
 

 

Você sabia?! Curiosidades sobre a Bíblia 

Que o mês de setembro é dedicado à Bíblia você já sabe, né?! Em edições anteriores do 

MIC já informamos que o mês de setembro foi escolhido como mês da Bíblia porque no dia 

30 de setembro é dia de São Jerônimo, que foi um grande biblista e responsável por sua 

tradução. Lembrou? Então, para te ajudar a dedicar-se mais a Palavra de Deus 

apresentamos outras curiosidades: 

• O nome Bíblia remete a cidade do Líbano chamada Biblos, atual Jbeil. A cidade era 

conhecida por produzir papiros - ou rolos - para a escrita. A influência da cidade foi 

tamanha que a palavra 'bíblia' significa 'livros' em grego. 

• Foi o primeiro livro impresso no mundo. 

• Foi traduzida em 1.800 línguas e é a publicação mais popular do mundo. 

• Tem sua origem atribuída ao povo hebreu. 

• Inicialmente, foi composta em três idiomas: os livros mais antigos, em hebraico (mais 

ou menos ¾ do total); os mais recentes, em grego (com ¼ aproximadamente); e 

poucas páginas em aramaico. 

• O maior versículo está em Ester 8:9. Na tradução da Bíblia de Aparecida, ele contém 

424 palavras. Já o menor se encontra em Êxodo 20:13 e tem apenas 10 letras; "Não 

matarás". 

• O maior capítulo o da Bíblia é Salmos 119, que possui 176 versículos. Já o menor 

capítulo também encontra-se em Salmos. O Salmo 117 conta com apenas 2 

versículos. 

• O maior livro da Bíblia é o Livro de Salmos com 150 capítulos. Já o menor é a 

segunda Epístola de João, possui apenas 13 versículos. 



• Não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos Evangelhos estão registrados 

35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio Apóstolo João em João 20:30, 

reitera que Cristo realizou ainda mais milagres e maravilhas. 

• A Carta aos Filipenses foi escrita por Paulo, quando estava na prisão. 

• Evangelho significa “Boa nova”. 

• O evangelista Lucas não foi discípulo de Jesus. Para escrever o Evangelho, recorreu 

a testemunhas oculares, que acompanharam a vida de Cristo. Já o evangelista 

Marcos, era discípulo de Pedro, primo de Barnabé e companheiro de Paulo na 

primeira viagem missionária. 

• No Novo Testamento, as cartas eram mensagens direcionadas às primeiras 

comunidades de fé. 

• A Carta de Pedro possivelmente não foi escrita por ele, mas por Silvano, apóstolo de 

Paulo. 

Essas são apenas algumas curiosidades sobre a Bíblia. Pesquisando, ou melhor, lendo a 

Bíblia com frequência você descobrirá tantas outras.  

Para encerrar vamos recordar de uma reflexão do Papa Francisco. "A Bíblia poderia ser 

para nós como um celular, que a todo o momento estamos utilizando. Se a levássemos 

sempre conosco, o que aconteceria? Se voltássemos quando a esquecemos, se a 

abríssemos várias vezes por dia, se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia 

como lemos as mensagens em nosso celular, o que aconteceria?" Pense sobre isso e leia a 

Bíblia!  

 


