοιχηςουςιν 
ειρηνη επ΄ αυτουσ και ελεοσ και επι τον Ιςραηλ 
του θεου 
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Cânon 
 

Fl 3:16  Mas, naquela medida de 
perfeição a que já chegamos, nela 
prossigamos.  
 

 

Fl 3:16  πλην εισ ο εφθαςαμεν τω αυτω 
ςτοιχειν κανονι το αυτο φρονειν 
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Cânon 
Primeiras impressões... 
 
- Quantos livros tem Bíblia? 
 - 66 
- Existem livros inpirados por Deus perdidos? 

- Quem apoia esta teoria, não conduz sua vida baseada nos 
livros “já encontrados” 

- Não procuram pela parte que “falta” 
- Por adimitirem esta possibilidade ignoram toda a Bíblia 

 
- Testes “Básicos” 

- O autor do livro é reconhecido como uma pessoa orientada pro 
Deus? 

- A mensagem contém apenas verdades de Deus? 
- A mensagem muda a conduta e vida de uma pessoa? 
- Foi aceito pelas pessoas de Deus da época? 
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Cânon 
Primeiras impressões... 
 
- Existem mais de 4.000 manuscritos gregos do NT 

- +- 8.000 cópias da Vúlgata Latina (250) 
- +- 1.000 outras cópias 

 
- Existem 1.700 fragmentos “originais” e 350 cópias da Septuaginta 

 
- Nenhum destes documentos tem sua autenticidade questionada 
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Cânon 
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Visão da Igreja (Homem) 

Incorreta Correta  

Criou Foi criada 

Determina Descobre 

Responsável Herdeira 

Regula Reconhece 

Julga Testemunha 

Mestre Serva 



Cânon 
Antigo Testamento – Evolução gradativa 
 - Dez mandamentos guardados na arca (Ex 40:20)   
 - Estatutos registrados no livro do Pacto (Ex 20:23 – 23:33 / 24:7 / Dt 31:24-26) 
 - Juntaram os escritos de Josué (Js 24:24-26) 
 - Samuel – Lei do reino (1Sm 10:25) 
 - Reinado de Josias – O livro é reconhecido como do Senhor 
  (2Re 22:11-13) 
 - As Escrituras “circulavam” (Es 7:14) 
 
 - Senhor Jesus e apóstolos citaram mais de 600 vezes(Lc 11:50-51) 
  - Morte de Abel – Gn 4:8 (Primeiro Livro) 
  - Morte de Zacarias - 2Cr 24:20-21 (Último livro Bíblia Hebraica) 
   - Não inclui livros Apócrifos (Já existiam) 
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Cânon 
Novo Testamento – 27 livros 
 
Critérios: 
 - Autor é apóstolo ou testemunha diretamente ligada a eles 
 - Era reconhecido como autoridade pelos apóstolos 
 - Estavam de acordo com a doutrina ensinada (At 2:42) 
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Cânon 
Fatos interessantes: 
- 10 mandamentos 

- Guardados na Arca (Dt 31:24-26 / Ex 24:7) 
- Josué (Js 24:26) 
- Samuel (1 Sm 10:25) 
- Reinado de Josias (2 Re 22:8) 
- Salomão fez cópia (Dt 17:18-20) 
- Jeremias ditou (Jr 36:32) 
- Povo ouvia a leitura (Ne 8:1,5,8) 
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Apócrifo 
 

1. Não autêntico; falso, suposto.  
2. Secreto, vedado às vistas profanas.  
3. De autor desconhecido. Antôn: autêntico. sm 

pl Livros da Septuaginta e da Vulgata, não 
aceitos como escritos genuínos do Velho 
Testamento pelos judeus e pelos protestantes. 
A. do Novo Testamento: livros espúrios, sem 
autoridade apostólica, que tratam de temas 
não testamentários, como da vida de Jesus, 
dos apóstolos etc. 
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Septuaginta 
 

Alexandre (o Grande) criou uma nova cidade 
que falava a língua grega no Egito, chamada 
Alexandria. Muitos Judeus passaram a viver 
nesta cidade. Cerca de 200 AC mais e mais 
judeus passaram a falar grego ao invês de 
hebraico. Neste tempo foi determinado que 
as escrituras seriam traduzidas para a língua 
grega. Utilizaram 06 tradutores de cada 
tribo num total de 72 tradutores. Este 
“projeto”foi chamado de Septuaginta, LXX 
em grego. Os lívros Apócrifos também foram 
traduzidos. 
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Septuaginta 
 

- Incluiu vários lívros apócrifos 
- 1° ESDRAS, 2° ESDRAS 
- TOBÍAS 
- ECLESIÁSTICO 
- JUDITH 
- A ORAÇÃO DE MANASÉS 
- BARUC 
- A EPÍSTOLA DE JEREMÍAS 
- A SABEDORIA DE SALOMÃO 
- 1° MACABEUS, 2 ° MACABEUS 
- TEXTOS EM DANIEL 
- TEXTOS A ESTER 
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Vulgata 
“A Bíblia Vulgata foi o primeiro livro impresso da história, trabalho realizado na Prensa de 
Gutenberg por volta 1456. Foi também o primeiro exemplar que reuniu todos os manuscritos 
em um único livro, e até hoje é uma referencia para as traduções atuais e o cristianismo 
ocidental.Como existiam várias traduções e textos espalhados por muitos lugares, era difícil 
saber qual era fidedigno ao original, ou mesmo qual pergaminho era sagrado. Com isto no 
ano de 382 D.C. o Bispo de Roma 'Dâmasio I' elegeu Jeronimo de Strídon para fazer uma 
tradução o mais fiel possível dos manuscritos que existia. Sua missão consistia em criar uma 
versão única dos textos sagrados e usá-la então como referencia. Uma Bíblia usada para ser a 
padrão. Jeronimo estudou hebraico e dedicou 20 anos da sua vida para a tradução dos textos 
sagrados da língua original para o latim, examinando cuidadosamente todos os manuscritos 
que conseguiu localizar juntamente com os mais conceituados rabinos judeus. O trabalho de 
Jeronimo não foi imediatamente aceito, mas se tornou o texto oficial do cristianismo no 
ocidente e até hoje aceita como referência.O nome “Vulgata” se da pela expressão: “versio 
vulgata”, ou seja, "versão dos vulgares," o mesmo que dizer: “escrito na língua de pessoas 
comuns” (vulgus). Já que era parte do propósito de Jeronimo não somente reunir os textos 
bíblicos, mas também criar uma versão que pudesse ser mais facilmente compreendida pela 
maioria da população. Portanto foi escrita em um latim cotidiano, já que os textos existentes 
antes dela não eram tão claros e de fácil compreensão. O objetivo foi alcançado e a Bíblia 
Vulgata alcançou das regiões do Mediterrâneo, alcançando até o Norte da Europa.” 
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Apócrifo – A.T. 
 

- Nunca foram aceitos pelos Judeus 
- Jesus nunca fez referência 
- Contradizem ensinamentos 
- Dúvidas sobre autoria e autenticidade 
- Originais não estão em hebraico ou aramáico 
- Escritos após o perído de Moisés e Esdras 
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Apócrifo 
"O que são os livros Apócrifos ou Deuterocanônicos? Os livros Apócrifos ou 
Deuterocanônicos pertencem à Bíblia?“ 
- “deuterocanônico” significa “segundo cânone”. 
- A nação de Israel tratou os livros Apócrifos com respeito, mas nunca os 

aceitou como livros verdadeiros da Bíblia Hebraica 
- N.T. repete partes do Velho Testamento centenas de vezes, mas nenhum 

lugar repete ou faz referência a qualquer dos livros Apócrifos. Além disso, 
há muitos erros comprovados e contradições nos Apócrifos 

- Ensinam muitas coisas que não são verdadeiras e tampouco 
historicamente precisas 

- Igreja Católica Romana adicionou os Apócrifos, oficialmente, a sua Bíblia 
no Concílio de Trento, na metade do ano 1500 d.C., primariamente em 
resposta à Reforma Protestante 

- Apóiam algumas das coisas que a Igreja Católica Romana crê e pratica, 
coisas que não estão em concordância com a Bíblia. Exemplos são: a 
oração pelos mortos, petições aos “santos” nos Céus por suas orações, 
adoração a anjos e “doações de caridade” como expiação pelos pecados.  
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Apócrifo 
Livros Não Aceitos pelo Cânon 

 
Pseudopigráficos: Livros que foram rejeitados por todos. 
A) No Antigo Testamento – Enoque, Ascensão de Moisés, 3 e 4 de 
Macabeus, 4 Esdras, Os Testamentos dos 12 Patriarcas e outros... 
B) No Novo Testamento – Atos de Paulo, A Epístola de Barnabé, O 
Pastor de Hermas, o Didaqué 
Apócrifos: Literalmente – “difícil de entender” ou “escondido”... 
livros que foram aceitos por alguns. 
Todos no Antigo Testamento – Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, 
Jesus Sirac, Baruque, A Carta de Jeremias, 1 e 2 de Macabeus, A 
Oração de Manasses, 3 Esdras, além de acréscimos aos livros de 
Ester e Daniel. 
A Igreja Católica Romana sustenta a canonicidade dos Apócrifos 
desde o Concílio de Trento (1546) – realizado como parte da “Contra-
Reforma”. 
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Apócrifo 
 

- A.T 
- 12 Livros 
- Nunca foram aceitos pelos Judeus e pelo Senhor Jesus 
- Respeitados mas considerados como escrituras 
- Septuaginta (entre o terceiro e o primeiro século a.C. em 

Alexandria) 
- Jeronimo (c. 340-420 A.D.) 

- Vulgata 
- Canônicos 
- Eclesiáticos (Apócrifos) / Canonicidade secundária 
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Apócrifo 
 

- Exemplo do contradição (2 Mac 12:43-46) 
42 e puseram-se em oração, para implorar-lhe o perdão completo do 
pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a 
evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que 
havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. 
43 Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de dez 
mil dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados: 
belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, 
44 porque, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria 
sido vão e supérfluo rezar por eles. 
45 Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que 
morrem piedosamente,  
46 era esse um bom e religioso pensamento; eis por que ele pediu 
um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas 
faltas. 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- TOBIAS - (200 a.C.) - É uma história novelística sobre a bondade 
de Tobiel (pai de Tobias) e alguns milagres preparados pelo anjo 
Rafael.  

 Apresenta: 
 - justificação pelas obras - 4:7-11; 12:8 
 - mediação dos Santos - 12:12 
 - superstições - 6:5, 7-9, 19 
 - um anjo engana Tobias e o ensina a mentir 5:16 a 19 
 
- JUDITE - (150 a.C.) É a História de uma heroína viúva e formosa 

que salva sua cidade enganando um general inimigo e 
decapitando-o. Grande heresia é a própria história onde os fins 
justificam os meios. 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- BARUQUE - (100 d.C.) - Apresenta-se como sendo 
escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, 
numa exortação aos judeus quando da destruição de 
Jerusalém. Porém, é de data muito posterior, quando 
da segunda destruição de Jerusalém, no pós-Cristo. 
Traz entre outras coisas, a intercessão pelos mortos - 
3:4. 

 
- ECLESIÁSTICO - (180 a.C.) - É muito semelhante ao 

livro de Provérbios, não fosse as tantas heresias: 
- justificação pelas obras - 3:33,34 
- trato cruel aos escravos - 33:26 e 30; 42:1 e 5 
- incentiva o ódio aos Samaritanos - 50:27 e 28 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- SABEDORIA DE SALOMAO - (40 d.C.) - Livro escrito  
com finalidade     exclusiva de lutar contra a 
incredulidade e idolatria do epicurismo (filosofia grega 
na era Cristã). Apresenta: 
- o corpo como prisão da alma - 9:15 
- doutrina estranha sobre a origem e o destino da 

alma 8:19 e 20 
- salvação pela sabedoria - 9:19 

 
- 1 MACABEUS - (100 a.C.) - Descreve a história de 3 

irmãos da família dos "Macabeus", que no chamado 
período ínterbíblico (400 a.C. 3 a.D) lutaram contra 
inimigos dos judeus visando a preservação do seu povo 
e terra. 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- II MACABEUS - (100 a.C.) – Não é a continuação do 1 
Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas e 
prodígios de Judas Macabeu. 
- Apresenta: 

- a oração pelos mortos - 12:44 - 46 
- culto e missa pelos mortos - 12:43 
- o próprio autor não se julga inspirado -15:38-40; 

2:25-27 
- intercessão pelos Santos - 7:28 e 15:14 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- ADIÇÕES A DANIEL:  
- capítulo 13 - A história de Suzana - segundo esta 

lenda Daniel salva 
- Suzana num julgamento fictício baseado em falsos 

testemunhos. 
- Capítulo 14 - Bel e o Dragão - Contém histórias 

sobre a necessidade da idolatria. 
- capítulo 3:24-90 - o cântico dos 3 jovens na 

fornalha. 
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Apócrifo 
LENDAS, ERROS E HERESIAS 

- 1. Histórias fictícias, lendárias e absurdas  
- Tobias 6.1-4 - "Partiu, pois, Tobias, e o 

cão o seguiu, e parou na primeira 
pousada junto ao rio Tigre. E saiu a lavar 
os pés, e eis que saiu da água um peixe 
monstruoso para o devorar. À sua vista, 
Tobias, espavorido, clamou em alta voz, 
dizendo: Senhor, ele lançou-se a mim. E 
o anjo disse disse-lhe: Pega-lhe pelas 
guerras, e puxa-o para ti.  
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 2. Erros Históricos e Geográficos 
- Os Apócrifos solapam a doutrina da inerrância 

porque esses livros incluem erros históricos e 
de outra natureza. Assim, se os Apócrifos são 
considerados parte das Escrituras, isso 
identifica erros na Palavra de Deus. Esses livros 
contêm erros históricos, geográficos e 
cronológicos, além de doutrinas obviamente 
heréticas; eles até aconselham atos imorais 
(Judite 9.10,13). Os erros dos Apócrifos são 
freqüentemente apontados em obras de 
autoridade reconhecida.  
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 2. Erros Históricos e Geográficos 
- Por exemplo: 

- O erudito bíblico DL René Paehe comenta: "Exceto no caso 
de determinada informação histórica interessante 
(especialmente em 1. Macabeus) e alguns belos 
pensamentos morais (por exemplo Sabedoria de Salomão), 
Tobias... contém certos erros históricos e geográficos, tais 
como a 

- suposição de que Senaqueribe era filho de Salmaneser 
(1 .15) em vez de Sargão II, e que Nínive foi tomado por 
Nabucodonosor e por Assuero (14.15) em vez de 
Nabopolassar e por Ciáxares... Judite não pode ser histórico 
porque contém erros evidentes... [Em 2 Macabeus] há 
tambémnumerosas desordens e discrepâncias em assuntos 
cronológicos, históricos e numéricos, os quais refletem 
ignorância ou confusão..  
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 3. Ensinam Artes Mágicas ou de Feitiçaria como método de 
exorcismo 

- Tobias 6.5-9 - "Então disse o anjo: Tira as entranhas a esse peixe, 
e guarda, porque estas coisas te serão úteis. Feito isto, assou 
Tobias parte de sua carne, e levaram-na consigo para o caminho; 
salgaram o resto, para que lhes bastassem até chegassem a Ragés, 
cidade dos Medos. Então Tobias perguntou ao anjo e disse-lhe: 
Irmão Azarias, suplico-lhe que me digas de que remédio servirão 
estas partes do peixe, que tu me mandaste guardar: E o anjo, 
respondendo, disse-lhe: Se tu puseres um pedacinho do seu 
coração sobre brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de 
demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não 
tornam mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos 
que têm algumas névoas, e sararão" 

- Este ensino que o coração de um peixe tem o poder para expulsar 
toda espécie de demônios contradiz tudo o que a Bíblia diz sobre 
como enfrentar o demônio. 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 3. Ensinam Artes Mágicas ou de Feitiçaria como método 
de exorcismo  
- Deus jamais iria mandar um anjo seu, ensinar a um 

servo seu, como usar os métodos da macumba e da 
bruxaria para expulsar demônios.  

- Satanás não pode ser expelido pelos métodos 
enganosos da feitiçaria e bruxaria, e de fato ele não 
tem interesse nenhum em expelir demônios (Mt 
12.26).  

- Um dos sinais apostólicos era a expulsão de 
demônios, e a única coisas que tiveram de usar foi o 
nome de Jesus (Mc 16.17; At 16.18)   
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 4. Ensinam que Esmolas e Boas Obras - Limpam os Pecados e 
Salvam a Alma 

- Tobias 12.8, 9 - "É boa a oração acompanhada do jejum, dar 
esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro; porque a esmola 
livra da morte (eterna), e é a que apaga os pecados, e faz 
encontrar a misericórdia e a vida eterna". 

- Eclesiástico 3.33 - "A água apaga o fogo ardente, e a esmola 
resiste aos pecados" 

- Este é o primeiro ensino de Satanás, o mais terrível, e se 
encontrar basicamente em todas a seitas heréticas. 

- A Salvação por obras, destrói todo o valor da obra vicária de Cristo 
em favor do pecador. Se caridade e boas obras limpam nossos 
pecados, nós não precisamos do sangue de Cristo. Porém, a Bíblia 
não deixa dúvidas quanto o valor exclusivo do sangue como um 
único meio de remissão e perdão de pecados: 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 4. Ensinam que Esmolas e Boas Obras - Limpam os Pecados e Salvam 
a Alma 

- Hb 9:11, 12, 22 - "Mas Cristo... por seu próprio sangue, entrou uma 
vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna 
redenção ...sem derramamento de sangue não há remissão." 

- - I Pe 1:18, 19 - "sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como 
prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, 
que por tradição 

- recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um 
cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo,“ 

- Contradiz Bíblia toda. Ela declara que somente pela graça de Deus e o 
sangue de Cristo o homem pode alcançar justificação e completa 
redenção: 

- - Romanos 3.20, 24, 24 e 29 - "Ninguém será justificado diante dele 
pelas obras da lei.. sendo justificados gratuitamente por sua graça, 
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no 
seu sangue.... Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, 
independentemente das obras da lei". 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 5. Ensinam o Perdão dos pecados através das orações 
- Eclesiástico 3.4 - "O que ama a Deus implorará o 
perdão dos seus pecados, e se absterá de tornar a cair 
neles, e será ouvido na sua oração de todos os dias". 
- O perdão dos pecados não está baseado na oração 

que se faz pedindo o perdão, não é fé na oração, e 
sim fé naquele que perdoa o pecado, a oração por si 
só, é uma boa obra que a ninguém pode salvar. 
Somente a oração de confissão e arrependimento 
baseadas na fé no sacrifício vicário de Cristo traz o 
perdão (Pv. 28.13; I Jo 1.9; I Jo 2.1,2) 

5/4/2012 150 



Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 6. Ensinam a Oração Pelos Mortos 
- 2 Macabeus 12:43-46 - "e tendo feito uma coleta, mandou 12 mil 

dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidas em sacrifícios pelos 
pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente a ressurreição, 
(porque, se ele não esperasse que os que tinham sido mortos, haviam um 
dia de ressuscitar, teria por uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos); 
e porque ele considerava que aos que tinham falecido na piedade estava 
reservada uma grandíssima misericórdia. É, pois, um santo e salutar 
pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados". 

- É neste texto falso, de um livro não canônico, que contradiz toda a Bíblia, 
que a Igreja Católica Romana baseia sua falta e herege doutrina do 
purgatório. 

- Este é novamente um ensino Satânico para desviar o homem da redenção 
exclusiva pelo sangue de Cristo, e não por orações que livram as almas do 
fogo de um lugar inventado pela mente doentia e apostata dos teólogos 
católicos romanos. 

- Após a morte o destino de todos os homens é selado, uns para perdição 
eterna e outros para a Salvação eterna - não existe meio 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

7. Ensinam a Existência de um Lugar Chamado PURGATÓRIO 
- Este é o ensino herético e satânico inventado pela Igreja Católica 

Romana, de que o homem, mesmo morrendo perdido, pode ter uma 
Segunda chance de Salvação. 

- Sabedoria 3.1-4 - "As almas dos justos estão na mão de Deus, e não 
os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que 
morriam; e a sua saída deste mundo foi considerada como uma 
aflição, e a sua separação de nós como um extermínio; mas eles 
estão em paz (no céu). E, se eles sofreram tormentos diante dos 
homens, a sua esperança está cheia de imortalidade". 

- A Igreja Católica baseia a doutrina do purgatório na ultima parte 
deste texto, onde diz: " E, se eles sofreram tormentos diante dos 
homens, a sua esperança está cheia de imortalidade". 

- - Eles ensinam que o tormento em que o justo está, é o purgatório 
que o purifica para entrar na imortalidade. 

- - Isto é uma deturpação do próprio texto do livro apócrifo. De modo, 
que a igreja Católica é capaz de qualquer desonestidade textual, para 
manter suas heresias. 

- - Até porque, ganha muito dinheiro com as indulgências e missas 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 8. Nos Livros Apócrifos Os Anjos Mentem 
- Tobias 5.15-19 - "E o anjo disse-lhe: Eu o conduzirei 

e to reconduzirei. Tobias respondeu: Peço-te que me 
digas de que família e de tribo és tu? O anjo Rafael 
disse-lhe: Procuras saber a família do mercenário, 
ou o mesmo mercenário que vá com teu filho? Mas 
para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, 
filho do grande Ananias. E Tobias respondeu-lhe: Tu 
és de uma ilustre família. Mas peço-te que te não 
ofendas por eu desejar conhecer a tua geração. 

- Um anjo de Deus não poderia mentir sobre a sua 
identidade, sem violar a própria lei santa de Deus. 
Todos os anjos de Deus, foram verdadeiros quando 
lhes foi perguntado a sua identidade. Veja Lc 1.19 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 9. Mulher que Jejuava Todos os Dias de Sua Vida 
- Judite 8:5,6 - "e no andar superior de sua casa tinha 

feito para si um quarto retirado, no qual se conservava 
recolhida com as suas criadas, e, trazendo um cilício 
sobre os seus rins, jejuava todos os dias de sua vida, 
exceto nos sábados, e nas neomênias, e nas festas da 
casa de Israel" 

- Este texto legendário tem sido usado por romana 
relacionado com a canonização dos "santos" de 
idolatria. Em nenhuma parte da Bíblia jejuar todos os 
dias da vida é sinal de santidade. Cristo jejuou 40 dias 
e 40 noites e depois não jejuou mais. 

- O livro de Judite é claramente um produção humana, 
uma lenda inspirada pelo Diabo, para escravizar os 
homens aos ensinos da igreja Católica Romana. 
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Apócrifo 
Resumo dos lívros 

- 10. Ensinam Atitudes Anticristãs, como: Vingança, 
Crueldade e Egoísmo 
- VINGANÇA - Judite 9:2 
- CRUELDADE e EGOÍSMO - Eclesiástico 12:6 

- Contraria o que a Bíblia diz sobre: 
- Vingança (Rm 12.19, 17) 
- Crueldade e Egoísmo   ( Pv. 25:21,22; Rm 12:20; 

Jo 6:5; Mt 6:44-48) 
- A igreja Católica tenta defender a IMACULADA 

CONCEIÇÃO baseando em uma deturpação dos 
apócrifos (Sabedoria 8:9,20) - Contradizendo: Lc. 
1.30- 35; Sl 51:5; Rm 3:23) 
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Texto hoje é confiável? 
Livros Não Aceitos pelo Cânon 

 
Manuscritos originais do Antigo Testamento e suas primeiras cópias 
foram escritos em pergaminho ou papiro, desde o tempo de Moisés 
(c. 1450 a.C.) até o tempo de Malaquias (400 a.C.).  
 
Até descoberta dos Rolos do Mar Morto em 1947, não possuíamos 
cópias do Antigo Testamento anteriores a 895 A.D. 
 
Razão -> veneração quase supersticiosa que os judeus tinham pelo 
texto. Enterravam as cópias, à medida que ficavam gastas demais 
para uso regular. 
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Texto hoje é confiável? 
Livros Não Aceitos pelo Cânon 

 
Massoretas / Massoréticos / המסורה בעלי  (600 – 950 dc) 

 - Escribas judeus  
 - dedicados a cuidar e preservas as escrituras (A.T.) 
 - Tradicionalistas 
 - Acrescentaram os acentos 
 - Transcreveram a vocalização 
 - “Contavam” as letras dos textos 
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Cânon 
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Cânon 
 

“... é importante ressaltar que os 
manuscritos bíblicos eram canônicos no 
momento em que foram escritos.  
Escritura era Escritura quando a caneta 
tocou o pergaminho... O mesmo poder 
supernatural que Deus usou para produzir 
Sua palavra também foi usado para 
preservá-la...” 
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1) Como podemos saber que a Bíblia é a Palavra de 
Deus e não os Apócrifos, o Alcorão, o Livro de Mórmon, 
etc.? 

 
2) Quando pedro negou o Senhor Jesus, quantas 
vezes o galo “cantou”? 

 

- Mt 26:34 
“Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta noite, 
antes que o galo cante três vezes me negarás. “ 
 
- Mar 14:30 
“Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta 
noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes tu 
me negarás. “ 
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