


Mateus

Antes de se tornar apóstolo, Mateus era cobrador de 
impostos. Seu livro foi direcionado principalmente aos 
judeus, com o intuito de os convencer que Jesus era o 
Messias. Faz muitas alusões ao Antigo Testamento, já 
que o autor queria demonstrar que Jesus era o 

cumprimento das profecias 
messiânicas. Mateus foi 
testemunha ocular de muitos dos 
eventos por ele relatados.



Marcos

Marcos foi companheiro de Pedro, assim 
como de Paulo. O Evangelho por ele 
escrito contém os relatos que ouvira Pedro 
contar. Destacou o poder sobrenatural de 
Jesus sobre as forças da natureza, 
enfermidades e demônios, ou seja, o uso 
da energia divina para o benefício do 
homem.



Lucas

Lucas foi um médico grego (o único autor não-judeu do 
Novo Testamento). Companheiro de Paulo, escreveu a 
mais completa biografia de Jesus, destacando-O como 
Filho do Homem, cheio de compaixão pelos pecadores e 
pelos pobres.



João

João foi um dos doze 
apóstolos. Entendeu a 
profundidade espiritual 
do amor de Deus e da 
Sua salvação, assim como 
o que Jesus significava 
para o mundo inteiro e 
não apenas para os 
judeus. No livro de João 
encontramos mais 
citações diretas de Jesus 
do que em qualquer 
outro.



Atos

O Livro 
de Atos segue o 
mesmo estilo de 
Lucas e, acredita-
se, foi por ele
escrito. Relata o que aconteceu 
aos discípulos de Jesus depois da 
Sua ressurreição, conta a história 
da Igreja Primitiva, a conversão de 
Paulo, suas viagens, etc.. Este livro 
enfatiza que a Igreja é guiada 
continuamente pelo Espírito 
Santo.



Romanos

Endereçada aos cristãos romanos. Os capítulos 1—11 tratam do plano de salvação. Os capítulos 12-16 
são dedicados principalmente a exortações de caráter espiritual, social e referentes aos deveres cívicos.



1 Coríntios

Escrita para a igreja de 
Corinto. Temas principais: a 
purificação da igreja de 
vários males, e instruções 
de caráter doutrinário.

2 Coríntios

As características do 
ministério, o 
reconhecimento do 
apostolado de Paulo.



Gálatas

Este livro destaca-se por explicar claramente o conceito 
de salvação pela fé e não pelas obras.

Efésios

O plano da salvação. Todas as barreiras entre judeus e 
gentios foram derrubadas.

Filipenses

Uma carta para a igreja de Filipos. 
Revela a intensa devoção de Paulo 
a Cristo, sua experiência na prisão 
e sua preocupação que a Igreja 
não se mantivesse firme na sã 
doutrina.

Colosenses

Conselhos para abandonar a 
filosofia mundana e o pecado. 
Jesus é a cabeça da Igreja.



1 Tessalonicenses

Exortações e conselhos. Inclui também profecias 
referentes ao Tempo do Fim.

2 Tessalonicenses

Mais sobre a segunda vinda de 
Jesus e advertências aos crentes.

1 Timóteo

Conselho a um jovem pastor no 
tocante à sua conduta e obra.

2 Timóteo

A última carta de Paulo, escrita 
pouco antes da sua morte, na 
qual aconselha o seu amado 
“filho no Evangelho.”



Tito

Conselhos a um amigo de confiança.

Filemon

Uma carta particular para Filemon, rogando-lhe que 
perdoe Onesimus, um escravo foragido.

Hebreus

Provavelmente de autoria de Paulo. Escrito para os 
cristãos judeus, explica a doutrina da salvação. 
Contém também uma história muito inspiradora 
sobre o povo de Deus (Capítulo 11).

Tiago

Provavelmente escrita por Tiago, irmão de Jesus, 
destina-se aos convertidos judeus que se 
dispersaram de Israel. O tema principal é a religião 
prática, manifestando-se em boas obras, em 
contraste com apenas uma profissão de fé .



1 Pedro

Uma carta de encorajamento escrita pelo 
Apóstolo Pedro aos cristãos espalhados pela 
Ásia Menor. Tema principal: O privilégio dos 
crentes de seguir o exemplo de Jesus, ter a 
vitória em meio a provações e conduzir 
vidas consagradas em um mundo hostil.

2 Pedro

Uma advertência contra falsos
mestres e escarnecedores.



1 João

Escrita pelo Apóstolo João. Deposita grande 
importância no privilégio de conhecimento 
espiritual por parte daquele que crê, o dever de 
procurar convívio e do amor fraternal.

2 João

Uma breve mensagem sobre a verdade divina e 
o erro do mundo.

3 João

Uma carta de aprovação escrita 
a Gaio.

Judas

O escritor era, provavelmente,
irmão de Tiago, e de Jesus. 
Exemplos históricos de 
apostasia e julgamentos 
divinos sobre os 
pecadores.



Apocalipse

Escrito pelo Apóstolo João (enquanto 
estava em exílio) , que também 
escreveu o Evangelho segundo João e 
três epístolas que têm o seu nome. O 
livro do Apocalipse contém profecias 
complexas e detalhadas sobre o 
futuro, com muitos pormenores 
sobre o Tempo do Fim, os eventos 
que antecedem a segunda vinda de 
Jesus, o Milênio e termina com uma 
maravilhosa descrição do Céu.
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