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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo, originalmente postado em meu blog Teologia Simplificada para a Igreja em 

janeiro de 2013, faz parte de uma sequência de postagens que tem como objetivo fazer 

uma Introdução à Bíblia tratando de assuntos fundamentais para a compreensão da Bíblia. 

Todos os posts dessa sequência são assuntos que foram tratados no Curso Bíblico Anual 

2012 na Assembléia de Deus - Ministério da Boa Semente.  

 

TRANSMISSÃO DO TEXTO BÍBLICO 

 

A. Línguas Originais da Bíblia 

 

1) O Hebraico 

Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o idioma oficial da nação israelita, 

exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. 

A mais extensa é em Daniel, que vai de 2. 4 a 7. 28. 

 

2) O Aramaico 

É um idioma semítico falado desde 2000 a.C. em Arã. A influência do aramaico foi 

grande sobre o hebraico, começando no cativeiro do Reino do Norte, em 722 a.C. na 

Assíria, e continuando no cativeiro do Reino do Sul, em 587 a.C. na Babilônia. Quando 

começaram a regressar do exílio, em 536 a.C. falavam exclusivamente o aramaico, por 

esta razão nos tempos de Esdras ao serem lidas as Escrituras no hebraico era necessário 

interpretá-las, para compreenderem o seu significado (Ne 8. 5, 8). Essa era a língua 

popular dos judeus nos tempos de Jesus. O hebraico foi absorvido pelo aramaico, mas 

continuou sendo a língua oficial do culto no Templo nas sinagogas e nos rolos sagrados. 

Devido aos hebreus terem adotado o aramaico como língua, esse passou a ser chamado 

de hebraico conforme se vê em Lc 23. 38; Jo 5. 3; 19. 13, 17, 20; At 21. 40; 26. 14. 

 

 

 

3) Grego 

Essa é a língua em que foi escrito originalmente o Novo Testamento. A única dúvida paira 

sobre o livro de Mateus, que alguns eruditos dizem haver sido escrito em aramaico. O 

grego do N.T não é o grego clássico dos poetas, é o grego do homem comum, que todos 

podiam entender, o "Koiné". A língua grega tem 24 letras, a primeira é alfa e a última 
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é ômega. Quando em apocalipse 1. 8 Jesus diz que é o alfa e o ômega, Ele está afirmando 

que é o Primeiro e o Último. 

 

B. Os Materiais Utilizados 

 

1) Papiro 

O papiro é um junco é um junco de grandes proporções, tem caule de 3 a 4 metros de 

altura, com 5 a 7 centímetros de diâmetro. As folhas preparadas para escrita feitas a partir 

de tiras do caule do papiro cortadas, sobrepostas cruzadas, coladas, prensadas e depois 

polidas, mediam normalmente de 30 cm a 3m de comprimento por 30 cm de largura. Às 

folhas de papiro assim preparadas os gregos chamavam de biblos. 

 

2) Pergaminho 

É a pele de animais curtida e preparada para a escrita, seu uso generalizado vem dos 

primórdios do cristianismo, mas já era conhecido em tempos remotos, pois é citado em Is 

34. 4. O nome desse material se originou da cidade de Pérgamo, capital de um riquíssimo 

reino que ocupou grande parte da Ásia Menor. O rei Eumenes projetou formar para si 

uma biblioteca maior que a de Alexandria no Egito. O rei do Egito por inveja proibiu a 

importação de papiro, obrigando Eumenes a recorrer a outro material gráfico. Tal fato 

motivou o surgimento do pergaminho que é muito mais durável que o papiro. 

 

3) Outros materiais usados 

• Linho 

• Ostraco - fragmento de cerâmica 

• Madeira 

• Pedra (Ex 24. 12; Js 8. 30 - 32) 

• Tabuas recobertas de cera (Is 8. 1; Lc 1. 63) 
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