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Imagine-se participando deste encontro com Jesus? 7



Onde você está sentado? 8



4.5.1
EVANGELHOS CANÔNICOS E EVANGELHOS APÓCRIFOS.

A SEPTUAGINTA OU LXX.
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DO NOSSO ENCONTRO ANTERIOR....

4.5 OS EVANGELISTAS,  A ESCRITURA DOS 
TEXTOS EVANGÉLICOS (pg 123)
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4.5.1 Evangelhos canônicos e evangelhos  
apócrifos. A Septuaginta ou LXX.
• Registros históricos
• Entendendo palavras
• Cânones do Antigo e Novo Testamento
• A Septuaginta
• Estudo em grupo
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O que registra a história ?

A História registra que, no primeiro século do
Cristianismo, surgiram vários textos que
tratavam do Cristo e de sua missão. Foi nesse
contexto que os evangelistas Mateus, Marcos,
Lucas e João registraram os ensinamentos de
Jesus, resultando-se num conjunto de textos
sagrados que passou a ser denominado, pela
Igreja Católica Romana, de Evangelhos
canônicos.
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4.5 .1 Registros históricos Como podemos entender os Evangelhos  
canônicos?

Evangelhos canônicos são considerados os
únicos escritos inspirados verdadeiramente
por Deus. Estes quatro Evangelhos fazem
parte de todos os catálogos antigos das
Escrituras gregas cristãs, não existindo a
menor dúvida quanto à sua legitimidade
ou canonicidade.

MOURA, Marta Antunes. História da escritura do evangelho de Jesus. 
Reformador. Ano 134. Nº 2249 – ago. 2016,p.35. 13



Entendendo palavras Qual o significado do termo canônico?

O vocábulo canônico deriva da 
latina , que significa

O termo 
latino deriva do grego , 
“regra” ou “vara”.
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Entendendo palavras Quais as regras da regra?

1) O termo é usado frouxamente para indicar 
qualquer regra ou padrão.

2) Uma lista de obras e um autor qualquer,
consideradas genuínas, como o cânon de
Shakespeare, no pressuposto que nem todas obras
a ele atribuídas são, realmente, de sua autoria.

3) Uma relação oficial da igreja, especialmente se
houver, contendo o nome de santos reconhecidos
ou de membros de alguns de seus capítulos.

15



As regras da regra?
4)Uma regra de fé ou de disciplina, especialmente se houver sido
expedida por algum concílio eclesiástico (dentro da Igreja Católica
Romana) e ratificada pelo papa.

5)Aquela porção da missa católica romana entre o Sanctus e a
oração do Pai-Nosso. Consiste em um prefácio e uma oração de
graças, e então vem a oração eucarística ou de consagração.

4)Na música, uma composição que tenha vozes ou partes, de acordo
com a que cada voz ou parte, em sucessão, entoa a mesma melodia
(chamada tema).

CHAMPLIN R.N. Novo dicionário bíblico, it cânon p.263

Entendendo palavras
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Cânones do AT e NT

O

Os cânones do Antigo e do Novo Testamento 
indicam os livros considerados de inspiração 
divina e que devem ser seguidos pelos
cristãos.

[...] O cânon judaico ou hebreu consiste na 
Lei, Profetas e Escritos [Escrituras]

–um total de 30 livros.

O canôn do Novo Testamento consiste em 27 
livros.
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Entendendo palavras

O

O termo apocrypha (neutro plural do
adjetivo grego apokryphos, “oculto”) é um 
termo técnico concernente à relação de
certos livros para o cânon do AT,

No sentido de que, apesar de não serem 
aprovados para o ensino público, não 
obstante tem valor para o estudo e a 
edificação particulares.
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Septuaginta significa “setenta”, em grego. “O
nome (muitas vezes abreviado com o número
romano LXX) deriva da lenda do segundo
século a.C. de que 72 anciãos de Israel
traduziram a Bíblia hebraica para o grego em
menos de 72 dias.

A LXX é, sem dúvida, a mais importante
versão da Bíblia hebraica. Foi provavelmente
preparada em Alexandria por vários
tradutores que trabalharam entre os séculos III
e I a.C. [...].

CHAMPLIN R.N. Novo dicionário bíblico, p.1623

A Septuaginta
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[...] Na época de Jesus havia três cânones:

1-o dos saduceus, que aceitavam apenas os primeiros
cinco livros [de Moisés], a Torá;

2- o Pentateuco dos Judeus Palestinos, incluindo aí os
fariseus, que aceitavam apenas os 39 livros da [atual]
Bíblia Protestante;

3- o dos judeus da Diáspora, que aceitavam os livros
apócrifos e alguns outros que não fazem parte da
Bíblia católica.[...].

A Septuaginta
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O Novo Testamento faz várias citações do
Antigo como seu principal livro texto, e
quase todas delas vem da Septuaginta. [...]
O Novo Testamento foi escrito no Koine

(grego comum) da época, o idioma
universal. Era natural, portanto que a
versão da Septuaginta do Antigo
Testamento fosse empregada para citações
pelos autores do Novo Testamento [...]

CHAMPLIN R.N. Novo dicionário bíblico, p.1623

A Septuaginta
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ESTUDO EM GRUPO
Grupo 1- itens 1, 2 e 3
Grupo 2- itens 4, 5 e 6
Grupo 3 - itens 7, 8 e 9
Grupo 4 - itens 10, 11 e 12
Grupo 5- itens 13 e 14

💙 ACORDO DE GENTILEZA E ESPAÇO PARA TODOS. 
💙
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Formatação do texto bíblico -
histórico

I

Séc.XIII d.C– : clérigo inglês  
Stephen Langton - capítulos

Séc XV d.C– Imprensa: 
pontuação;

Séc XVI d.C– Tipógrafo 
Robert Estienne : Capítulos 
subdivididos em 
versículos

Séc IX d.C– espaço entre
palavras e frases;

Anterior: AT e NT a.C
não havia pontuação nem separação entre as 
palavras, letras maiúsculas do alfabeto grego: 26



Você sente que se aproximou mais de Jesus com o encontro de hoje?27
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QUE JESUS NOS ABENÇOE A TODOS! 29
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