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SINOPSE DOS LIVROS DA BÍBLIA 

ANTIGO TESTAMENTO 
 
 

TORÁ OU 
PENTATEUCO 

Gênesis: as origens do cosmo, de várias instituições e do povo hebreu.  

Êxodo: a saída dos israelitas do Egito e instruções que formam a aliança com Deus no monte Sinai. 

Levítico: os regulamentos dos sacrifícios, das leis de pureza e da prática de santidade para Israel. 

Números: desafios para os israelitas manterem-se santificados durante a peregrinação do Sinai  
até a planície de Moabe. 
Deuteronômio: a recapitulação da jornada e instrução da Lei aos israelitas na planície antes 
 de cruzarem o Jordão.  

 
 
 
 
 

HISTÓRICOS 

Josué: a ação de Deus em prol do povo de Israel em suas batalhas para a conquista da Terra Prometida 
condicionada pela fidelidade expressa por Josué, o sucessor de Moisés.  

Juízes: depois de estabelecido na Terra Prometida; Israel peca, é punido com a sujeição a um opressor 
estrangeiro, clama a Deus, tem um libertador enviado para expulsar os opressores. 

Rute: a aplicação das instruções de Deus no cuidado da pobre, viúva, estrangeira e órfã Rute.  

1 Samuel: transição do período dos juízes para a monarquia em Israel, sob as lideranças das famílias de Eli, 
Samuel, Saul e depois Davi. 
2 Samuel: o reinado de Davi, seus erros, dificuldades e libertações por Deus. 

1 Reis: atrelamento da situação política – prosperidade de Salomão seguida pela divisão dos reinos de Judá e 
 de Israel – com a fidelidade a Deus. 

2 Reis: meio à intervenção de profetas como Elias e Eliseu continua a sucessão de reis infiéis (mas com alguns 
poucos justos) que levam à destruição dos reinos de Israel e Judá. 

1 Crônicas: recapitulação da história do povo de Israel, com foco em Davi e Judá. 

2 Crônicas: final da recapitulação, registra o fim de Judá até a restauração permitida pelos persas. 

Esdras: a reconstrução moral do povo de Israel após o exílio babilônico. 

Neemias: a reconstrução dos muros de Jerusalém e renovo da aliança com o povo de Israel. 

Ester: uma destemida judia salva seu povo de uma maliciosa conspiração na corte da Pérsia e o dia que era  
para ser de lamento se torna um feriado da alegria. 

 
 

POÉTICOS 

Jó: série de discursos que exploram as questões do sofrimento imerecido, o problema do mal, a natureza 
 e o propósito da vida piedosa. 

Salmos: coletânea de cânticos em louvores, lamentos e agradecimentos a Deus. 

Provérbios: vários dizeres que instruem para uma vida sábia. 

Eclesiastes: as futilidades da vida se contrapõem ao aproveitamento das coisas permitidas por Deus. 

Cantares: um diálogo amoroso celebra a união, o afeto e o desejo de um casal. 

 
 

PROFETAS 
MAIORES 

Isaías: Deus é o único remidor de Israel e Senhor universal. 

Jeremias: alertas para a obediência e resignação aos planos divinos nos últimos dias do reino de Judá. 

Lamentações: petição ao Senhor que em sua justa ira lembrar da misericórdia. 

Ezequiel: meio ao desaleto do exílio as visões de uma glória maior. 

Daniel: as dificuldades de ser fiel meio a outros povos compensam pelo conforto das visões da intervenção 
divina final. 

 
 
 
 
 
 

PROFETAS 
MENORES 

Oseias: em tempos de prosperidade um relacionamento infiel tem suas consequências. 

Joel: meios às pragas renasce uma esperança da atuação do Espírito do Senhor. 

Amós: o Dia Senhor será o julgamento das nações, pois a justiça é o que Deus demanda. 

Obadias: a denúncia contra Edom por aproveitar da vulnerabilidade de Israel e a profecia para esperar  
pelo Dia do Senhor. 

Jonas: a aventura do profeta mostra que os erros humanos são passíveis de arrependimento. 

Miqueias: julgamento e restauração das nações por Deus, o qual erigirá um reinado fiel em Sião. 

Naum: Deus demora a se irar, mas de forma alguma ignorará as opressões. 

Habacuque: o debate com Deus acerca da violência e da injustiça finaliza com um hino pela esperança.  

Sofonias: a denúncia da corrupção e injustiça desenfreadas combina com o convite ao arrependimento  
em busca de perdão divino. 

Ageu: a urgência para a reconstrução do Segundo Templo de Jerusalém antecipando o retorno  
da glória de Deus. 
Zacarias: Deus opera, inclusive na reconstrução do Segundo Templo, “não por força nem por poder”  
mas por seu Espírito. 
Malaquias: Deus é justo, então que os fiéis esperem praticando a justiça até que Deus intervenha. 
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  NOVO TESTAMENTO 
 
 

EVANGELHOS 

Mateus retrata os ensinos e obra de Cristo como cumprimento da esperança messiânica. 

Marcos representa Cristo, o servo humilde, que opera milagres primeiramente em segredo para depois 
triunfar sobre a morte. 

Lucas narra as obras e pregações de Cristo, principalmente com suas parábolas, demonstra uma missão cuja 
compaixão transcende fronteiras dos povos e as situações pessoais. 

João apresenta Cristo como o Logos (Verbo, Palavra) divino que se revela à humanidade para proporcioná-la 
uma relação íntima com Deus. 

ATOS Atos dos Apóstolos: de Jerusalém a Roma, o Espírito Santo guia os cristãos da primitiva Igreja. 

 
 
 
 
 
 

EPÍSTOLAS 
PAULINAS 

Romanos: a justificação pela fé, a confiança em Cristo Jesus, é suficiente para a salvação, a qual ocorre sem 
depender de adesão às normas ou de pertencimento a grupo religioso. 

1 Coríntios: correções dos erros praticados na igreja e a esperança no evangelho da vitória de Cristo sobre  
a morte para que Deus seja tudo em todos. 

2 Coríntios: confirmação dos coríntios na fé e uma defesa do caráter do apóstolo. 

Gálatas: a justificação ocorre pela fé, não por observância de ritos ou por confiança na identidade. 

Efésios: uma exposição sobre o poder da graça imerecida. 

Filipenses: uma apresentação da beleza da vida no evangelho. 

Colossenses: a identificação do crente com a morte em Cristo adverte contra erros legalistas. 

1 Tessalonicenses: a constância na fé e em santidade. 

2 Tessalonicenses: correção de uma interpretação errônea sobre a segunda vinda de Cristo, exortando, 
enquanto isso, a viver fielmente com perseverança, vigilância, paciência e serviço. 
1 Timóteo: o ministério das igrejas locais devem proteger a conformidade com a verdade do evangelho. 

2 Timóteo: instrução e encorajamento no dever ministerial para  guardar o evangelho glorioso,  
mesmo meio à adversidade. 

Tito: mudança pelo poder do evangelho transforma vidas, assim encoraja o exercício das funções ministeriais, 
inclusive na correção dos enganos de falsos mestres. 

Filémon: um apelo a um senhor convertido para tratar com bondade seu escravo fugitivo crente. 

 
 
 

EPÍSTOLAS 
GERAIS 

Hebreus: a esperança em Jesus Cristo, o qual é a substância da Lei. 

Tiago: a fé no evangelho ocorre de modo embutido nas boas obras para com o próximo. 

1 Pedro: a imitação a Cristo, meio a sofrimento e perseguição, rumo à glória final. 

2 Pedro: exortações a uma vida cristã enquanto se espera o glorioso retorno de Cristo. 

1 João: a pessoa de Jesus Cristo possibilita o amor na conduta cristã. 

2 João: um alerta contra os falsos mestres. 

3 João: o elogio pela hospitalidade cristã. 

Judas: advertências para persistir na fé diante dos enganadores. 

APOCALIPSE Apocalipse: visão do que está reservado aos filhos de Deus na nova Criação. 

Cronologia 
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