
2. Completude e Cronologia dos Textos 

“aos judeus foram confiados 
os oráculos de Deus” (Rm 3.2). 

Deus soprou a Sua palavra e providenciou que os profetas a registrassem 
livremente e sem erro. Nessa frase reafirmamos a inspiração, a inerrância e a dupla 
autoria das Escrituras. 

Contudo, essas três afirmações nada dizem a respeito de quais são e quando teriam 
sido escritos os livros bíblicos. Disso trataremos agora. 

 
2.1. Completude 

Quando perguntamos quais são os escritos inspirados por Deus também queremos 
saber até quando estes escritos teriam sido entregues. Interessa saber o que foi 
inspirado e se ainda há inspiração. 

Como visto no estudo anterior, no que toca ao AT, “aos judeus foram confiados os 
oráculos de Deus” (Rm 3.2). Sendo assim, os textos inspirados por Deus e entregues 
antes da encarnação do Messias (Jesus de Nazaré, o Cristo), devem ter sido identificados 
por eles. 

Os cristãos reformados creem que o mesmo Senhor que inspirou a Palavra, iluminou 
o Seu povo para que reconhecesse e retivesse os escritos por Ele inspirados (CFW, I.IV-
V). 
 
2.1.1. Glossário 

A história registra longa controvérsia a respeito da identificação dos livros bíblicos. 
Alguns termos técnicos foram utilizados e devem ser conhecidos para nos ajudar na 
compreensão do assunto. Eis alguns deles: 
 
Livro Apócrifo: 
“O termo ‘apocrypha’ (..., ‘oculto’) é um termo técnico concernente à relação de certos 
livros para o Cânon do Antigo Testamento” (DOUGLAS, J. D. O novo dicionário da Bíblia. 4ª ed. 

Verbete “apócrifos”. Tradutor João Bentes. São Paulo: Vida Nova, 1981, p.91.). 

“São escritos judaicos surgidos em parte na Palestina e em parte na Diáspora, durante 
o período que vai do século III a.C. até o século I da nossa era e que, provavelmente, só 
foram excluídos do grupo de livros permitidos no seio da comunidade judaica depois 
de terem sido incorporados ao Cânon do Antigo Testamento por parte da comunidade 
cristã” (ROST, Leonhard Introdução aos livros apócrifos e pseudoepígrafos do Antigo Testamento e aos 

manuscritos de Qumran. Tradução de Pe. Dom Mateus Ramalho Rocha. São Paulo: Paulinas, 1980, 
p.23.). 

“As obras que aparecem na Septuaginta mas não na Bíblia hebraica são, às vezes, 
chamadas de ‘adição da Septuaginta’. Com outras duas ou três composições, elas são 
os livros que, desde a época de Jerônimo [c.347-420], têm sido comumente chamadas 
de Apócrifos” (BRUCE, F. F. O cânon das escrituras. Tradução de Carlos Osvaldo Pinto. São Paulo: 

Hagnos, 2011, p.45.). 

 
Cânon: 
“O termo ‘cânon’ é proveniente do grego, no qual kanon significa regra, lista – um 
padrão de medida” (BECKWITH, R. T. O cânon do Antigo Testamento. In: Origem e autenticidade da 

Bíblia. Tradução de Luís Aron de Macedo. Rio de Janeiro: CPAD, 1998, p.79.). 
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Septuaginta: 
“A tradução grega das Escrituras foi paulatinamente disponibilizada nos séculos III a.C. 
e II a.C. [...] A lei, que compreendia os cinco livros de Moisés, foi a primeira porção das 
Escrituras a aparecer em uma versão grega. [...] Foram escritores cristãos que 
estenderam o trabalho para abranger todo o Antigo Testamento grego, incluindo 
aqueles livros que nunca fizeram parte da Bíblia em hebraico” (BRUCE, 2011, p.43-44.). 
 

Tanak: 
“A palavra Tanak é formada, como é fácil de ver, pelas iniciais de Torah, Nebiim e 
Ketubim que constituem toda a Escritura” (ROST, p.13, nota “b”.). 
Como “toda a Escritura” entenda-se a Bíblia hebraica, a Tanak, que contém a Torah (a 

Lei, os 5 livros de Moisés), os Nebiim (os profetas anteriores e posteriores, 21 livros) e 

os Ketubim (os 13 escritos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Rute, Ester, 

Esdras, Neemias, os dois das Crônicas, Lamentações e Daniel). 

 
2.1.2. Formação do cânon do AT 

Durante o longo período decorrido entre o tríplice ministério de Moisés (profeta, 
sacerdote e líder singular) e a encarnação de Deus na Pessoa do Filho, cerca de 1500 
anos, muita gente reclamou ser profeta do SENHOR e possuir autoridade para falar e 
escrever em nome d’Ele. Os critérios de verificação revelados por Deus (Dt 13.1-11 e 
18.20-22) precisavam ser aplicados a toda hora. 

O fato é que muitos escritos foram sendo acumulados e guardados por grupos 
religiosos pertencentes ao judaísmo. Quais teriam sido inspirados por Deus? 

 
2.1.2.1. Torah 

Foi consenso entre os hebreus, desde logo, que os cinco livros de Moisés (o 
Pentateuco, o Livro da Lei ou Torah) haviam sido entregues por Deus. 

A princípio, ainda no deserto (cerca de 1450 a.C.), seu germe foi chamado de Livro 
da Aliança (“E tomou o Livro da Aliança e o leu ao povo”, Ex 24.7). 

Depois de finalizado por Josué (Js 24.26), encontrado no tempo do rei Josias de Judá 
(cerca de 640 a.C.), foi identificado como o Livro da Lei (“Disse o sumo sacerdote 
Hilquias ao escrivão Safã: ‘Achei o Livro da Lei na Casa do SENHOR’. Hilquias entregou o 
livro a Safã, e este o leu”, 2Rs 22.8). 

No retorno do exílio (cerca de 440 a.C.), também foi reconhecido como o Livro da Lei 
de Deus (“Leram no livro, na Lei de Deus [sepher torah elohim], claramente, dando 
explicações, de maneira que entendesse o que se lia”, Ne 8.8). 

Foi esta a seção traduzida para o grego entre 250 e 150 a.C. e denominada 
Septuaginta (veja o glossário). 

 
2.1.2.2. Nebiim 

Na Tanak, o conjunto de Nebiim é composto por 8 livros. Destes, 3 constam 
separados no cânon atual e reunidos no cânon judaico. São eles: (1) os dois de Samuel, 
(2) os dois dos Reis e (3) os doze Profetas Menores. São, portanto, 3 livros no cânon 
hebraico e 16 livros no cânon hodierno. Guardam, porém, o mesmo conteúdo. 
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Além destes, prosseguindo com a contagem dos livros no cânon hebraico, tem-se (4) 
Josué, (5) Juízes, (6) Jeremias, (7) Ezequiel e (8) Isaías. O cânon dos profetas foi concluído 
por volta do século III a.C. 

 
2.1.2.3. Ketubim 

Há dois períodos históricos aos quais se atribui a fixação da seção dos Escritos, Salmos 
ou Hagiógrafos da Bíblia hebraica. 

O primeiro momento está vinculado a Judas Macabeu, importante líder judeu nos 
idos do ano 160 a.C., que recolheu os livros para protegê-los da destruição que estava 
sendo promovida pelo sírio Antíoco Epifânio (BECKWITH, p.91). 

O segundo momento refere-se ao movimento de proteção dos Escritos judaicos das 
inovações apresentadas pelos cristãos, especialmente após a destruição do Templo em 
Jerusalém (ano 70 d.C.). Para fixar o cânon, as autoridades judaicas reuniram-se em 
sínodo na cidade de Jâmnia, ao redor do ano 90 d.C., reconhecendo serem inspirados 
por Deus os livros recolhidos por Judas Macabeu e listados acima (veja Tanak no 
glossário). 

 
2.1.2.4. Apócrifos 

Entre os chamados Escritos ou Hagiógrafos encontram-se as polêmicas relacionadas 
aos livros apócrifos (veja o glossário), presentes em manuscritos antigos da tradução 
Septuaginta. 

Como transcrevo no glossário, essa tradução grega foi concluída no período cristão e 
agregou alguns livros ao conjunto já reconhecido pelos judeus no período dos 
Macabeus. O sínodo de Jâmnia teria trabalhado contra esta inovação à Bíblia hebraica, 
reafirmando a composição da Tanak (Torah, Nebiim e Ketubim). 

No período da Reforma, Lutero separou os chamados apócrifos do corpo bíblico 
colocando-os ao final da edição alemã que preparou. Esses livros, segundo ele, não 
apontavam para Cristo (ROST, p.22). 

Outros reformadores foram às evidências bíblicas e, sob a bandeira dos solas, 
retornaram à fonte hebraica das Escrituras no AT e rejeitaram os apócrifos (CFW, I.VIII). 

Em resposta, a Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) reuniu-se no Concílio de 
Trento (1546-1554) e decidiu: 

Se alguém então não reconhecer como sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas 
partes, como é de costume desde antigamente na Igreja católica, e se acham na antiga versão latina 
chamada Vulgata, e os depreciar de pleno conhecimento, e com deliberada vontade as mencionadas 
traduções, seja excomungado (http://agnusdei.50webs.com/trento7.htm, em 02 de janeiro de 2019). 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) manteve o cânon autorizado em Trento 
(http://www.vatican.va/archive/ccc/index_po.htm ). 

 
  

http://agnusdei.50webs.com/trento7.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_po.htm
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2.1.2.5. Os livros do cânon judaico 
Os livros do cânon judaico são (KAISER JR, Walter C. Documentos do Antigo 

Testamento. Tradução de Neuza Batista da Silva. São Paulo: Cultura Cristã, 2007, p.37.): 
Torah 
Gênesis 
Êxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronômio 
 
Nebiim 
Profetas anteriores 
Josué 
Juízes 
Samuel (1º e 2º Livros) 
Reis (1º e 2º Livros) 
Profetas posteriores 
Isaías 
Jeremias 
Ezequiel 
Livro dos Doze Profetas (Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, 
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias) 
 
Ketubim 
Poesia 
Salmos 
Provérbios 
Jó 
Cinco rolos menores 
Cântico dos Cânticos 
Rute 
Lamentações 
Eclesiastes 
Ester 
História 
Daniel 
Esdras-Neemias 
Crônicas (1º e 2º Livros) 
 
2.1.2.6. Uma cronologia do conteúdo do AT 

Embora possa haver semelhanças entre as datas de escrita e de conteúdo dos livros 
do AT, a orientação ligada ao período histórico incluído no livro orienta a leitura dos 
dados registrados, obrigatoriamente, após o seu desenrolar. 

Há, todavia, escritos que não permitem sua classificação por meio da história neles 
contida. Escritos poéticos e proféticos preditivos serão mais bem localizados por sua 
data de escrita. 
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Abaixo, apresento uma possibilidade de ordenação que facilite a leitura bíblica 
(WALTON, John H. O Antigo Testamento em quadros. Tradução de William Lacy Lane. 
São Paulo: Vida Nova, 2001, pp. 12 e 52.). 
 
Época dos patriarcas (da criação até José, filho de Jacó em cerca de 1800 a.C.): 
- Gênesis 
- Jó 
 
Época do Êxodo (do cativeiro egípcio, cerca de 1800 a.C., até a conquista de Canaã, cerca 
de 1400 a.C.): 
- Êxodo 
- Levítico 

- Números 

- Deuteronômio 
- Josué 
 
Época de Transição (do período dos juízes, cerca de 1400 a.C., para o período dos reis, 
cerca de 1000 a.C.): 
- Juízes 
- Rute 
- 1º de Samuel 
 
Época de Davi (+/- 1000 a 960 a.C.): 
- 2º de Samuel 
- Salmos 
- 1º das Crônicas (revisão geral desde Adão) 
 
Época da Divisão até o Exílio (de Salomão, cerca de 960 a.C., até a queda de Jerusalém, 
cerca de 600 a.C.): 
- 1º dos Reis 
- Provérbios 
- Eclesiastes 
- Cantares 
- 2º dos Reis 
- Jonas (para gentios, c. 770 a.C.) 
- Amós (Israel, c.760 a.C.) 
- Oséias (Israel, c. 760 a 730 a.C.) 
- Isaías (Judá, c.740 a 700 a.C.) 
- Miqueias (Judá, c. 740 a 690 a.C.) 
- Naum (gentios, c. 650 a.C.) 
- Habacuque (Judá, c. 630 a.C.) 
- Sofonias (Judá, c. 630 a.C.) 
- Jeremias (Judá, c. 630 a 580 a.C.) 
- Lamentações de Jeremias 
 
Época do Exílio ao Retorno (de cerca de 600 a.C. até cerca de 430 a.C.): 
- Daniel (exilados, c. 600 a 530 a.C.) 
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- Ezequiel (Judá, c. 590 a 570 a.C.) 
- 2º das Crônicas (revisão geral até Ciro) 
- Esdras (Judá, c. 530 a 450 a.C.) 
- Ageu (Judá, c. 520 a.C.) 
- Zacarias (Judá, c. 520 a.C.) 
- Joel (Judá, c. 500 a.C.) 
- Obadias (gentios, c. 500 a.C.) 
- Ester (exilados, c. 480 a 470 a.C.) 
- Neemias (Judá, c. 450 a 410 a.C.) 
- Malaquias (Judá, c. 430 a.C.) 
 
2.1.2.7. O Senhor Jesus sobre o cânon do AT 

Nosso Senhor fez algumas afirmações que nos auxiliam a reconhecer o cânon do AT. 
Ele disse:  

Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis; a outros açoitareis nas 
vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade; para que sobre vós recaia todo o sangue justo 
derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, 
a quem matastes entre o santuário e o altar (Mt 23.34-35). 

A menção que o Senhor fez de Abel nos remete ao Livro de Gênesis (Gn 4.8), o 
primeiro Livro da Lei (Torah). 

Depois, o Senhor mencionou Zacarias, o que nos remete ao 2º Livro das Crônicas (2Cr 
24.21), o último livro dos Escritos (Ketubim). 

Desse modo, do início da Torah ao final dos Ketubim, o Senhor Jesus incluiu todos os 
profetas que o precederam, com exceção de João Batista, os quais estão registrados nos 
livros de todas as seções da Bíblia hebraica sem considerar a composição que a 
Septuaginta viria a apresentar após o Seu ministério encarnado. 

A divisão bíblica adotada pelo Senhor também está relatada. No Evangelho de Lucas, 
registra-se: 

São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco: Importava se cumprisse tudo o que de 
mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos (Lc 24.44). 

Esta é exatamente a classificação feita por Judas Macabeu no século II a.C. (os Escritos 
foram denominados por seu maior livro, o dos Salmos). 

 
 


