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·         Língua da Bíblia: AT: Hebraico e fragmentos de Aramaico; NT: 

Grego. 

·         Formação do cânon da Bíblia Católica no AT 46 livros no NT 

27  total 73 livros. 

·         Fariseus e rabinos no século I da era cristã definem o seu 

cânon bíblico: Para eles só são livros inspirados os escritos em Terra 

Santa e em língua hebraica. Não aceitam como inspirados os livros 

escritos em grego e de modo particular aqueles que foram 

introduzidos na versão grega da Bíblia chamada  Septuaginta.   

·         Este critério estabelecido pelos rabinos no século I foi seguido 

15 séculos depois pelos chefes da Reforma protestante. Por esse 

motivo as bíblias não católicas deixam fora os ditos livros 

deuteorocanônicos chamados por eles de apócrifos.    

·         No em tanto esses livros deuteorocanônicos: Tobias, Judith, 

Macabeos I-II; Baruc; Daniel (Susana- Bel e o dragão); Sabedoria; 

Siracide o Eclesiástico. Fragmentos de Ester; foram amplamente 

utilizados pelos primeiros cristãos:  

·         Os apóstolos empregam textos dos deuterocanônicos. Por 

exemplo, a influência de Siracide o Eclesiástico se observa na 

Epístola de Tiago. Tg  1,13 = Sir 15,11-20; Tg 1,19= Sir 5,11; Tg 3,1-

2= Sir 5,9-15; Tg 1,6= Sir 28,22; Tg 1,13 =Sir 19,20-30; Tg 5,3-4= Sir 

29,10-12; Tg 5,16= Sir 4,26 

·         Também o Livro da Sabedoria se observa em Mateus 27, 42-

43= Sab 2, 13-18; Romanos 11,34=Sab 9,13, Efésios 6, 13-17= Sab 

5, 18-19; Hebreus 1,3= Sab 7,26; Romanos 1,19-20 = Sab 13,1-9. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_de_Santiago
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago1%2C2-4.6-9.12-14.19.21%3B2%2C9%3B3%2C1-13.18%3B5%2C4;&version=RVR1960;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago1%2C2-4.6-9.12-14.19.21%3B2%2C9%3B3%2C1-13.18%3B5%2C4;&version=RVR1960;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago1%2C2-4.6-9.12-14.19.21%3B2%2C9%3B3%2C1-13.18%3B5%2C4;&version=RVR1960;
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·         No Novo Testamento se encontram 350 citas do Antigo 

Testamento; destas =300 correspondem á versão da Septuaginta. 

·         Em algumas catacumbas de Roma se confirma o uso nos 

primeiros séculos da Igreja dos livros deuterocanônicos. Em a 

catacumba de São Calixto se observa uma representação dos três 

meninos no forno (Daniel). E na catacumba de Priscila 

representações de Susana e Tobias. 

·         Padres da Igreja utilizam os livros deutero canônicos: Clemente 

Romano que conheceu a São Paulo (Flp 4,3) e morre no anho 101; 

São Inácio de Antioquia  (35- 98 a 110) conheceu São Paulo e são 

Pedro; Pastor de Hermas (140 -155); Policarpo de Esmirna (69-155); 

Ireneo de Lyon (130- 202) que Ireneu em seus escritos refere os 

livros deuterocanônicos: Sabedoria, à História de Susana, Bel e o 

dragão e Baruque;  Origenes de Alexandria (185-253) que utiliza em 

seus trabalhos os fragmentos de Ester e Daniel, a Sabedoria, 

Eclesiástico, Tobias, Judite e os dois livros dos Macabeus.  

·         Ademais é preciso recordar que a fixação do cânon da Bíblia 

católica com seus 73 livros incluindo por tanto os livros 

deuterocanônicos foi realizada pelo Papa São Damaso em o Concilio 

de Roma no anho 382. 

·         Também o fez o Concílio de Hipona em o anho 393 sendo 

posteriormente confirmado pelo III Concílio de Cartago, em 397, e 

reafirmado em 1441 pela resolução Decretum pro Iacobitis, do 

Concílio de Florença. Finalmente, em 1546, por meio do decreto De 

Canonicis Scripturis, foi definido dogmaticamente pelo  Concílio de 

Trento. 

·         Leon XIII funda a Pontifícia comissão bíblica para a) promover 

entre os católicos o estudo da Bíblia; b) contrastar com os meios 

científicos as opiniões erradas em matéria de Sagrada Escritura; c) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deuterocan%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabedoria_de_Salom%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Susana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel_e_o_drag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel_e_o_drag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baruque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Cartago
https://pt.wikipedia.org/wiki/397
https://pt.wikipedia.org/wiki/1441
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Floren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1546
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Trento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Trento
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estudar e iluminar as questões debatidas e os problemas emergentes 

no campo bíblico. 

·         São Pio X funda o Instituto pontifício Bíblico para que fosse 

“um centro de altos estudos da Sagrada Escritura na cidade de Roma 

para promover o mais eficazmente possível à doutrina bíblica e todos 

os estudos relacionados de acordo com o espírito da Igreja Católica”. 

  

·         Concilio Vaticano II Constituição Dogmática Dei Verbum sobre 

a Revelação Divina.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/

documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html  

·          Papa Bento XVI publica a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, 

Verbum Domini: sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da 

Igreja.   

http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-

xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

Sitios para consultar: 

http://www.apologistascatolicos.com.br/ 

http://www.obrascatolicas.com/ 

 

 
   
  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://www.apologistascatolicos.com.br/
http://www.obrascatolicas.com/
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