




LEI HISTORICOS POÉTICOS PROFETAS 

MAIORES  

PROFETAS 

MENORES  

1. Gênesis 

2. Êxodo 

3. Levítico 

4. Números 

5. Deut. 

1. Josué 

2. Juízes 

3. Rute 

4. I Sam 

5. II Sam 

6. I Reis 

7. II Reis 

8. I Cron. 

9. II Cron. 

10. Esdras 

11. Neemias 

12. Ester 

1. Jó 

2. Salmos 

3. Proverbios 

4. Eclesiastes 

5. Cantares 

1. Isaias 

2. Jeremias 

3. Lamentações 

4. Ezequiel 

5. Daniel 

1. Oséias 

2. Joel 

3. Amós 

4. Obadias 

5. Jonas 

6. Miquéias 

7. Naum 

8. Habacuque 

9. Sofonias  

10. Ageu 

11. Zacarias 

12. Malaquias 



EVANGELHOS HISTORIA EPÍSTOLAS 

PAULINAS 

EPÍSTOLAS 

GERAIS  

PROFECIA  

1. Mateus 

2. Marcos 

3. Lucas 

4. João 

Atos dos 

Apóstolos 
1. Romanos 

2. I Coríntios 

3. II Coríntios 

4. Gálatas 

5. Efésios 

6. Filipenses 

7. Col. 

8. I Tes. 

9. II Tes. 

10. I Tim 

11. II Tim 

12. Tito 

13. Filemon 

1. Hebreus 

1. Tiago 

2. I Pedro 

3. II Pedro 

4. I João 

5. II João 

6. III João 

7. Judas 

Apocalipse 

-Atos dos apóstolos: 

principalmente de 

Paulo e Pedro. 

-História do início do 

Cristianismo.  







Atos 20.16 

“Porque já Paulo tinha determinado passar 
adiante de Éfeso, para não gastar tempo na 
Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe 

fosse possível, em Jerusalém no dia de 
Pentecostes.” 

 



1 Coríntios 16.8 

“Ficarei, porém, em Éfeso até ao 
Pentecostes;” 

 



Êxodo 34.22  

“Também guardarás a Festa das Semanas, 
que é a Festa das Primícias da sega do trigo, 

e a Festa da Colheita no fim do ano.” 
 



Levítico 23:15-22  

“Contareis  para  vós  outros,  desde  o  dia  
imediato  ao sábado...sete semanas inteiras 

serão.” 
 



Deuteronômio 16.9-12  

“Sete semanas contarás; desde que a foice começar 
na seara, começarás a contar as sete semanas. 

Depois, celebrarás a Festa das Semanas ao Senhor, 
teu Deus; o que deres será tributo voluntário da tua 

mão, segundo o Senhor, teu Deus, te tiver 
abençoado. E te alegrarás perante o Senhor, teu 
Deus, tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua 

serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o 
estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio 

de ti, no lugar que escolher o Senhor, teu Deus, 
para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás 

de que foste servo no Egito, e guardarás estes 
estatutos, e os farás” 

 



Êxodo 23.14-17  

“Três vezes no ano me celebrareis festa. A Festa dos 
Pães Asmos guardarás; sete dias comerás pães 

asmos, como te tenho ordenado, ao tempo 
apontado no mês de abibe; porque nele saíste do 
Egito; ninguém apareça vazio perante mim; e a 

Festa da Sega dos primeiros frutos do teu trabalho, 
que houveres semeado no campo, e a Festa da 

Colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do 
campo o teu trabalho. Três vezes no ano todos os 

teus varões aparecerão diante do Senhor.” 
 



Números 28.26  

“Semelhantemente, tereis santa convocação no dia 
das primícias, quando oferecerdes oferta nova de 

manjares ao Senhor, segundo a vossa Festa das 
Semanas; nenhuma obra servil fareis.” 

 







• O Pentecoste era a segunda grande festa do 

ano judaico, uma festa da colheita, quando as 

primícias da ceifa do trigo eram dadas ao 

Senhor. Celebrava-se sete semanas após o 

início da ceifa da cevada (daí “Festa das 

Semanas”), 7 semanas e 1 dia após o sábado 

da festa das primícias.  



1. Gratidão pela colheita do trigo; 

2. Entrega da Lei ( 10 mandamentos ); 

 



Egito ao Sinai 1 50 

Morte de Jesus à Descida do Espírito 1 50 



Êxodo 20.18 

“E todo o povo viu os trovões e os 
relâmpagos, e o sonido da buzina, e o 

monte fumegando; e o povo, vendo isso 
retirou-se e pôs-se de longe.” 

 

O Rabi Johanan disse que a voz de Deus, apenas 

pronunciada, dividiu-se em 70 vozes, em 70 línguas, 

para que todas as nações pudessem compreender.  



1. Eram movidos 2 pães perante o Senhor, os 

primeiros resultados da colheita do trigo.  

– Ninguém podia fazer nenhum pão para comer 

antes da oferta. 

2. Os 120 eram as primícias da Igreja 

– 2 pães  Judeus e gentios 

 





“E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens 

religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, 

quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e 

estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua 

própria língua... Partos e medos, elamitas e os que habitam 

na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, E 

Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e 

forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, 

Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas 

próprias línguas falar das grandezas de Deus.” 





Tinha em Jerusalém gente 

de todas as nações 

embora sejam citados 

aproximadamente 15 

regiões. 

 

Povos em Jerusalém 







Sinai 

• 50 dias depois da Saída do 

Egito; 

• 70 idiomas ouvidos ; 

• 3000 pessoas morreram (Ex. 

32.28) 

Pentecostes 

• 50 dias depois da Páscoa 

• 70 idomas (mais de 15 

regiões); 

• 3.000 pessoas salvas (At. 

2.41); 
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