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3. Um panorama bíblico 
A Palavra de Deus, a revelação proposicional do Senhor, possui uma linha de 

desenvolvimento. Diferente de uma repetição cíclica, a Bíblia afirma uma história linear 
com “começo, meio e fim”. 

Sobre essa história, certamente, está Deus, que Se relaciona de modo único com o 
universo criado. Ele, o definidor e administrador de toda a existência criada. A criação, 
a realização de tudo aquilo que Ele definiu e administra ao longo de todo o tempo. 

Em cumprimento do Seu plano, que a teologia denomina de decreto de Deus, há 
alguns eventos centrais que se unem em um eixo. Os eventos são identificados por 
quatro termos e seus conceitos: criação-queda-redenção-consumação (VAN 
GRONINGEN, Gerard Criação e consumação. Tradução de Denise Meister. São Paulo: 
Cultura Cristã, 2002.). 

 
Criação ex nihilo: 
A criação surge sem matéria prima mas, em certo sentido, não surge do nada. Deus 

a planejou e, por Seu poder, a tornou real, material, temporal, histórica. Ele a criou sem 
matéria prima (ex nihilo) mas com planejamento e finalidade próprios. Pensando assim, 
percebe-se que a criação registra a vontade de Deus (Gn 1.1-25) e expressa algo d’Ele 
(Gn 1.26-28) em si. Toda a criação existe para Deus (Rm 11.36). 

A CFW firma como segue a respeito da criação: 

Ao princípio aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para manifestação da glória de seu eterno 
poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no período de seis dias, e tudo muito bom, o 
mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis quer as invisíveis. / Depois de haver feito as outras 
criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com as almas racionais e imortais, e dotou-os de 
inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita 
em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados 
à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam 
o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal; enquanto obedeceram a este 
preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas (CFW, IV.I-
II, ênfases acrescentadas). 

Veja algo sobre isso: 
A criação é de natureza distinta da de Deus. Ela não nasceu de Deus e, portanto, a 

criação não descende de Deus e não é divina. Deus é o único Ser auto existente. A 
criação foi feita por Ele. De um modo desconhecido para a criação (o que inclui a 
humanidade), Deus a criou desde o nada, isto é, sem retirar a criação de Sua natureza, 
sem produzi-la com algo de Si mesmo. A criação surge do nada. Ela é ex nihilo. 

Mas, a criação surge, noutro sentido, de Deus. Ele a planejou, a criou, a sustenta. Na 
criação podem ser identificadas algumas das virtudes de Deus, marcas d’Ele registradas 
nela (Sl 19). 

 
Queda: A grande tragédia da história criada tem lugar no tempo pelas ações do 

primeiro casal criado, Adão e Eva. Mas, se ocupa lugar na história é porque ocupou, 
antes, lugar no plano de Deus. 

Pela mui sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho 
de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua 
sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as 
criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. / Posto que, em relação 
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à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e 
infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre 
ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias (CFW, V.1-2, ênfases 
acrescentadas). 

Toda a criação se relaciona com o Criador de modo a cumprir aquele Seu plano 
(decreto de Deus) para atingir aquela Sua finalidade (glória de Deus). 

No plano do Criador há glória ao Seu nome pela realização alegre da vida da criação. 
Essa é a porção positiva do plano de Deus. Nela estão incluídos todos os eleitos para a 
vida. 

No mesmo plano de Deus há glória ao Seu nome pela realização dura da Sua justiça. 
Essa é a porção negativa do plano. Nela estão incluídos todos os eleitos para a morte 
(Rm 9.20-24). 

Assim, a queda da humanidade e, por causa desta, da criação em geral, tem uma 
finalidade a atingir: cumprir o decreto para a glória de Deus. A terrível queda, evento 
que conduz milhões à perdição, é odiosa da perspectiva humana. É preciso recordar, 
entretanto, que ela serve a um propósito grandioso, glorificar a Deus. Da perspectiva do 
Todo-poderoso, a queda é maravilhosa. 

 
Redenção: Como pode a queda ser maravilhosa? Ela é tremenda por glorificar o 

Redentor, Jesus Cristo. Tudo foi feito por meio d’Ele e para Ele (Cl 1.15-16). A honra do 
Filho encarnado é central para a existência da criação, da queda e da redenção. 

É pelo ministério de humilhação do Senhor Jesus que os eleitos para vida são 
transformados de réus de juízo em beneficiários da graça. O povo que tem a sua história 
narrada nas Escrituras existiu para proporcionar condições históricas adequadas ao 
entendimento humano a respeito da encarnação do Criador. Aquele cuja natureza é 
divina e, portanto, diferente da natureza da criação, assumiu a natureza criada, sem Se 
desfazer da Sua eterna divindade, para glorificar o Seu nome pela obra redentora na 
cruz. Pela cruz, Jesus derramou o sangue da nova aliança, o sinal da realização histórica 
da promessa da graça.  

Essa obra faz cumprir a história linear decretada por Deus até que seja atingido o 
tempo em que todos os eleitos para a vida tenham sido redimidos. Nesse momento, 
terá lugar o quarto termo central dessa história. 

 
Consumação: A consumação é o fim da história criada. 
Depois dela, embora criada, a natureza redimida em Cristo Jesus será diferente. Será 

absolutamente livre de corrupção (1Co 15.53-54). A criação redimida será 
absolutamente livre do tempo. O tempo não existirá mais. A criação redimida assumirá 
uma nova condição diante de Deus, positivamente relacionada a Ele e por Ele mesmo 
preservada. A criação será guardada para sempre, isto é, ela será incluída no ambiente 
da existência de Deus. Ela habitará a eternidade para a glória de Deus. 

A consumação também marca a aplicação definitiva do juízo do Senhor. O fim da 
história inclui a glorificação do Senhor pelo ingresso dos eleitos para a morte na 
condição eterna de perdição. A relação negativa com Deus, fruto, no tempo, da rejeição 
ao Redentor, trará efeitos permanentes. Deus mesmo aplicará a justiça e, como em tudo 
e sobre tudo, reinará absoluto. 
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Criação, queda, redenção e consumação. Esses conceitos formam o eixo da história 
temporal e precisam ser considerados quando se pretende estudar a Escritura Sagrada 
para entender a revelação especial de Deus. 

 
3.1. Panorama do Antigo Testamento 

Tomando o conteúdo da segunda lição, pode-se seguir uma linha histórica e 
profética ao redor do eixo criação-queda-redenção-consumação (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 
“No princípio criou Deus os céus e a terra” (Gn1.1). No livro de Gênesis, Deus faz 

registrar uma série de começos e genealogias que compõem a Época dos patriarcas (da 
criação até José, filho de Jacó em cerca de 1800 a.C.). 

A criação em geral, a criação do ser humano (macho e fêmea) e a responsabilização 
do ser humano são o primeiro conteúdo das Escrituras. Há uma aliança subjacente a 
estes eventos históricos que se ampara pela manutenção da criação no estado em que 
fora criada. Essa aliança da criação não foi, e não poderia ser, respeitada pelo ser 
humano a fim de que a história criada fosse conduzida em direção ao Redentor.  

O registro do Gênesis prossegue com a narrativa da queda de Adão, o primeiro 
homem, ao lado de sua esposa, em pecado. Ao pecado sucedem as suas consequências 
de julgamento, condenação e penalização, sem deixar de apresentar, logo de início, a 
promessa da redenção aos pecadores. Deus, desde o início, sinalizou com a graça a ser 
aplicada a todo o que cresse em Sua promessa (Gn 3.15 e 21). Preservando o primeiro 
casal de receber a consequência absoluta do seu pecado, isto é, a morte (Gn 2.17), Deus 
anunciou a Sua aliança para a redenção dos Seus eleitos para a vida. Esta é denominada 
aliança da graça. 

A pecaminosidade humana segue manifesta e acontecem a ira e a inveja (Gn 4.5) os 
assassinatos (Gn 4.8 e 23), a bigamia (Gn 4.19), enfim, a carnalidade (Gn 6.3) ofensiva a 
Deus. A graça d’Ele, entretanto, permanecia anunciada e aplicada pela preservação de 
homens que andaram com Deus (Gn 5.21-24 e 6.8-9). Por meio de um deles, Noé, YHWH 
(o SENHOR) fez um anúncio antitípico do cumprimento do eixo histórico temporal 
criação-queda-redenção-consumação. O SENHOR teve em Noé um redentor da criação 
por meio da obediente construção da arca e, no dilúvio, uma consumação em justiça 
sobre a corrupção da terra (Gn 6.11-14 e 17-19). 

Sucedem, ainda, após o dilúvio, pecados praticados pelo próprio Noé (Gn 9.21) e por 
seus descendentes (Gn 9.22-23 e 11.4) até que Deus manifesta a Sua aliança da graça a 
Abrão (Gn 12.1-3), fazendo-lhe promessas de descendência e de terra com vistas ao 
estabelecimento de uma grande nação. O SENHOR cumpre a Sua promessa de 
descendência ainda no Gênesis. A nação seria estabelecida no livro do Êxodo, em direção 
à terra prometida (livros do Levítico, Números e Deuteronômio) até a sua conquista (livro 
de Josué). 

No contexto entre Abraão e Moisés, entende-se estar a história de Jó. Esse homem 
“íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal” (Jó 1.8) cumpria os seus atos 
religiosos de modo distinto do ordenado pelo SENHOR desde o Sinai (Êx 19 a 24). 
Provavelmente, Jó praticava a sua devoção à semelhança de Melquisedeque (Gn 14.18-
20). 



22 
 

 

 
Época do êxodo 
Deus volta a manifestar a Sua aliança da graça em uma sequência de atos em favor 

do Seu povo que, a princípio livre (como Adão no Éden) e depois cativo (como Adão após 
o pecado), carecia de redenção. O SENHOR liberta o povo e institui um sinal histórico 
essencial para toda a narrativa bíblica: a Páscoa (Êx 12). Esse ritual é um antítipo de Jesus 
Cristo e formaliza a necessidade da apresentação de um substituto que morra em lugar 
do culpado. Isso já havia sido anunciado antes (Gn 3.21, 4.4 e 22.9-13), sendo, no Egito, 
fixado permanentemente. 

Nesse período, que abrange os eventos desde o cativeiro egípcio, em cerca de 1800 
a.C., até a conquista de Canaã, em cerca de 1400 a.C., estão incluídos os livros do Êxodo, 
Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. 

Deus libertou o Seu povo, entregou a ele as Suas leis para o culto, para a moralidade 
e para a civilidade (Êxodo e Levítico). Frente a incredulidade generalizada, Deus 
penalizou o povo com a peregrinação no deserto (Números 14) e o preservou 
graciosamente até que chegasse o tempo da conquista (Deuteronômio e Josué). 

 
Época de transição 
Depois que o povo de Deus, Israel, tomou e partilhou a terra prometida (Js 14-19), a 

lei do SENHOR foi administrada por Josué, o sucessor de Moisés à frente do povo. Morto 
Josué (Js 24.29-31), o povo não permaneceu firme no caminho por muito tempo, e 
desobedeceu a Deus (Jz 1.27 a 2.3). 

Passava algum tempo, quebrantado pelos efeitos dos seus pecados, o povo clamava 
por socorro e o SENHOR o atendia. Liberto, o povo logo descaía. Foi assim por um longo 
período (desde a morte de Josué, cerca de 1400 a.C., até o estabelecimento do reino em 
Israel, cerca do ano 1000 a.C.). Os livros dos Juízes, de Rute e boa parte do 1º de Samuel 
( até os capítulos 8 a 11) narram esse período. 

Embora o pedido do povo de Israel por um rei fosse um ato de rejeição a Deus na 
história (1Sm 8.7-8), foi também um ato de cumprimento do decreto de Deus em favor 
da vinda do Redentor, pois, Saul não seria rei para sempre, mas o descendente de Davi, 
sim (2Sm 7.10-13). Isto nos leva à próxima época. 

 
Época de Davi (de cerca do ano 1000 até cerca do ano 960 a.C.) 
Essa época tem grande importância na história da redenção por inserir um dos 

grandes personagens do AT. Talvez seja possível afirmar como centrais ao personagens 
Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi para todo a Bíblia hebraica. Evidentemente que 
Isaque, Jacó (Israel), José, Josué, Samuel etc. também foram muito importantes. Mas, 
os cinco mencionados acima assumem as posições históricas mais significativas. 

Os livros que trazem a história do rei Davi são a porção final de 1º de Samuel, o 2º 
de Samuel, o início do 1º dos Reis e o 1º das Crônicas. Grande parte dos Salmos são de 
autoria deste rei. Seu maior valor está em ter recebido a promessa de Deus quanto ao 
seu descendente, o Messias, o Filho de Davi (1Cr 17.9-14). No seu tempo, o reino de 
Israel se tornou próspero pela espada e permaneceu unido “por amor de Davi” até 
mesmo após o pecado de Salomão (1Rs 11.9-13). 
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Época da Divisão até o exílio 
Com a morte de Davi, o reino é entregue a Salomão. Abençoado por Deus com 

sabedoria e prosperidade, o reino de Israel alcançou o seu maior esplendor sob o cetro 
de Salomão. Mas, como visto acima, ele desviou “o seu coração do SENHOR”, trazendo, 
como resultado, a divisão do reino de Israel (1Rs 12.16-20). 

O período da divisão até o exílio, desde cerca de 960 a.C., até a queda de Jerusalém, 
cerca de 600 a.C., é marcado pela apostasia e por dura disciplina. Muitos profetas foram 
levantados para advertir aos reis, aos sacerdotes e ao povo. Até mesmo falsos profetas 
foram advertidos e condenados pela palavra do SENHOR. Ao lado dos dias dos juízes, 
este é o pior período da história de Israel registrado nas Escrituras. 

O SENHOR, entretanto, sempre chamou o Seu povo ao arrependimento e, pela boca 
dos profetas, anunciou numerosas profecias messiânicas. O Redentor sempre foi 
anunciado a Israel com riqueza de detalhes (Seu nome, a cidade de Seu nascimento, a 
condição de Sua mãe, a Sua linhagem davídica, o Seu ministério etc.). 

Os livros pertencentes a esse período estão classificados em vários estilos literários. 
Na poesia, Provérbio, Eclesiastes e Cantares (os três de Salomão). Na história, os dois 
livros dos Reis. Na profecia, 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.) e Lamentações de Jeremias. 

 
Época do exílio ao retorno 
Finalmente, o AT é concluído pelos registros da época do retorno do exílio egípcio, 

babilônico, medo-persa (de cerca de 600 a.C. até cerca de 430 a.C.). A história desde 
Davi até o decreto em favor do retorno aparece resumida no 2º das Crônicas. 

Os principais personagens do período são Daniel, testemunha fiel perante reis de 
várias procedências, Ester, a menina rainha abençoada com fé, sabedoria e coragem, 
Zorobabel, Esdras e Neemias, os reconstrutores do templo, do culto e da cidade de 
Jerusalém. 

Foram muitos profetas a serviço do SENHOR nesse período: Ezequiel (Judá, c. 590 a 
570 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.) e Malaquias (Judá, c. 430 a.C.). 

Maravilhosamente, o último profeta registra sobre a vinda do “sol da justiça” (Ml 
4.2) e da vinda do Seu precursor, o “profeta Elias, antes que venha o grande e terrível 
Dia do SENHOR” (Ml 4.5). A redenção e a consumação permaneciam em anúncio para 
que fosse cumprido o decreto do Eterno.  

 
3.2. Período interbíblico 

Longo período de silêncio profético separa o AT do NT. Esse período, denominado 
de interbíblico, vai desde o fim do ministério do profeta Malaquias. Após isso, vários 
povos dominaram a Judeia. Foram persas, macedônios, egípcios, sírios e romanos. 

No período macedônio (333 a 323 a.C.) a cultura grega foi disseminada e o judaísmo 
sofreu fortes influências. 

Depois da morte de Alexandre, o Grande, o império macedônico foi dividido em 
quatro e, após guerras sangrentas, a região da Judeia caiu nas mãos dos ptolomeus (323-
204 a.C.). Foi dessa época o início da tradução da Septuaginta (tradução da Bíblia 
hebraica para o grego). Ao final de um período de paz sob os ptolomeus, a disputa entre 
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o poder no Egito e na Síria fez da Judeia um corretor militar. A vitória síria trouxe os 
selêucidas ao controle do mundo mediterrâneo. 

Sob o domínio sírio (204-165 a.C.), os judeus foram fustigados. Com Antíoco Epifânio 
(cerca de 170 a.C.) reinou o terror. Profanação do segundo templo (o que foi 
reconstruído por Zorobabel, Esdras e Neemias), saque de Jerusalém, atentado contra as 
Escrituras, grossa carnificina. 

A resistência judia se deu sob a liderança dos Macabeus (165-63 a.C.). Primeiro com 
a sacerdote Matatias e, depois, com o seu filho, Judas (o martelo). Em honra a este 
Judas, muitos meninos receberam o seu nome por séculos. Credita-se a Judas Macabeu 
o mérito de ter separado os livros santos da fúria de Antíoco Epifânio, firmando o 
conjunto canônico reconhecido pelos judeus (o nosso AT). 

O período macabeu termina com a ascensão romana. Em 63 a.C., Pompeu 
conquistou Jerusalém e deu início ao período que abrange todo o NT e além. O Senhor 
Jesus, o Messias, o Redentor, o cumprimento das profecias, encarnou historicamente 
sob o domínio romano. 

 
3.3. Panorama do Novo Testamento 

Historicamente, o NT tem início com a escarnação do Verbo (Jo 1.14). O registro 
desse evento redentor, entretanto, aconteceu décadas depois. Assim, a sequência da 
escrita dos livros do NT não é paralela ou simultânea à sequência dos fatos históricos. 
Ao tratar de um panorama, convém firmar atenção na ordem histórica dos fatos. Desse 
modo, vejamos: 

O nascimento de Jesus se deu nos dias em que “foi publicado um decreto de César 
Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se” (Lc 2.1). Esses 
dias são contados entre os anos 6 e 4 antes da era cristã. Sendo assim, a contagem dos 
anos como a.C. (antes de Cristo) e d.C. (depois de Cristo) sofre com um pequeno erro de 
contagem. Todos deveríamos estar, hoje, de quatro a seis anos adiante do ano atual. 

Ainda com essa contagem romana em mente, Lucas declara que foi no 15º do 
reinado de Tibério César (imperador romano de 14 a 37 d.C.) que o ministério público 
do Senhor teve início (Lc 3.1 e 21-22). 

Considerando esses dados, o ministério do Senhor teria ocorrido desde 28 ou 29 d.C. 
(14 d.C. como início do principado de Tibério adicionado de 15 anos, segundo Lc 3.1) até 
30 ou 31 d.C. (considerando o registro de três páscoas no Evangelho de João: Jo 2.23, Jo 
6.4 e, em relato detalhado, Jo 11.55 até Jo 19.42). 

Os evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João registram tudo o que importa para 
que os leitores e ouvintes possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, passando a 
ter vida em Seu nome (Jo 20.31). 

Cumprido o ministério terreno do Redentor, foi confiada, sob o poder do Espírito 
Santo, a obra ao ensino dos apóstolos. O Livro de Atos dos Apóstolos registra os eventos 
das primeiras três décadas (cerca de 30-31 d.C., logo após a ascensão de Jesus aos céus, 
At 1.9, até cerca do ano 62 d.C., ano atribuído ao final da prisão de Paulo em Roma, At 
28.30) da proclamação de Jesus Cristo ressurreto dos mortos e da expansão da Igreja 
pelo território romano. Nesse intervalo, grande parte dos livros do NT foram escritos.  

Desse modo, um panorama do NT é, em grande parte, o registro do Evangelho e dos 
Atos dos Apóstolos, somando cerca de 65 anos ao todo. Para além desse período, os 
escritos de João na última década do século primeiro (depois de 90 d.C.). Por isso, num 
resumo, poderíamos ter esse panorama no seguinte texto: 
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E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória 
como do unigênito do Pai [Jo 1.14]. Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do 
Espírito não pode entrar no reino de Deus [Jo 3.5]. A vontade do Pai é que todo homem que vir o Filho 
e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia [Jo 6.40]. Eu sou o bom pastor. O 
bom pastor dá a vida pelas ovelhas [Jo 10.11]. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito [Jo 19.30]. Não me detenhas; porque ainda não 
subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para 
o meu Deus e vosso Deus [Jo 20.17]. Recebei o Espírito Santo [Jo 20.22]. Ide, portanto, fazei discípulos 
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado [Mt 28.19-20a]. Recebereis poder, ao descer sobre 
vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria e até aos confins da terra [At 1.8]. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que 
tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, 
o Princípio e o Fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, 
para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas [Ap 22.12-14]. 

Cronologicamente, tomando Livro de Atos como eixo, podemos ter (FEE, Gordon D. 
Como ler a Bíblia livro por livro. Tradução de Thomas Neufeld de Lima. São Paulo: Vida 
Nova, 2013.): 

a) Epístola de Tiago (provável escrita ao redor do ano 40 d.C.); 
b) Epístola de Paulo aos Gálatas (escrita por volta do ano 48 d.C.); 
c) 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses (escrita por volta do ano 50 d.C. desde 

Corinto); 
d) 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses (escrita por volta do ano 51 d.C.) 
e) 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios (escrita por volta do ano 53 d.C. desde Éfeso); 
f) 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios (escrita por volta do ano 54 d.C. desde a 

Macedônia); 
g) Epístola de Paulo aos Romanos (escrita por volta do ano 57 d.C. desde Corinto); 
h) Epístola de Paulo aos Colossenses (escrita por volta do ano 60 d.C. desde Roma, 

1ª prisão); 
i) Epístola de Paulo a Filemon (escrita por volta do ano 60 d.C. desde Roma, 1ª 

prisão); 
j) Epístola de Paulo aos Efésios (escrita por volta do ano 61 d.C. desde Roma, 1ª 

prisão); 
k) Epístola de Paulo aos Filipenses (escrita por volta do ano 62 d.C. desde Roma, 1ª 

prisão); 
l) Epístola de Paulo a Tito (escrita por volta do ano 63 d.C. desde a Macedônia); 
m) 1ª Epístola de Paulo a Timóteo (escrita por volta do ano 63 d.C. desde a 

Macedônia); 
n) 2ª Epístola de Paulo a Timóteo (escrita por volta do ano 64 d.C. desde Roma, 2ª 

prisão); 
o) 1ª Epístola de Pedro (escrita por volta do ano 65 d.C. desde Roma); 
p) Evangelho de Marcos (escrito por volta do ano 65 d.C., após as mortes de Pedro 

e Paulo); 
q) Epístola aos Hebreus (provável escrita anterior a 70 d.C.); 
r) Epístola de Judas (provável escrita posterior a 70 d.C.); 
s) Evangelho de Mateus (escrito por volta do ano 70 d.C., utiliza o texto de Marcos); 
t) Evangelho de Lucas (escrito por volta do ano 70 d.C., utiliza o texto de Marcos); 
u) Atos dos Apóstolos (escrito por volta do ano 70 d.C.); 
v) 1ª Epístola de João (escrita por volta do ano 90 d.C.); 



26 
 

 

w) 2ª Epístola de João (escrita por volta do ano 90 d.C.); 
x) 3ª Epístola de João (escrita por volta do ano 90 d.C.); 
y) Evangelho de João (escrita por volta do ano 95 d.C.); 
z) Apocalipse de João (escrita por volta do ano 95 d.C. de Patmos). 
 

3.4. Conclusão 
O plano criação-queda-redenção-consumação está todo configurado na ordem 

bíblica. Embora enfatize a redenção, o NT aponta com muitos detalhes para a 
consumação. Tudo, convém recordar, ao redor de Cristo Jesus, o Redentor. 

Que o estudo da santa Palavra nos conduza ao maravilhoso progresso da 
compreensão da centralidade do Senhor Jesus, para a glória de Deus e para o proveito 
da Igreja, corpo dos eleitos de todos os tempos e para a vida dentro da benção eterna 
do Senhor. 


