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BIBLE CHRONOS – TEXTO E COMENTÁRIO EM ORDEM HISTÓRICO-
DOUTRINÁRIA BASEADOS NOS FATOS DO NOVO TESTAMENTO, SOB 
A ÉGIDE DAS PROFECIAS MESSIÂNICAS FUNDAMENTAIS DOS LIVROS 

PROFÉTICOS MAIORES E SALMOS (PROFECIAS DO ANTIGO TESTAMENTO 
CUMPRIDAS NO NOVO TESTAMENTO). OS QUATRO EVANGELHOS 

EXPLICADOS EM HARMONIA.TODOS OS ACONTECIMENTOS EM ORDEM 
CRONOLÓGICA E COMPARADOS HOMILETICAMENTE, INCLUINDO A 

VIDA DE CRISTO, AS VIAGENS MISSIONÁRIAS DE PAULO; TUDO SOB UMA 
ORDEM PARA QUE AS EPÍSTOLAS E O APOCALIPSE SEJAM ENTENDIDOS 

O SEGREDO DO PREGADOR CRISTOCêNTRICO!
UM GUIA PARA SISTEMATIzAR A MENSAGEM.
UM GUIA PARA UMA LEITURA SEMESTRAL.
MAIS DE 10 MIL MENSAGENS INÉDITAS!
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Di NelsoN
Novo TesTameNTo

BIBLE
CHRONOS

Dr AlDery NelsoN rochA, D.D.





O Dr. Lucas e a impOrtância DO estuDO crOnOLógicO

Lucas 1:1-4: “Havendo muitos empreendido pôr em ordem a narrativa 
dos fatos que certamente entre nós se cumpriram, tal como nos ensinaram 
os mesmos que, desde o princípio, com os seus próprios olhos os viram, e 

foram ministros da Palavra,  a mim também pareceu conveniente escrevê-los 
a ti, em ordem, ó excelente Teófilo (“amigo de Deus”), depois de haver-me 
informado com diligência a respeito de tudo desde o princípio; para que 

conheças com segurança a respeito das coisas que já te foram informadas.”

POR OCASIãO DE 

BiBle ChroNos Di NelsoN
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A teologiA de PAulo

 Segundo Paulo, as três dispensações de Deus são, pela ordem: (1) A Dispensação 
do Mistério (Ef 3:9). (2) A Dispensação da Graça (Ef 3:2). (3) A Dispensação da Plenitude 
dos Tempos (Ef 1:10). Na primeira dispensação, Paulo inclui o mistério do Filho de Deus, 
conhecido hoje como Filho. (a) Que estava no seio do Pai (Jo 1:8). (b) Que foi revelado 
entre os homens (e que agiu por ocasião da eleição dos anjos), por ocasião da rebelião 
do Luzeiro (Lúcifer). (c) Que foi revelado entre os homens (e atua na redenção deles), 
quando se introduziu a Dispensação da Graça.
 A Bíblia fala dos aspectos da revelação do Filho. O Filho se revelou na Dispen-
sação do Mistério, como Anjo do Senhor, como anjo que luta com Jacó, como Anjo 
do Senhor que fala com Agar, como Anjo do Senhor que fala a Moisés, como o Anjo 
revelado em Araúna, que se revelou a Davi. Ainda revelou-se como rocha, através da 
qual Deus revelou a sua bondade a Moisés, fazendo que a mesma vertesse água, mas 
que foi ferida três vezes, uma vez e duas vezes depois. Na verdade, a rocha era Cristo 
(1Co 10:1-3). Na Dispensação do Mistério, ele se revelou como nuvem, como fogo, 
como luz, como juízo. Mas, depois de sua encarnação, revela-se através do seu próprio 
corpo. A Bíblia fala do mistério escondido em Deus, e este mistério estava escondido 
no seio do Pai (Jo 1:18). Este mistério se deu a conhecer através da Igreja (Ef 1.2,3). 
Como mistério do Pai, nem os principados e potestades o conheciam; e ele foi um mis-
tério bem guardado. Paulo teve uma compreensão profunda deste mistério. O Verbo 
de Deus era Cristo, estava no seio do Pai, a palavra que procede da boca de Deus.

 A Dispensação do Mistério abrange desde os tempos da eternidade passada e 
chega até a revelação do Cristo encarnado, no ventre de Maria. Essa dispensação tem 
duas fases: a fase A – desde os tempos antes da criação de todas as coisas até o início de 
Gênesis 1:1; a fase B – desde a criação dos céus e da terra (Gn 1:1) até a encarnação. Até 
a encarnação havia uma unidade absoluta. Antes da morte do Cordeiro que foi imolado 
antes da fundação do mundo, sempre houve um só Deus, três pessoas em um só Espírito. 
A essência era espiritual, de natureza espiritual. Não eram conhecidos como Filho, Pai e 
Espírito, mas como Ancião de Dias, Verbo e Santo. Na Dispensação do Mistério, a cidade 
foi arquitetada após a rebelião do Luzeiro. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do 
mundo. Os anjos foram criados. Aconteceu a rebelião do Luzeiro. A Nova Jerusalém foi 
planejada. Aconteceu a criação do mundo. Adão foi formado. A coexistência da imagem. 
A manifestação do Verbo como Anjo de Jeová. A criação e inauguração do Hades. Paulo 
revelou a doutrina desse mistério na Igreja.
 Na segunda, a Dispensação da Graça, temos conhecimento de todos os eventos a 
partir da encarnação de Cristo, até a nossa reunião com ele, no arrebatamento da Igreja.
 Na terceira, a Dispensação da Plenitude dos Tempos, teremos realizados todos 
os eventos proféticos ainda pendentes.
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Como ler a BiBle Chronos?

 O nome Bible Chronos foi dado a esta obra genuinamente brasilei-
ra por causa de seu alcance mundial. Ela está sendo traduzida para vários 
idiomas no mundo inteiro, e este nome a ajudará a se tornar conhecida 
em qualquer lugar. Chronos é uma palavra grega que quer dizer “curso 
ou tempo cronológico”, e “bible” é um termo inglês que deriva da palavra 
grega biblion, que quer dizer “coleção de livros”.

 A Bible Chronos é um produto bíblico destinado a obreiros de 
valor, que desejam pregar a palavra de Deus com segurança e de modo 
sistemático, tendo em mente todos os acontecimentos em ordem crono-
lógica e homileticamente. 
 Leia a Bible Chronos, observando a sua estrutura, desde o seu 
início até à conclusão da obra. Esta estrutura se baseia em três livros cen-
trais:
 (a) Lucas, entre os evangelhos.
 (b) Atos dos Apóstolos, entre todas as epístolas.
 (c) Apocalipse, entre todas as sete igrejas verticalmente (no tempo 
histórico) e horizontalmente, nos dias de hoje.

 Leia a Bible Chronos  observando: 
 (a) Os Textos cronológicos centrais, os
 (b) Textos complementares comparativos  e os

(c) Textos proféticos confirmatórios.
Por exemplo, 

TexTo cronológico cenTral:•	
(esTa frase indicaTiva sempre aparece posicionada à margem es-
querda do TexTo).

João 1:30: Este é aquele de quem eu disse: “Depois de mim vem um varão 
que tem a preeminência, porque já existia primeiro do que eu. (Jo 1:15,27)
Zacarias era sacerdote e, mesmo sendo amigo de Anás e Caifás, sua preferência era o serviço no Santuário. Ele não 
se envolvia naquela corrupção. Deus lhe deu um filho, e este também não quis a indumentária hipócrita daquele 
sacerdócio. Ele nasceu nazireu e isto era suficiente

João 1:31: Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, 
eu vim batizar com água”. 

Dr. AlDery NelsoN rochA, D.D.
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TexTo complemenTar comparaTivo:•	
(o TexTo complemenTar comparaTivo pode ser um verso ou 
mais, que dará ao leiTor uma ampliTude de informações que 
enriquecerão a sua mensagem, e sempre vem jusTificado abaixo 
e à direiTa do TexTo cronológico cenTral).

TexTo proféTico confirmaTório (vT)•	

(é uma referência proféTica messiânica do vT que 
concorda com o nT).
Provérbios 8:22: O Senhor Jeová me possuiu como as primícias de suas obras mais 
antigas.
Antes do mundo espiritual e eterno

Provérbios 8:23: Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem 
da Terra.

 Leia a Bible Chronos  observando sempre esta disposição descrita acima, com 
atenção às datas registradas dentro do pergaminho, localizadas à direita das páginas.
 Leia a Bible Chronos observando que nem sempre um livro será apresentado in-
teiro, como, por exemplo, o livro de Hebreus, que está completamente espalhado entre os 
outros livros, para confirmar o trabalho sacerdotal de Cristo e a glória de seu sacrifício, isto 
é, o testemunho do Pai de que Jesus é Deus. Encontramos parte do livro de Hebreus entre 
os evangelhos, quando estes narram a crucificação, e em Apocalipse, quando João narra a 
grande entrada de Cristo diante do Pai. Da mesma forma estão posicionados os outros livros 
nesta Bíblia.
 Leia a Bible Chronos considerando-a um verdadeiro arsenal de armas espirituais 
a ser usado na pregação e no ensino da Palavra de Deus. 
 A Bible Chronos pode ser usada em estudos bíblicos noturnos, como auxílio peda-
gógico aos professores e alunos da Escola Dominical, em cursos de discipulado cristão e em 
Cursos Bíblicos para obreiros. 
 A Bible Chronos tem como grande ajuda o calendário que pode ser utilizado na 
leitura devocional, na marcação das datas de leitura ou de estudo pessoal em grupo, em casa, 
na congregação ou nas Escolas de Teologia. 
 A Bible Chronos pode ser utilizada na formação de obreiros em curso contínuo. Ao 
final de sua leitura, o Obreiro acumulará um grande conhecimento teológico que, não sem 
grande dificuldade, se pode obter em uma instituição regular dedicada ao ensino da Bíblia 
ao longo de muitos anos.
 A Bible Chronos foi elaborada para ajudá-lo a compreender ordenadamente as 
doutrinas da Palavra de Deus.
 Boa leitura!
 O Editor, seu amigo.
 anelsonrocha@hotmail.com 


