


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 

Gen: Deus tratou com indivíduos/Patriarcas 

Exod-Deut: Lei dada à nação de Israel 

História de Israel:  

Dos Juízes aos Reis  

Maior/menor pelo 

tamanho, não 

pela significância Principalmente 

escritos poéticos 

Antigo Testamento 



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 

BIOGRAPIA de 

JESUS CRISTO 

Propósito: Provar 

que Jesus Cristo é 

o Filho de Deus 

-Atos dos apóstolos: 

principalmente de 

Paulo e Pedro. 

-História do início do 

Cristianismo.  

-Escritas por Paulo 

-Propósito: Instruir os 

cristãos  

Propósito: Instruir os 

cristãos nas Igrejas  

-Escrito por João 

1 parte: lida com as 

questões presentes das 

Igrejas da Ásia. 

- 2 parte: futuro 

Novo Testamento 



Tabela periódica da Bíblia 



Pentateuco – 5 - Lei 

Histórico – 12  

Poéticos - 5 

Profetas Maiores - 5 

Profetas Menores - 12 

VT 

NT 

Evangelhos - 04 

Histórico - 01 

Cartas pessoais - 14 

Cartas gerais - 07 

Profético - 01 

39 livros escritos em língua Hebraica 

27 livros escritos em Grego “koine” (comum) 

A numeração em capítulos - foi em 1228 

feita por Langton 

 

A numeração em versículos – foi em 1528 

feita por Pagnini 

Organização bíblica 



Etimologia da palavra 

• Literalmente, EVANGELHO significa 

“boa mensagem”, “boa notícia” ou 

“boas-novas”,  derivando da palavra 

grega ευαγγέλιον, euangelion  

– Eu   bom 

– Angelion  mensagem 



Tamanho dos livros 

• No gráfico a seguir é possível verificar que 

embora Mateus tenha 28 capítulos e Lucas 

24, este ainda é maior que Mateus pelo fato 

dos capítulos de Lucas serem maiores.  

• Outro fator importante é que embora Paulo 

tenha escrito 13 cartas os Evangelhos 

somados ainda são maiores em volume 

escrito. 





Evangelhos Sinóticos 

• Evangelhos sinóticos 
referem se apenas 
aos três primeiros 
evangelhos, ou seja, 
Mateus, Marcos e 
Lucas e tem esse 
nome devido às 
semelhanças nas 
narrativas inseridas 
em suas páginas.  





Palestina nos tempos de Jesus 

• O gráfico a seguir 
demonstra como 
estava divididas as 
cidades, distritos, 
estados, etc. 
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Dead Sea Fault System 

 

Mar Mediterrâneo 









 ʻImmānûʼēl conosco 

Deus 



 MAS a terra, que foi angustiada, 

não será entenebrecida; envileceu 

nos primeiros tempos, a terra de 

Zebulom, e a terra de Naftali; mas 

nos últimos tempos a enobreceu 

junto ao caminho do mar, além do 

Jordão, na Galiléia das nações. 

  

O povo que andava em trevas, viu 

uma grande luz, e sobre os que 

habitavam na região da sombra da 

morte resplandeceu a luz. 

 

Isaías 9.1-2  



“Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou 

para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi habitar em 

Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e 

Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta 

Isaías, que diz: A terra de Zebulom e a terra de Naftali, 

junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das 

nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma 

grande luz; e aos que estavam assentados na região e 

sombra da morte a luz raiou. Desde então, começou 

Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é 

chegado o Reino dos céus”. 

 

Mateus 4.12-17 



Hebraico Transliteração Tradução 

 Vaikrá  e chamar-se-á ַויְִּקָרא

 sh’mô seu nome ְשמֹו

לֶּא  pélê maravilhoso פֶּ

 yoêts  conselheiro ֹוֵעץ

 Êl-Gibor Deus forte ֵאל גִּבֹור 

יַעד  Aviád  Pai Eterno ֲאבִּ

 Sar-Shalom Príncipe da Paz ַשר־ָשֹלום



http://creationwiki.org/pool/images/a/ab/Capernaum.jpg


Cafarnaum 

• Cafarnaum deriva-se do hebraico Kfar e  

Nahum onde  

 kfar   vila  כפר–

 Nachum  de Naum  נחום–

• Vila de Naum que se localizava no noroeste 

do mar da Galiléia. 



Cafarnaum 

• As ruínas de Cafarnaum tem sido estudadas 

por judesus e cristãos dada a sua importancia 

e citação de que era a própria cidade de Jesus 

na Galiléia conforme Mateus 9.1 



Ruins of Capernaum 
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Cafarnaum 

• Cafarnaum foi estabelecida 2 séculos antes de Jesus 

nascer. Era uma vila de pescadores, fazendeiros e 

comerciantes.  Está localizada no caminho de 

Damasco, na via Maris.  Possui 13 acres de terra (1 

acre é equivalente a 4.047 metros quadrados). 

Portanto, tinha 52.611 metros quadrados. Continuou 

próspera até o 7 e 8 séculos mas foi caindo num 

declinio até ser totalmente abandonada no 11 século, 

ficando desocupada por mais de mil anos.  



Location of 

Capernum – 

Satellite photo 
 

Mar 

Mediterrâneo 



Sea of Galilee 



Mar da Galiléia, Tiberíades, 

Kinerete ou Genesaré 

• Yam Kineret em hebraico:  ת נֶּרֶּ  יָם כִּ
• O nome Quinerete vem do A.T  em  Nm 

34:11 e Js 11.2; 13:27. Quinerete também é 
chamada de cidade fortificada em Josué 
19.35. A palavra Quinerete vem da raiz 
hebraica kinnor (harpa ou lira), porque o 
se parece no formato a uma lira ou harpa. 

 

 

 

 



Mar da Galiléia, Tiberíades, 

Kinerete ou Genesaré 







  “Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, 
voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi 
habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos 
confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse 
o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de 
Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do 
mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo 
que estava assentado em trevas viu uma grande 
luz; e aos que estavam assentados na região e 
sombra da morte a luz raiou. Desde então, 
começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, 
porque é chegado o Reino dos céus”. 

 



“Vinde e vos farei pescadores de 
homens.” 

 

• Pedro e seu irmão André 

• Tiago e seu irmão João 

• Mateus (Levi) 
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“Vinde e vos farei pescadores de 
homens.” 

 

http://creationwiki.org/pool/images/8/87/Sea_of_Galilee_fishermen.jpg
http://creationwiki.org/pool/images/e/e0/Ichthys.png


Milagres em Cafarnaum 
• Jesus ressuscitou a filha 

de Jairo – principal da 
sinagoga . 

• Curou o servo do 
Centurião Romano. 

• Mulher com fluxo de 
sangue. 

• Curou um leproso. 

• Curou a sogra de Pedro. 

 

 

 



 “E, alguns dias depois, entrou outra vez em 
Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E 
logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos 
lugares junto à porta eles cabiam; e 
anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com 
ele, conduzindo um paralítico, trazido por 
quatro. E, não podendo aproximar-se dele, 
por causa da multidão, descobriram o 
telhado onde estava e, fazendo um buraco, 
baixaram o leito em que jazia o paralítico. E 
Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: 
Filho, perdoados estão os teus pecados”. 



   As próximas imagens mostram a sinagoga do 
1º século. Nesta Sinagoga Jairo era o principal, 
o responsável,  “o pastor” e Jesus pregou 
muitas vezes para os judeus que ali se 
achegavam.   



Synagogue at Capernaum 











Engraving of the Star of 

David 
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Engraving of the Menorah 
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Engraving of the Ark of 

the Covenant 



Archaeological trench 

 



Casa de Simão Pedro ou de 

sua Sogra 
• A próxima imagem mostra o que os arqueólogos 

chamaram de a Casa de Pedro ou de sua sogra. 
Casa esta que,  segundo a tradição, Jesus 
morava ali. 

• Hoje há uma Igreja cristã no formato octogonal 
sobre a casa. 

• Nas paredes dessa casa haviam as inscrições em 
aramaico, grego, siríaco e latim: 
– “Jesus”, “Senhor”, “Cristo” e “Pedro” 



Aerial View of St. Peter's 

House and the 

synagogue  



Byzantine Church built 

over St. Peter's House 



Modern Church over the 

House of Peter 

http://creationwiki.org/pool/images/2/25/Church_of_the_House_of_Peter.jpg




 “E tu, Cafarnaum, que te ergues até 
aos céus, serás abatida até aos 
infernos; porque, se em Sodoma 
tivessem sido feitos os prodígios que 
em ti se operaram, teria ela 
permanecido até hoje. Porém eu vos 
digo que haverá menos rigor para os 
de Sodoma, no Dia do Juízo, do que 
para ti”. 
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 Tabgha, o local onde, segundo a tradição, 
ocorreu a multiplicação dos pães e peixes, 
está situada perto da costa nordeste do Lago 
Kineret (o Mar da Galiléia), 2,5 km ao sul de 
Cafarnaum e cerca de 12 km ao norte de 
Tiberíades.  

• O nome "Tabgha" é uma deturpação árabe 
da palavra grega Heptapegon (o lugar das 
sete fontes).  



 “E, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, 
levantou os olhos ao céu, e abençoou, e 
partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos 
para que os pusessem diante deles. E repartiu 
os dois peixes por todos. E todos comeram e 
ficaram fartos, e levantaram doze cestos 
cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que 
comeram os pães eram quase cinco mil 
homens.” 
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 “E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E 
disseram-lhe: Sete. E ordenou à multidão que 
se assentasse no chão. E, tomando os sete pães 
e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos 
seus discípulos, para que os pusessem diante 
deles; e puseram-nos diante da multidão. 
Tinham também uns poucos peixinhos; e, 
tendo dado graças, ordenou que também 
lhos pusessem diante. E comeram e saciaram-
se; e, dos pedaços que sobejaram, levantaram 
sete cestos. E os que comeram eram quase 
quatro mil; e despediu-os.” 

 

 

      



Interpretação 

• 1ª Multiplicação 
– 12 cestos e 12 tribos 

de Israel 

– Grego: Kofinos  
• cesto em que os 

judeus carregavam 
alimentos 

• 2ª Multiplicação 
– 7 cestos e 7 povos 

pagãos de 
Decápolis 

– Grego: Sfuris  
• cesto grande  

• Paulo desceu por 
um cesto desses 



Josué 3.10 →  “Disse mais Josué: Nisto 
conhecereis que o Deus vivo está no meio de 
vós; e que certamente lançará de diante de 
vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, 
e aos perizeus, e aos girgaseus, e aos 
amorreus, e aos jebuseus.” 

 

Atos 13.19 →  “E, destruindo a sete nações na 
terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra 
deles.”  

 

 

 

      



1. Damasco  
2. Filadélfia  
3. Rafana  
4. Citópolis ou (Bete-Seã) 
5. Gadara  
6. Hipos  
7. Diom  
8. Pela  
9. Gerasa 
10. Canáta.  





Temple of Augustus •Filipe viajou para Cesaréia depois de batizar o eunuco etíope (At 
8:40).  
•Pedro batizou o centurião romano Cornélio e sua família que 
morava em Cesaréia e assim iniciou o ministério de salvação entre os 
gentios. (At 10:24-48).   
•Herodes Agripa, que não deu glória a Deus, morreu em Cesaréia 
(At 12:19, 21-23)  
•Paulo em suas viagens missionárias frequentemente chegava no 
porto de Cesaréia, antes de ir para Jerusalém Paulo ficou na casa de 
Felipe. (At 18:22, 21:8-16)  
•Paulo foi preso em Jeruslaém por causa da sua fé, e para não ser 
morto apelou a César, mas antes de ser enviado para Roma ficou 
preso em Cesaréia e foi ouvido pelos governadores, Felix, Festo e pelo 
rei Agripa. (At 23:23-26:32)  



Dead Sea Fault 

System 
 

Mar Mediterrâneo 





Cesaréia 

Marítima 



Herod the Great’s theater 
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Herod the Great's 

ancient aqueducts 



Caesarea Maritima 



Inscrição de 

Pôncio Pilatos 

 “Pôncio Pilatos , o 
governador da 
Judéia, dedica às 
pessoas de Cesaréia 
um templo em 
honra a Tibério” 

Encontrada em 1961 









  1) José 

  2) Jacó 

  3) Matã 

  4) Eleázar 

  5) Eliúde 

  6) Aquim 

  7) Sadoque 

  8) Azor 

  9) Eliaquim 

10) Abiúde 

11) Zorobabel 

12) Salatiel 

13) Jeconias 

14) Josias 

15) Amom 

16) Manassés 

17) Ezequias 

18) Acaz 

19) Jotão 

20) Uzias 

21) Jorão 

22) Josafá 

 

 

23) Asa 

24) Abias 

25) Roboão 

26) Salomão 

27) Rei Davi 

28) Jessé 

29) Obede 

30) Boaz 

31) Raabe 

32) Salmom 

33) Naasom 

34) Aminababe 

35) Arão 

36) Esrom 

37) Farés 

38) Judá 

39) Jacó 

40) Isaque 

41) Abraão 

MATEUS 1.1-17 LUCAS 3.23-38 

  1) José 

  2) Eli 

  3) Matã 

  4) Levi 

  5) Melqui 

  6) Janai 

  7) José 

  8) Matatias 

  9) Amós 

10) Naum 

11) Esli 

12) Nagaí 

13) Máate 

14) Matatias 

15) Semei 

16) José 

17) Jodá 

18) Joanã 

19) Resá 

20) Zorobabel 

21) Salatiel 

22) Neri 

 

23) Melqui 

24) Adi 

25) Cosã 

26) Elmadã 

27) Er 

28) Josué 

29) Eliézer 

30) Jorim 

31) Matã 

32) Levi 

33) Simeão 

34) Judá 

35) José 

36) Jonã 

37) Eliaquim 

38) Meleá 

39) Mená 

40) Matatá 

41) Natã 

42) Rei Davi 

43) Jessé 

44) Obede 

45) Boaz 

46) Salá 

47) Naassom 

48) Aminadabe 

49) Admim 

50) Arni 

51) Esrom 

52) Farés 

53) Judá 

54) Jacó 

55) Isaque 

56) Abraão 

57) Terá 

58) Naor 

59) Serugue 

60) Ragaú 

61) Faleque 

62) Éber 

63) Salá 

64) Cainã 

65) Arfaxade 

66) Sem 

67) Noé 

68) Lameque 

 

69) Matusalém 

70) Cainã 

71) Enos 

72) Sete 

73) Adão 

74) Deus 

 

Genealogia de Jesus 



Genealogia de Jesus 

• Duas visões 

– 1ª Genealogia de José  e Maria   

• Manual Bíblico de Halley – Henry H. Halley 

– 2ª Genealogia de acordo com a Natureza e de 

acordo com a Lei 

• Ambas genealogias são de José 

• Citado por Eusébio de Cesaréia (263 – 340 dC) 



1ª Visão 

• Genealogia de José (Mateus)  

– Mateus traça a genealogia a partir de José 

– José era descendente de Salomão 

• Genealogia de Maria (Lucas)  

– Maria também era descendente de Davi 

– Quando Lucas diz que José era filho de Eli, está na verdade 

se referindo que José era genro de Eli. Os judeus não 

tinham o costume de incluir nome de mulheres nas 

genealogias.  Era comum os judeus considerarem o genro 

como filho (por afinidade) 



2ª Visão 

• Genealogia de acordo com a Natureza 

– sucessão de filhos legítimos  

• Genealogia de acordo com a Lei 

– quando outro criava filhos em nome de um irmão 

que houvesse morrido sem deixar filhos. 

 

• Gênesis 38.6... Deuteronômio 25.5-10 



2ª Visão 

• As genealogias registraram os pais reais e os atribuídos; 

• Os evangelhos não tem contradições; 

– Mateus utilizou a genealogia segundo a natureza, por 

isso, usou a expressão: “..Jacó gerou aJosé...” 

– Lucas utilizou a genealogia segundo a lei, por isso, usou 

a expressão:...“oque era o filho de José, o filho de Eli, 

o filho de Melqui...” 

 



2ª Visão - Análise 

• Partindo de José 

– calculando de trás para frente (Mateus), o terceiro é Matã, 

que gerou Jacó, pai de José. 

– calculando segundo Lucas, Melqui, cujo filho era Eli, pai 

de José  

– O que aconteceu ??? 

• Jacó e Eli eram irmãos 

–Matã e Melqui casaram com a mesma mulher 

(sucessão) tiveram filhos irmãos pela mesma 

mulher 



2ª Visão - Análise 

 

–Matã (descendente de Salomão), primeiro teve Jacó 

através de sua esposa Esta (segundo a tradição).  

–Com a morte de Matã, Melqui (descendente de 

Natã), casou-se com Esta,  pois era da mesma tribo, 

ainda que de outra família, e teve como filho Eli. 

–Assim vamos encontrar, dois de famílias diferentes, 

Jacó e Eli, irmãos pela mesma mãe.  



2ª Visão - Análise 

 

– Jacó, pela morte do irmão, casou-se com a viúva e 

tornou-se pai de José; 

–Pela natureza,  Jacó era pai de José (genitor), mas 

pela lei, José era filho de Eli (morto). 



2ª Visão - Resumo 

“Matã, cuja descendência remonta a Salomão, gerou a Jacó, 

com a morte de Melqui, cuja linhagem vem de Natã, ao se 

casar com a viúva daquele, teve Eli. Assim, Eli e Jacó eram 

irmãos pela mesma mãe. Morrendo Eli sem filhos, Jacó lhe 

deu descendência, sendo José pertencente a si de acordo com 

a natureza, mas a Eli de acordo com a lei. Desse modo, José 

era filho deambos”. 
Africano citado por  

Eusébio de Cesaréia  

livro História Eclesiástica 



Nascimento de Jesus 

• Jesus nasceu em 25 de Dezembro??? 

• Quando Jesus nasceu, segundo a Bíblia? 

• Jesus mandou comemorar seu nascimento ou sua morte? 



Cristo Tabernaculou 

• EMANUEL 

–  Deus Conosco ( habitou entre nós)  

– Mt. 1.23 e Is. 7.14 

• No Evangelho de João capítulo 1 , vers. 14, vemos : "Cristo ... habitou 

entre nós". Esta palavra em grego é skenoo ou tabernaculou;   

• Em Cristo não se cumpriu somente a festa dos Tabernáculos, mas também 

a festa da Páscoa, na Sua morte (Mt 26:2; I Co 5:7), e a festa do 

Pentecostes, quando enviou o Espírito Santo sobre a Igreja (Atos 2:1). 



Turnos do Templo 

• Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno 

ministrava por 15 dias 

–  I Cr 24:1-19  

– 24 turnos X 15 dias = 360 dia ou 1 ano   

• O oitavo turno pertencia a Abias ( I Cr 24:10 ) 

• O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano 

judaico (mês de Abibe / Nisã - Ex12:1-2 ; Dt 16:1 ; Ex 13:4 ) 



Turnos do Templo 

Ordem Nome Mês Turnos Referência 

1 Abibe ou Nisã Março 1 e 2 Ex 13:4; Et 3:7  

2 Zive Abril 3 e 4 I Re 6:1 

3 Sivã Maio 5 e 6 Et 8:9 

4 Tamuz Junho 7 e 8 Jr 39:2; Zc 8:19 

5 Abe Julho 9 e 10 Nm 33:38 

6 Elul Agosto 11 e 12 Ne 6:15 
7 Etenim ou Tisri Setembro 13 e 14 I Re 8:2 

8 Bul Outubro 15 e 16 I Re 6:38 

9 Chisleu Novembro 17 e 18 Ed 10:9; Zc 7:1 

10 Tebete Dezembro 19 e 20 Et 2:16 

11 Sebate Janeiro 21 e 22 Zc 1;7 

12 Adar Fevereiro 23 e 24  Et 3:7 
 



Calendário Judaico 



Nascimento de Jesus 

• Zacarias (pai de João Batista) – ministrava no templo no turno 

de Abias (Lucas 1.5,8,9) 

– Um anjo lhe apareceu durante sua ministração no templo, 

prometeu-lhe um filho, mas devido sua incredulidade ficou 

mudo até que o menino nasceu. 

– Quando Zacarias terminou o turno de Abias (oitavo turno – fim 

de Tamuz ou início de Abe), este voltou para casa e sua esposa 

Isabel concebeu a João Batista.  

– Jesus foi concebido seis meses depois de João Batista, sendo 

assim, Jesus foi concebido no fim de Tebete ou Início de Sebate. 



Nascimento de Jesus 

• Chegamos a conclusão que João Batista foi gerado no fim 

de junho ou inicio de julho, quando Zacarias voltou para 

casa após seu serviço no templo. Jesus foi concebido seis 

meses depois, no fim de dezembro ou início de janeiro. 

• Nove meses depois, no final do sétimo mês (Etenim), 

setembro no nosso calendário, quando os judeus 

comemoravam a festa dos Tabernáculos, Deus veio 

habitar com Seu povo. Nasceu Jesus! 



Tipologia do Tabernáculo 

• Tinha uma única porta  

–  Cristo único caminho que leva o homem a Deus 

• Esta porta era composta por 4 colunas ( cantos da terra) e 

com cortinas de 4 cores 

– 1. Azul -  Celestial - João 

– 2. Branco -  Pureza - Lucas 

– 3. Carmezim - Sofrimento - Marcos 

– 4. Púrpura -  Realeza – Mateus 

• Linho fino que cercava o tabernáculo - Justiça de Deus, pois esta 

mesma justiça que  separa o homem pecador de Deus admite o  

salvo.  



Tipologia do Tabernáculo 

• Os quatro chifres do altar de sacrifício  

– demonstram que o sacrifício de Jesus é válido para os quatro 

cantos da terra. 

• Sustentação do Tabernáculo  

– possuía 48 tábuas (união da igreja) e 5  travessas (cinco 

ministérios da igreja) 

• As peças do Tabernáculo formavam a sombra da Cruz de Cristo. 



Tipologia 

 



Tipologia do Tabernáculo 

• Propiciatório  

– Tipo da Cruz de Cristo pois era no propiciatório que o 

homem tornava-se favorável, ou aceitável diante de Deus, 

assim a Cruz de Cristo faz a aproximação entre o homem e 

Deus. 

 

Tábua 

da lei 

Tábua 
da lei 

P ro p iciató rio 



Vinde então, e argüi-me,  

diz o SENHOR: ainda que os vossos pecados  

sejam como a escarlata,  

eles se tornarão brancos como a neve;  

ainda que sejam vermelhos como o carmesim, 

 se tornarão como a branca lã. 



escarlata 

carmesim púrpura 

neve 



Cor Significado Correspondência NT 

Púrpura Reinado Mateus 

Carmesim Sacrifício, Sofrimento Marcos 

Branco Pureza, Justiça Lucas 

Azul Celestial João 



Escarlata: cor obtida de uma pequena 

larva encontrada nas folhas de um 

carvalho nos países mediterrâneos. O 

inseto, coccus ilicis, chamado kermes 

pelos árabes, nome que deu origem ao 

vocábulo carmesim.   

Esse corante já era conhecido desde 1700 a.C, pois a parteira pôs um fio escarlate em 

torno do pulso de Zera a fim de identificá-lo como primogênito (Gn 38:27-30); Em Is 

1:18 o escarlate ou escarlata, esta cor está associada ao pecado; o texto de II Sm 1:2, 

fala das vestes das filhas de Israel; e em Pv 31:21 fala do uso das vestes de lã 

escarlate;  



Carmesim: do hebraico SHANAH do 
qual vem SHANI (carmesim), que significa 
dobrado ou duplicado. A ideia é de que, se os 
pecados de alguém forem mergulhados duas 
vezes na cor forte do carmesim, do verme 
conhecido como o coccus, eles serão 
permanentes; mas se a pessoa confessar seus 
pecados, seus pecados passarão a ser tão 
brancos quanto a neve. Ainda que os pecados 
tenham sido tingidos duas vezes como a 
mancha de uma cor permanente na lã, eles 
serão removidos tal como a cor da lã quanto 
ela é restaurada à sua brancura  original. 

No AT esta cor é citada 39 vezes e em alguns versões com a grafia "carmezim"; 

o carmesim aparece em Ex 25:4 quando o Senhor fala a Moisés sobre as ofertas 

para o tabernáculo; Ex 25:1 se referindo às cortinas do tabernáculo; em II Cr 

2:7,14; 3:14 quando Salomão começa a edificação da casa do Senhor. 
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