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APRESENTAÇÃO 

   A partir do Concílio Vaticano II, a Bíblia retomou seu lugar na 
Igreja, como fonte e alma da vida cristã. A cada dia o povo 
descobre o tesouro dos Livros Sagrados e, progressivamente, vai 
tomando consciência da relação que existe entre Bíblia e Vida. 
Podemos dizer que o povo cristão percebe cada vez mais a Bíblia 
dentro de sua vida e passa a encontrar sua vida dentro da Bíblia. A 
Palavra de Deus se torna, assim, verdadeira «lâmpada para os pés, 
e luz para o caminho» (Sl 119,105). 

  A Bíblia é fonte inesgotável, e sem fim é também nossa sede. 
Nós fomos a essa fonte e procuramos ler os Livros Sagrados à luz 
da realidade desafiadora do nosso país e do nosso continente. 
Nossa intenção foi a de tornar o texto mais acessível, abrindo 
canais para que a água dessa fonte fecunde o chão dos nossos 
problemas e das nossas buscas. O fruto desse trabalho é 
esta BÍBLIA SAGRADA - Edição Pastoral, que oferecemos a 
todos como contribuição para a nossa caminhada em comum. 

  Em vista de melhor aproveitamento do texto bíblico, levamos 
em conta os seguintes critérios: 

 1. Tradução: Conservando a fidelidade aos textos originais, 
procuramos traduzi-los em linguagem corrente, evitando 
construções rebuscadas e palavras de uso menos comum. 

 2. Introduções: Há introduções gerais para cada parte da Bíblia, e 
uma introdução para cada livro. As introduções gerais situam-nos 
dentro do conjunto de livros, apontando seu tema central. A 
introdução a cada livro oferece a perspectiva central, abrindo pistas 
para sua leitura. 

3. Títulos: O texto de cada livro é estruturado com títulos maiores e 
menores. Não são descritivos, mas indicam o tema central da parte 
ou do trecho a que se referem, apontando uma perspectiva para a 
leitura e compreensão do texto bíblico. 

4. Notas: Não pretendem esgotar o assunto, nem se apresentam 
como normas rígidas para a leitura do trecho; pelo contrário, são 
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apenas início de reflexão. Nasceram de exame minucioso do texto, 
à luz da recente literatura disponível sobre o assunto tratado. No 
seu resultado final, as notas procuram mostrar o núcleo central do 
trecho correspondente, apontando linhas fundamentais para tecer 
uma relação entre o texto bíblico e a vida. 

  Nosso desejo é que esta BÍBLIA SAGRADA - Edição 
Pastoral venha se inserir nas buscas e caminhos para uma 
renovação da vida cristã no contexto da nossa realidade. 
Gostaríamos que seu uso fosse comunitário: o texto realmente foi 
preparado para ser início de diálogo entre a Palavra de Deus e a 
palavra dos homens, a fim de criar um mundo novo. 

  Não é nossa pretensão ter realizado um trabalho completo e 
intocável. Solicitamos, por isso, que os leitores nos enviem 
observações e sugestões, que serão muito úteis para aprimorar o 
trabalho até aqui realizado. 

«Sim, ó Senhor! De todos os modos engrandeceste e tornaste 
glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por 
ele e de o socorrer» (Sb 19,22). 

 OS EDITORES                                São Paulo, 15 de abril de 1990 
***************************************************************************************************************************** *******************************************************************************************************************************************************************************************************************8 

Tradução, introduções e notas 

     – Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin 

Tradução de 1-2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, e Profetas  

     – José Luiz Gonzaga do Prado 

Revisão exegética  - José Bortolini 

Revisão literária  - José Dias Goulart 

Direção editorial  - José Bortolini 

Coordenação gráfica  - Arno Brustolin 

Capa: Caminhada para Jerusalém  - Cláudio Pastro 
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A LEITURA DA BÍBLIA 

  A Bíblia é um conjunto de livros que revelam a vida de Deus 
presente na história dos homens. Na Bíblia encontramos a Palavra 
de Deus expressa pela palavra dos homens, revelando o projeto de 
Deus, que transforma a história e a leva em direção à liberdade e à 
vida plena para todos.  

É o que nos diz a Constituição Dogmática sobre a Revelação 
Divina do Concílio Vaticano II:  

«Deus na Sagrada Escritura falou através de homens e de 
modo humano... As palavras de Deus, expressas por línguas 
humanas, se fizeram semelhantes à linguagem humana, tal 
como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a 
carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens» 
(Dei Verbum 12.13). 

  Qualquer acontecimento humano pode ser visto de vários 
ângulos, dando origem a várias interpretações. Do mesmo modo, 
os acontecimentos da história do Povo de Deus, narrados na Bíblia, 
podem ser lidos de várias perspectivas.  

Pode-se fixar a atenção  

 sobre o próprio texto: é a leitura textual;  

 sobre o gênero usado pelos autores sagrados: é a 
análise dos gêneros literários;  

 sobre a elaboração do texto no seu contexto ambiental e 
social: é a leitura histórico-crítica.  

Trata-se, enfim, de descobrir a verdadeira mensagem de Deus, 
comunicada em linguagem humana, procurando discernir a Boa 
Notícia da Salvação na trama da história dos homens. 

  Os acontecimentos fundantes narrados na Bíblia, tanto no 
Antigo, quanto no Novo Testamento, foram relidos pelo Povo de 
Deus e reescritos pelos autores sagrados por inspiração divina, em 
função das novas situações da história dos homens. Assim, foi-se 
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explicitando, no correr do tempo, a mensagem de Deus, tal como 
se encontra na Bíblia, que chegou às nossas mãos. 

  Ao nos aproximarmos, hoje, do texto sagrado, encontramos 
modelos de interpelação entre a Palavra de Deus e as variadas 
situações dos homens nas diferentes épocas históricas. De acordo 
com a situação que nos envolve e atormenta, podemos fazer 
leituras pessoais ou comunitárias, em busca de respostas para 
nossos próprios problemas ou para os problemas do mundo em 
que vivemos. 

Cada uma dessas leituras tem uma espiritualidade e mística 
próprias que repercutem em todos os campos da vida. 

Especialmente urgente é uma leitura que responda aos 
grandes problemas do povo dentro de um determinado tempo e 
sistema de sociedade em que vive. Tal leitura deve, 
necessariamente, partir da situação concreta do povo, avaliando 
suas necessidades e buscas, que se refletem nos mais diversos 
campos da sua experiência como, por exemplo, os campos 
econômico, político, social e religioso. 

 Trata-se de fazer uma leitura que vai tanto do texto para a 
vida, quanto da vida para o texto. Se quisermos, trata-se de 
equacionar a nossa situação hoje com as situações vividas pelo 
Povo de Deus há muito tempo atrás.  

E a busca é uma só: ver como Deus respondia às situações do 
seu povo, para descobrir também como Deus responde às buscas 
do povo de hoje. 

  A Bíblia Sagrada que ora apresentamos procura oferecer, em 
seus comentários (introduções, notas, títulos e subtítulos), a leitura 
da Palavra de Deus na perspectiva do povo. É a forma que pode 
responder ao desejo de muitas comunidades e grupos que buscam 
seu caminho em meio às dificuldades que encontram. 

  Por isso, procuramos ler os Livros Sagrados à luz da realidade 
desafiadora de nosso país e continente, de acordo com a 
interpretação dessa mesma realidade: a que é prevalente entre os 
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que têm mais forte compromisso com a transformação social em 
vista do projeto de uma nova sociedade.  

Essa forma de ler a Bíblia permite pôr em destaque a 
dimensão comunitária e social da mensagem divina, conforme 
ensina o Concílio:  

«Aprouve a Deus santificar e salvar os homens não um a um, 
sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los 
num povo» (Lumen Gentium 9).  

Permite igualmente pôr em destaque o mistério da encarnação 
ou da inserção de Deus na vida e na história dos homens: Deus 
assume a vida e os sofrimentos dos homens, aliando-se aos 
empobrecidos, marginalizados e oprimidos, em sua luta pela vida e 
pela justiça. 

  Em nosso trabalho, os comentários, muitas vezes, não são 
descrições, nem explicações técnicas do texto, mas confrontações 
com a realidade de nosso tempo e de nossa situação social, para 
mostrar como a mensagem bíblica pode ser aplicada às novas 
circunstâncias, iluminadas com a Palavra de Deus.  

Partimos de uma análise profunda do texto, que muitas vezes 
fica escondida como o trabalho na cozinha, e procuramos mostrar 
qual seria a mensagem para o povo de hoje, tentando responder às 
suas necessidades e buscas.  

«O Povo de Deus tem necessidade de exegeses que, por um 
lado, executem com muita seriedade o próprio trabalho 
científico e que, por outro lado, não parem no meio do 
caminho, mas, ao contrário, continuem seus esforços até 
conferir pleno valor aos tesouros de luz e de vida contidos nas 
Sagradas Escrituras, a fim de que Pastores e fiéis possam 
aproximar-se mais facilmente delas e tirar proveito de modo 
mais pleno» (João Paulo II, 12.04.1991). 

  A Bíblia é a história de Deus na história dos homens. Por isso, 
privilegiamos, na presente edição bíblica, a história dos homens em 
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seu compromisso pela transformação social em função do projeto 
de uma nova sociedade.  

«Movido pela fé, conduzido pelo Espírito do Senhor que enche 
o orbe da terra, o Povo de Deus esforça-se por discernir nos 
acontecimentos, nas exigências e nas aspirações de nosso 
tempo, em que participa com os outros homens, quais sejam os 
sinais verdadeiros da presença ou dos desígnios de Deus. A fé, 
com efeito, esclarece todas as coisas com luz nova. Manifesta 
o plano divino sobre a vocação integral do homem. E por isso 
orienta a mente para soluções plenamente humanas» 
(Gaudium et Spes 11). 

  «Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras; 
elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à 
salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura é inspirada 
por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para 
educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, 
preparado para toda boa obra» (2Timoteo 3,15-17). 

 

Aqui é o estrado para os teus pés, 
 que repousam aqui,  

onde vivem os mais pobres, mais humildes e perdidos.                                         
Quando tento inclinar-me diante de ti,                                                       

a minha reverência não consegue alcançar a profundidade                   
onde os teus pés repousam,                                                                  

entre os mais pobres, mais humildes e perdidos.                                                           
O orgulho nunca pode se aproximar desse lugar onde caminhas  

com as roupas do miserável, 
 entre os mais pobres, mais humildes e perdidos.  

O meu coração jamais pode encontrar o caminho onde fazes  
companhia ao que não tem companheiro,                                            

entre os mais pobres, mais humildes e perdidos.                
 

TAGORE 
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ANTIGO TESTAMENTO 

 
  A Bíblia cristã tem duas grandes partes: o Antigo e o Novo 
Testamento. Em grego, há uma única palavra para dizer aliança e 
testamento. Poderíamos, então, dizer: Antiga e Nova Aliança.          
O Antigo Testamento é uma coleção de 46 livros onde encontramos 
a história de Israel, o povo que Deus escolheu para com ele fazer 
uma aliança. Portanto, o Antigo Testamento é a história de um povo: 
mostra como surgiu, como viveu escravo no Egito, como possuiu 
uma terra, como foi governado, quais as relações que teve com 
outras nações, como estabeleceu suas leis e viveu a sua religião. 
Apresenta seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas e 
esperanças. 
  O importante, porém, é que o Antigo Testamento é a história 
desse povo em aliança com Deus. Nada do que se conta a respeito 
de Israel está desligado do seu relacionamento com Javé, o nome 
com que Deus se revelou. O Antigo Testamento mostra como esse 
povo se comportou em relação a Javé, e qual é o projeto que Deus 
quis realizar no meio da humanidade através desse povo. Israel foi 
um povo escolhido, diferente, justamente porque estava encarregado 
de realizar esse projeto de Deus. Esse projeto aparece bem claro 
nesses livros: considerar só Deus como o Absoluto, para que as 
relações entre as pessoas possam ser fraternas e ter como centro a 
liberdade e a vida. Vendo como Israel foi fiel ou não a esse projeto e 
como Deus agiu no meio dele, poderemos nos aproximar com mais 
compreensão da outra parte da Bíblia, chamada Novo Testamento. 

Jesus, o Filho de Deus, se encarnou na terra e na história concreta 
do povo de Israel, assumindo sua história, tradições, cultura e religião. 
Fez do Antigo Testamento a inspiração e a norma de sua palavra e 
atividade: realizar o projeto do Pai. Bem cedo a comunidade cristã 
percebeu que Jesus havia realizado todas as promessas, trazendo o 
Reino de Deus para a história. E foi com a luz do Antigo Testamento que 
os primeiros cristãos compreenderam o significado da pessoa e da 
atividade de Jesus e produziram, pouco a pouco, os escritos do Novo 
Testamento (ao todo, 27 livros). A mesma tarefa cabe a nós: ler e meditar 
o Antigo Testamento, a fim de compreender a pessoa de Jesus e 
continuar a sua palavra e ação na história. 
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PENTATEUCO 

Pentateuco é uma palavra derivada do grego e significa «cinco 
livros». Essa palavra é usada para indicar os cinco primeiros livros 
da Bíblia, isto é: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
Os judeus chamam essa parte da Bíblia com o nome de Torá, que 
significa Lei. 

Nesses cinco livros encontramos histórias e leis que foram 
postas por escrito durante seis séculos, reformulando, adaptando e 
atualizando tradições antigas e criando novas. Tanto as histórias 
como as leis giram em torno de um centro:  

o ato libertador de Deus no êxodo, 
que é o ato fundante do povo de Israel. 

As histórias aí contidas, na sua maioria, nasceram no meio do povo 
e, primeiramente, eram histórias de famílias, de clãs e de tribos que 
procuravam transmitir oralmente, de geração em geração, ensinamentos 
e fatos. Mais tarde essas histórias foram reunidas, modificadas e 
interpretadas para que todo o povo de Israel pudesse se espelhar nelas e 
para que elas expressassem a fé em Javé, o Deus que liberta. 

As leis pertencem a várias épocas e são diretivas para o povo nas 
diversas etapas da sua história. Todas elas, porém, procuram, em 
circunstâncias diferentes, conduzir a uma prática que reflita o ideal 
proposto pelas normas básicas do projeto de Deus: a libertação do povo 
e a formação de uma sociedade onde haja liberdade e vida para todos. 
Essas leis, portanto, não são perenes e intocáveis, mas expressam um 
momento determinado da vida, com os conflitos que existiam dentro do 
povo de Deus; mais do que serem aplicadas diretamente à nossa 
realidade, elas servem de exemplo e modelo para que aprendamos a 
discernir as situações e criar uma legislação que responda às 
necessidades do povo, conforme o projeto de Deus.  

Não podemos esquecer, porém, que a lei deve servir ao povo e não 
ser instrumento de opressão contra o povo: «O sábado foi feito para o 
homem e não o homem para o sábado» (Mc 2,27). Jesus, que veio trazer 
a libertação e a vida em plenitude, não aboliu, mas mostrou o verdadeiro 
espírito dessas leis (cf. Mt 5,17). Ele próprio apresentou um resumo de 
toda a Lei: «Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, 
façam vocês também a eles. Pois nisso consistem a Lei e os Profetas» 
(Mt 7,12). 
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GÊNESIS 

ORIGEM DA VIDA E DA HISTÓRIA 

Gênesis significa nascimento, origem. No livro podemos distinguir 
duas partes: 

1. Origem do mundo e da humanidade (Gn 1-11).  

Os dois primeiros capítulos narram a criação do mundo e do 
homem por Deus. São duas composições que procuram mostrar o 
lugar e a importância do homem e da mulher dentro do projeto de 
Deus: eles são o ponto mais alto (Gn 1,1 a 2,4a) e o centro de toda 
a criação (Gn 2,4b-25). Feitos à imagem e semelhança de Deus, 
possuem o dom da criatividade, da palavra e da liberdade.  

Os capítulos 3-11 mostram a história dos homens dominada 
pelo mal e, ao mesmo tempo, amparada pela graça. Não se 
submetendo a Deus, o homem rompe a relação consigo mesmo, 
com o irmão, com a natureza e com a comunidade, reduzindo a 
história ao caos (dilúvio) e a sociedade a uma confusão (Babel). 

2. Origem do povo de Deus (Gn 12-50).  

Nesta parte encontramos a história dos patriarcas, as raízes 
do povo que, dentro do mundo, será o portador da aliança entre 
Deus e a humanidade. O início da história do povo de Deus é 
marcado por um ato de fé no Deus que promete uma terra e uma 
descendência.  

A promessa de Deus cria uma aspiração que vai pouco a 
pouco se realizando em meio a dificuldades e conflitos. A missão 
de Israel é anunciar e testemunhar o caminho que leva a 
humanidade a descobrir e viver o projeto de Deus: ter Deus como 
único Senhor, conviver com as pessoas na fraternidade, e repartir 
as coisas criadas, que Deus deu a todos. 

Os capítulos 37-50 apresentam a história de José, preparando 
já o relato do livro do Êxodo, onde se apresenta a mais grandiosa 
ação de Deus entre os homens: a libertação de um povo da 
escravidão. 
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Dois temas ajudarão o leitor a compreender melhor 

o livro do Gênesis: 

  

1. O bem e o mal:  

 Tudo o que Deus cria é bom (Gn 1 e 2);  

 o mal entra no mundo através da autossuficiência do homem (Gn 
3), e  

 se desenvolve e cresce até afogar o mundo, salvando-se apenas 
uma família (Gn 4-11).  

 Com Abraão inicia-se uma etapa em que o bem vai superando o 
mal até que, por fim e através do próprio mal,  

 Deus realiza o bem, que é a vida (Gn 12-50). 

 

 2. A fraternidade:  

 Através de um fratricídio, a fraternidade é rompida (Gn 4,1-16), 
desvirtuando o projeto de Deus para os homens.  

 Com isso abrem-se as portas para a vingança sem fim (4,17-24),    
     - a dominação (6,1-4),  
     - a desconfiança (12,10-20; cf. 20,1-18),  
     - a falta de hospitalidade (19,1-29),  
     - a concorrência desleal (25,29-34),  
          que gera o medo do irmão (32,4-22),  
     - a exploração e a escravidão (31,1-42; 37,12-36). 

  Para essa humanidade ferida Deus repropõe a restauração da 
fraternidade através de uma comunidade que será bênção para 
todos os povos (12,1-3).  

 Desse modo, o homem deixará de ser egoísta (13,1-18), 
aprenderá a perdoar (18,16-33; 33,1-11) e a deixar suas próprias 
seguranças (22,1-19) para viver de novo a fraternidade (45,1-15).  

 Só assim os oprimidos poderão lutar contra a exploração e 
opressão, formando uma sociedade justa, na qual haja liberdade 
e vida para todos (livro do Êxodo). 
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ÊXODO 

DEUS LIBERTA E FORMA SEU POVO 

  A palavra êxodo significa saída. O livro tem esse nome porque 
começa narrando como os hebreus saíram da terra do Egito, onde 
eram escravos. O acontecimento se deu por volta do ano 1250 a.C. 

  Quem desconhece a mensagem do Êxodo jamais entenderá o 
sentido de toda a Bíblia, pois está fundamentada nesse livro a ideia 
que se tem de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. 
De fato, a mensagem central do Êxodo é a revelação do nome do 
Deus verdadeiro: JAVÉ.  

Embora de origem discutida, esse nome no Êxodo está 
intimamente ligado à libertação do povo hebreu. Javé é o único 
Deus que ouve o clamor do povo oprimido e o liberta, para 
estabelecer com ele uma aliança e lhe dar leis que transformem as 
relações entre as pessoas. Daí surge uma comunidade em que são 
asseguradas vida, liberdade e dignidade.  

Essa aliança é afirmada em duas formas:  

 princípios de vida (Decálogo) que orientam o povo para um 
ideal de sociedade, e  

 leis (Código da Aliança) que têm por finalidade conduzir o 
povo a uma prática desse ideal nos vários contextos 
históricos.  

Desse modo, o homem só é capaz de nomear o verdadeiro 
Deus quando o considera de fato como o libertador de qualquer 
forma de escravidão, e quando o mesmo homem se põe a serviço 
da libertação em todos os níveis da própria vida. Somente Javé é 
digno de adoração. Qualquer outro deus é ídolo, e deve ser 
rejeitado.  

Percebemos aí um convite a escolher entre o Deus verdadeiro 
e os ídolos. Tal escolha é decisiva: ou viver na liberdade, ou cultuar 
e servir à opressão e exploração. 
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Os capítulos 25-31 e 35-40 foram acrescentados por 
sacerdotes após o exílio na Babilônia. Eles procuravam com isso 
dar uma identidade religiosa ao povo que não tinha identidade 
política nenhuma durante a dominação persa. 

A pergunta fundamental do Êxodo é: «Qual é o verdadeiro 
Deus?» A resposta que aí encontramos é a mesma que reaparece 
em toda a Bíblia, e principalmente na pregação, atividade e pessoa 
de Jesus. Por isso, o livro do Êxodo é de suma importância para 
entendermos o que significa Jesus como Filho de Deus e para 
sabermos o que é o Reino de Deus. Sem o êxodo a Bíblia perderia 
o seu ponto de partida, que nos leva a Jesus Cristo, a fim de 
construirmos com ele o Reino e sua justiça. 

LEVÍTICO 

FORMAÇÃO DE UM POVO SANTO 

Levítico provém do nome Levi, a tribo de Israel que foi 
escolhida para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo. 

Embora situado logo após o êxodo e atribuído a Moisés, o livro 
do Levítico, na verdade, foi escrito depois do exílio na Babilônia. 
Concorreram para a sua formação textos elaborados pelos 
sacerdotes através dos tempos: um ritual para os sacrifícios, um 
ritual para a consagração dos sacerdotes e critérios para distinguir o 
que é puro e o que é impuro. A tudo isso foi acrescentado Lv 17-26, 
chamado Lei de Santidade. 

Por trás da repetição monótona das leis, podemos descobrir o 
ideal proposto ao povo que, no passado, Javé havia libertado da 
escravidão do Egito e que, no presente, Javé libertou do exílio na 
Babilônia: cultuar o Deus libertador que vive no meio do povo, 
reconhecer seus dons através dos sacrifícios, servi-lo através dos 
sacerdotes e voltar sempre à comunhão com ele através do perdão.   

Acima de tudo, porém, está a exigência de ser coerente na aliança: 
ser santo como o próprio Javé é santo (Lv 19,2). Essa santidade não 
consiste apenas em oferecer um culto minucioso, mas em viver a justiça 
e o amor de Javé nas relações concretas. É dessa concepção de 
santidade encarnada que temos o mandamento fundamental de toda a 
ética: «Ame o seu próximo como a si mesmo» (Lv 19,18). 
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NÚMEROS 

A CAMINHO DA TERRA PROMETIDA 

Este livro se chama Números porque começa com um grande 
recenseamento do povo hebreu no deserto. 

Para os hebreus, a saída do Egito foi uma lenta e penosa 
caminhada em busca de uma terra.  

Neste livro a caminhada se transforma em majestosa marcha 
organizada de todo um povo, como uma procissão ou um exército.  

As tribos de Israel estão todas presentes, formando os 
esquadrões de Deus, cada uma com o seu estandarte e avançando 
em rigorosa formação. No centro de tudo vai a arca da Aliança.  

Isso mostra que o livro não pretende narrar fatos históricos, 
mas quer nos transmitir mensagens. Assim como os antepassados 
saíram da escravidão do Egito para chegar à terra de Canaã, do 
mesmo modo todo o povo de Deus é peregrino e caminha para o 
Reino prometido por Jesus.  

A organização mostra que dentro do povo de Deus as funções 
devem ser repartidas, mas com um único objetivo: realizar o projeto 
de Deus. E a arca da Aliança no centro indica que, nessa 
caminhada, Deus está sempre no meio do seu povo. 

O livro mostra também, e com muito realismo, que dentro 
dessa organização existem fortes conflitos (Nm 16), e que seus 
chefes estão sujeitos a fraquezas e desânimos, por mais 
importantes que eles sejam na comunidade. 

Em Nm 22 a 24 temos a história de Balaão e a sua burrinha. 
Essa história mostra como um adivinho estrangeiro se torna um 
verdadeiro profeta de Deus. Com essa narração o livro quer 
mostrar que dentro da caminhada do povo de Deus para a Terra 
Prometida deve haver sempre um lugar para o profeta. 

O deserto foi o tempo da grande disciplina e pedagogia para o 
povo de Deus. Não basta estar livre: é preciso aprender a viver a 
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liberdade e conquistá-la continuamente, para não voltar a ser 
escravo outra vez.  

No deserto Israel teve que superar muitas tentações: 
acomodação, desânimo, vontade de voltar para trás, desconfiança 
de Javé e dos líderes, imprudência etc. Foi no confronto com essas 
situações que ele descobriu o que significa ser livre para construir 
uma sociedade justa e fraterna, alicerçada na liberdade e voltada 
para a vida.  

Visto sob essa perspectiva, o livro dos Números nos ensina 
que qualquer transformação profunda exige um longo período de 
educação e amadurecimento. 

 

DEUTERONÔMIO 

PROJETO DE UMA NOVA SOCIEDADE 

A palavra grega deuteronômio significa segunda Lei. Trata-
se de uma reapresentação e adaptação da Lei em vista da vida de 
Israel na Terra Prometida. 

 Este livro nasceu muito tempo depois da situação histórica 
que nele encontramos (discurso de Moisés antes da entrada na 
Terra), e passou por um longo período de formação. Para o autor, 
porém, o povo de Deus está sempre na posição de quem deve se 
converter a Deus e viver em aliança com ele, para ter a vida (Terra 
= Vida). 

A ideia central de todo o livro é que Israel viverá feliz e 
próspero na Terra se for fiel à aliança com Deus; se for infiel, terá a 
desgraça e acabará perdendo a Terra.  

O livro, porém, não se contenta com ideias gerais. Após 
relembrar o Decálogo (5,1-22), ele mostra que o comportamento 
fundamental do homem para com Deus é o amor com todo o ser 
(6,4-9). A seguir apresenta uma longa catequese, explicando o que 
significa viver esse amor em todas as circunstâncias da vida 
pessoal, social, política e religiosa.  
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Essa catequese é apresentada sobretudo através das leis do 
Deuteronômio (capítulos 12-26), onde se procura ensinar ao 
homem como viver em sua relação com Deus, com as autoridades, 
com o outro homem, e até mesmo com os seres da natureza. 

Mais do que nos determos nessa ou naquela parte do livro, 
encafifados talvez com uma ou outra lei, o importante é perceber o 
que o conjunto procura transmitir: um projeto de sociedade nova, 
baseado na fraternidade entre os homens e na partilha de tudo o 
que Deus concedeu a todos.  

Notar, sobretudo, que Deus é chamado Pai (1,31), e os 
membros do povo são chamados entre si irmãos. A vocação do 
povo de Deus é a fraternidade e a partilha. 

O livro do Deuteronômio é, sobretudo, um modelo de ação 
pastoral e social. Sua parte central (Dt 12-26) nasceu em meados 
do séc. VIII a.C., numa época de grande desenvolvimento 
econômico, que acabou por acelerar a injustiça e a desigualdade 
social: uma minoria privilegiada detinha a riqueza e o poder, 
enquanto a maioria do povo ficava reduzida à miséria.  

Diante disso os levitas itinerantes (não ligados diretamente a 
um santuário) desenvolveram uma catequese que mostrava o 
caminho para a superação dos conflitos.  

Essa catequese diante de situações concretas se cristalizou 
nas leis do Deuteronômio.  

Tais leis não devem ser entendidas no nosso sentido moderno 
de lei, mas muito mais como orientação, ensino, educação para 
produzir relações justas e fraternas dentro da sociedade.  

A intenção básica dos levitas era provocar coerência entre a 
Aliança que se celebra e a vida que se vive.  

O esforço deles é um modelo para que também nós saibamos 
tirar as consequências econômicas, políticas e sociais da fé que 
professamos, a fim de que o fermento evangélico gere de fato uma 
sociedade nova. 
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LIVROS HISTÓRICOS 

  Os assim chamados livros históricos ocupam a maior parte do 
Antigo Testamento. Neles encontramos a história de Israel e do 
judaísmo, desde a conquista da terra prometida até quase a época 
do Novo Testamento.  

É interessante notar que não se trata apenas de registro 
cronístico de fatos, mas de uma interpretação de acontecimentos a 
partir da fé, e a serviço dos problemas e interesses de situações 
bem determinadas. Poderemos dividir esse conjunto em quatro 
grupos: 

1. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Formam um relato 
mais ou menos contínuo, apresentando a história do povo desde a 
conquista da terra até o exílio na Babilônia. Tais livros mostram que 
a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança 
com Deus. Se o povo é fiel à aliança, Deus lhe concede a bênção, 
que se concretiza no dom da terra e na prosperidade. Se o povo é 
infiel, atrai para si mesmo a maldição, que se traduz em fracasso 
histórico e perda da terra. 

2. 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Abarcam o tempo do pós-
exílio babilônico até meados do séc. III a.C. A preocupação básica 
é fundamentar e organizar a comunidade depois do exílio na 
Babilônia (Esdras e Neemias). Para isso, seus autores repensam 
toda a história do povo, a fim de fundamentar a vida da comunidade 
judaica e sua forma de governo, polarizada pelo culto no Templo de 
Jerusalém (1 e 2 Crônicas). 

3. Rute, Tobias, Judite, Ester. Mais do que história propriamente 
dita, esses livros são narrativas. Sua intenção é apresentar 
modelos particulares de vivência e aplicação da fé dentro de 
situações difíceis, principalmente as enfrentadas pelos judeus fora 
de sua terra. 

4. 1 e 2 Macabeus. Relatam a resistência heroica de um grupo de 
judeus diante da dominação estrangeira que ameaça destruir a 
identidade cultural e religiosa da comunidade judaica. 
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A HISTÓRIA DESDE A CONQUISTA DA TERRA       
ATÉ O EXÍLIO NA BABILÔNIA 

Os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formam um conjunto 
coerente, relatando a história do povo desde a conquista da Terra 
(séc. XIII) até o exílio na Babilônia (586-538 a.C.). A comparação 
com os temas e o estilo do livro do Deuteronômio mostram que 
esse relato histórico foi não só influenciado, mas determinado a 
partir da visão econômica, política, social e religiosa do 
Deuteronômio. Em outras palavras, o livro do Deuteronômio fornece 
a chave de leitura para a interpretação dos acontecimentos relatados 
nessa história. 

Essa literatura teve duas redações.  

 A primeira foi feita no tempo do rei Josias, entre 622 e 609 a.C. 
Nessa época, foi descoberto no Templo o núcleo antigo do livro do 
Deuteronômio (2Rs 22,8ss). A partir disso, Josias organiza uma 
grande reforma político-religiosa (2Rs 22-23). Para fundamentar e 
justificar essa reforma foi escrita uma versão da história, desde o 
tempo de Salomão até o reinado de Josias.  

 A segunda redação foi feita durante o exílio na Babilônia, 
provavelmente pouco depois de 561 a.C. (cf. 2Rs 25,27-30 e nota). 
Foi no contexto do exílio que se redigiu a grande história que vai 
da conquista até a perda da terra. O que o autor pretendia era 
não só explicar por que o povo foi exilado, mas, e principalmente, o 
que o povo deve fazer a partir dessa situação. 

O autor se serviu de tradições antigas, talvez já parcialmente 
escritas, que ele reuniu e interpretou a partir da ideologia do 
Deuteronômio. Nesse livro se diz que a história depende da 
fidelidade ou infidelidade do povo à aliança com Javé. Se o povo for 
fiel, Javé lhe dará a bênção, isto é, uma história marcada pela 
prosperidade e harmonia em todos os sentidos. Se o povo for infiel, 
Deus o castigará com a maldição, isto é, com o fracasso histórico, 
acarretado pela deterioração da vida social em todos os níveis, 
culminando com a perda da Terra. Tudo isso, de fato, acabou 
acontecendo. E agora, tudo perdido? Não! O autor quer mostrar 
que Javé continua fiel, e que Israel tem pela frente uma grande 
tarefa: rever a história e descobrir onde estão os erros e por que 
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eles foram cometidos. O sentido dessa história, portanto, não está 
no seu final, mas dentro do relato, na própria articulação da 
narrativa.  

É em Juízes 2,6-3,6 que vamos encontrar a articulação 
dialética com que o autor interpretou a história: pecado e castigo, 
conversão e graça (cf. Introdução ao livro dos Juízes).  

Aplicando esse esquema à história, o autor mostra para os 
exilados que Deus foi fiel à aliança: deu a Terra para que Israel nela 
construísse uma sociedade e uma história novas. Israel, porém, 
não foi fiel: esqueceu-se de Javé para servir aos ídolos (pecado).  

Esse pecado foi cometido durante o regime monárquico, em 
que os reis traíram o projeto de Javé, servindo a outros projetos. A 
consequência foi uma decadência progressiva da vida social, que 
acabou acarretando o desastre nacional (castigo).  

Faltam, agora, os dois momentos finais do esquema dialético: 
a conversão e a graça. 

Podemos dizer que toda essa história foi escrita para produzir 
esses dois momentos finais. E o autor deixa isso bem claro em 
passagens importantes de sua narrativa, tais como 1Sm 7,3; 2Rs 
17,13; 2Rs 23,25 e, principalmente, 1Rs 8,46-53: se Israel tomar 
consciência de seus pecados, se se arrepender e sinceramente 
suplicar a Javé, este lhe concederá a libertação e uma nova 
situação de graça. Essa mesma exortação ecoa nos acréscimos 
exílicos ao Deuteronômio (cf. Dt 4,29-31 e 30,1-10). 

O conjunto histórico formado por Josué, Juízes, Samuel e 
Reis, portanto, é um grande «evangelho», um anúncio que procura 
suscitar conversão e esperança. Para nós ele se torna um convite a 
também lermos a nossa história através da bênção e da maldição, 
da fidelidade e da infidelidade ao projeto de Deus.  

Também nós podemos utilizar o esquema dialético de Jz 2,6-
3,6 para rever a nossa história, descobrir os erros que a paralisam 
e projetar a ação que abre o futuro da esperança. 
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JOSUÉ  

A TERRA É DOM E CONQUISTA 

O livro de Josué relata acontecimentos situados no séc. XIII 
a.C.: a conquista e a partilha de Canaã, a Terra Prometida, pelas 
tribos de Israel. À primeira vista, o livro apresenta a tomada global 
da Terra, feita por uma geração. Isso se deve à idealização do 
autor. A conquista foi, de fato, um processo longo e lento, ora 
pacífico, ora violento, que só terminou dois séculos mais tarde, com 
o rei Davi. 

O conteúdo pode ser dividido em três partes.  

 Na primeira (Js 1-12), temos a conquista. Os acontecimentos se 
dão numa área limitada e têm como pano de fundo o santuário 
de Guilgal, próximo de Jericó; como esta cidade está no território 
da tribo de Benjamim, é provável que as narrativas provenham 
de tradições cultivadas no âmbito dessa tribo e, talvez, da tribo 
de Efraim. A preocupação é fortemente etiológica (do grego aitía: 
causa), procurando explicar fatos, nomes de lugar, edificações e 
ruínas para uma geração que vive muito tempo depois («...até o 
dia de hoje»). 

 A segunda parte (Js 13-21) apresenta a partilha da Terra entre as 
tribos, servindo-se de documentos geográficos que descrevem as 
fronteiras das tribos e que remontam à era pré-monárquica, e de 
listas de lugares e cidades, provenientes do tempo da monarquia. 
O capítulo 21 é talvez um acréscimo feito no pós-exílio.  

 A terceira parte (Js 22-24) apresenta o fim da vida de Josué e 
consta de três conclusões: retorno das tribos transjordânicas 
para seus territórios (Js 22); último discurso de Josué (Js 23); 
aliança em Siquém e morte de Josué (Js 24). 

O livro não é uma crônica, mas uma interpretação dos fatos para 
mostrar o significado da conquista de Canaã. A personagem 
principal é a Terra Prometida: Deus realizou a promessa feita aos 
patriarcas e renovada aos seus descendentes. O povo foi libertado 
da escravidão do Egito para ser livre e próspero na Terra que Deus 
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ia dar (Ex 3,7-8). Portanto, por trás das longas e minuciosas listas de 
lugares devemos ver a alegria e a gratidão pelo dom de Deus.  

 
E um fato chama a atenção: o povo teve de conquistar a Terra 

que Deus lhe dera. Deus concede o dom, porém não suprime a 
liberdade e a iniciativa do homem. Pelo contrário, supõe e exige que 
o homem busque e conquiste o dom de Deus. Assim, a Terra é fruto 
da promessa e dom divinos e, ao mesmo tempo, da aspiração e da 
conquista do homem. Em outras palavras, Deus promete por dentro 
das aspirações do homem, e realiza seu dom por dentro das 
conquistas do homem. 

 
O livro de Josué constitui, portanto, um insuperável tratado sobre a 

graça de Deus, que é a base da vida e da história. A graça não é 
dom paternalista de Deus, deixando o homem passivo. Ela é o dom 
que Deus faz das possibilidades já contidas na estrutura de toda a 
criação, e principalmente da pessoa humana. Sem a atitude livre e 
responsável que procura descobrir, tomar posse e endereçar as 
possibilidades, o homem jamais encontrará a graça. A vida é o dom 
de Deus que o homem deve descobrir e conquistar.  

 
Tudo se concretiza na tensão histórica que existe entre o presente 

efetivo de Deus, que abre seu dom nas possibilidades, e o presente-
futuro do homem que busca, descobre, toma posse e dá endereço 
ao dom de Deus. E, para que o dom se torne vida concreta, Deus 
propõe uma só condição: que o homem seja e continue sempre seu 
fiel aliado. 

JUÍZES 

A DINÂMICA DO PROCESSO HISTÓRICO 

O livro dos Juízes relata fatos situados entre 1200 e 1020 a.C., 
descrevendo a continuação da conquista da Terra e a vida das 
tribos até o início da monarquia. Trata-se de um tempo de 
«democracia tribal» (Jz 17,6; 21,25) e cheio de dificuldades. As 
tribos são governadas por chefes que têm um cargo vitalício (juízes 
menores); nos momentos de grande dificuldade surgem chefes 
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carismáticos (juízes maiores), que unem e lideram as tribos na luta 
contra os inimigos. 

O mais importante em Juízes é a chave de leitura da história, 
que vale não só para o livro, mas para toda a história de Israel. 
Essa chave é apresentada em Jz 2,6-3,6 e reaparece diversas 
vezes no texto. Segundo o autor, para levar à frente um projeto 
social, é preciso manter a  memória ativa  ou  consciência 
histórica, adquirida através da resistência e da luta. A geração que 
luta mantém viva essa consciência. A nova geração, porém, quebra 
essa memória e ameaça fazer o projeto voltar atrás. O resultado é 
um conflito na história, entre a fidelidade a Javé e seu projeto, e o 
culto aos ídolos, que corrompe a sociedade. 

Jz 2,11-16 apresenta a dinâmica                                           
que marca o destino histórico de um povo: 

 Pecado = alienação da consciência histórica: o povo 
abandona Javé, o Deus que produz liberdade e vida, para servir 
aos ídolos que corrompem, produzindo um sistema social injusto. 

 Castigo = perda da liberdade e da vida: servindo aos ídolos da 
escravidão e da morte, o povo alienado perde a liberdade e a 
vida, que tinham sido duramente conquistadas. 

 Conversão = volta à consciência histórica: no extremo limite 
do sofrimento, o povo volta à consciência histórica, e clama a 
Javé. 

 Graça = libertação: Javé responde ao clamor, fazendo surgir 
líderes (juízes) que organizam o povo e o ajudam a reconquistar 
a liberdade e a vida. 

Mas a história continua, e as novas gerações parecem estar 
sempre voltando à alienação da consciência, à perda da memória. À 
primeira vista, teríamos a tentação de dizer que a história é um 
círculo vicioso, que volta e termina sempre no mesmo lugar. O autor, 
porém, mostra que tal círculo pode ser quebrado: para isso, é 
necessário que cada geração assine o projeto de Javé e continue a 
luta dos antepassados. O desafio é extinguir completamente a 
idolatria, que impede a liberdade e a vida. 
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O livro dos Juízes é um convite a ler a história aplicando essa 
chave de leitura. O importante, porém, é começar pelo castigo, 
procurando tomar consciência das limitações e dos sofrimentos que 
uma determinada geração está experimentando. A seguir, procurar 
identificar os ídolos aos quais a sociedade está servindo em vez de 
cultuar a Javé e se comprometer com o seu projeto. 

RUTE 

A LUTA DOS POBRES PELOS SEUS DIREITOS 

Sob forma de uma história familiar, o livro de Rute apresenta 
um roteiro para a luta do povo pobre em busca de seus direitos. Foi 
escrito em Judá, depois do exílio na Babilônia, pela metade do séc. 
V a.C. O período após o exílio foi muito difícil. Era preciso 
recomeçar tudo.  

As antigas tradições tinham sido esquecidas, e se tornava 
necessário fazer sérias reformas, que atingissem os fundamentos 
econômicos, políticos e sociais, para que o povo de Deus não 
perdesse sua identidade. 

O autor do livro coloca princípios de orientação para 
reorganizar a comunidade, que sofreu grandes abalos. E isso 
acontece a partir da situação do povo pobre, apontando-se o 
caminho para a luta em vista do pão, da terra e da família.  

Por outro lado, o livro salienta: Deus não quer leis que, em 
nome da ordem, acabam obrigando as pessoas a sacrificar seus 
direitos básicos. É também uma grave advertência para aqueles 
que fazem as leis e para quem obedece à letra e não ao espírito 
das leis.  

As leis devem, acima de tudo, ser meios eficazes para que os 
pobres tenham como defender seus direitos. Quando não servem 
para proteger o povo pobre, devem ser modificadas, atualizadas ou 
abolidas.   A protagonista do livro é uma estrangeira, e isso mostra 
que a salvação não tem fronteiras: o amor de Deus não é 
nacionalista, nem exclusivista. Ele quer liberdade e vida para todos. 



 

24 
 

PRIMEIRO E SEGUNDO SAMUEL 

A FUNÇÃO DA AUTORIDADE 

Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam 

entre 1040 e 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do 

aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a 

avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer 

outra autoridade. 

Em 1Samuel temos duas versões do surgimento da autoridade 

política central:  

 A primeira é contrária e hostil à monarquia (1Sm 8; 10,17-27), 

representando a visão mais democrática das tribos do Norte, que 

viviam em terras mais produtivas.  

 A segunda versão é favorável à monarquia (1Sm 9,1-10,16; 

11) e representa a visão da tribo de Judá, que vivia em terras 

menos produtivas.  

Unindo as duas versões, vemos que a autoridade é  

 um mal necessário (embora justificável, ela pode se absolutizar, 

explorar e oprimir o povo) e, ao mesmo tempo,  

 um dom de Deus (uma instituição mediadora, que deve re-

presentar, isto é, tornar presente o próprio Deus, único rei que 

liberta e governa o seu povo). 

1Samuel oferece, portanto, uma visão crítica da autoridade 

política. Mostra que Deus é o único rei sobre o seu povo. Para ser 

legítimo, o rei humano (e seus equivalentes) deve ser representante 

de Deus, isto é, servir a Deus através do serviço ao povo. E isso 

compreende duas funções: 

- função externa: reunir e liderar o povo, auxiliando-o a proteger-se 

e a libertar-se dos seus inimigos (1Sm 9,16; Sl 110,2); 
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- função interna: organizar o povo e promover a vida social 

conforme a justiça e o direito (Sl 72; Dt 17,14-20; Pr 16,12; 29,14). 

As duas funções se resumem, portanto, numa dupla relação: 

obedecer a Deus e servir ao povo. Qualquer autoridade que não 

obedece a Deus e não serve ao povo é ilegítima e má, pois acaba 

ocupando o lugar de Deus para explorar e oprimir o povo. 

2Samuel está centrado na figura de Davi, cuja história começa 

propriamente em 1Sm 16, e nas lutas dos pretendentes ao trono de 

Jerusalém. Podemos dizer que 2Sm continua a avaliação do 

sentido e da função da autoridade política. 

Davi é apresentado como o rei ideal, que obedece a Deus e 

serve ao povo. Graças à sua habilidade política, ele consegue aos 

poucos captar a simpatia das tribos, sendo primeiro aclamado rei 

de Judá, sua tribo, e depois rei também das tribos do Norte. Após 

ter conseguido reunir todo o povo, Davi conquista Jerusalém e a 

torna, ao mesmo tempo, o centro do poder político e da religião de 

Israel.  

O ponto mais alto da história de Davi é a profecia de Natã 

(2Sm 7), em que o profeta anuncia que o trono de Jerusalém 

sempre será ocupado por um messias (= rei ungido) da família de 

Davi. É a criação da ideologia messiânica: o povo será sempre 

governado por um messias descendente de Davi. Logo depois 

começa a competição pelo poder e pela sucessão e, finalmente, o 

trono é ocupado por Salomão que, por si, não era o herdeiro direto 

(2Sm 9-1Rs 2). 

Davi passou para a história como o modelo da autoridade 

política justa. Por isso, mesmo com o fim da realeza, os judeus 

permaneceram confiantes no ideal messiânico e ficaram à espera 

do messias que iria reunir o povo, defendê-lo dos inimigos e 

organizá-lo numa sociedade justa e fraterna.  
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Dizendo que Jesus é descendente de Davi, os Evangelhos 

mostram que ele é o Messias esperado (daí o nome grego Cristo = 

Messias). Ele veio para reunir todos os homens e levá-los à vida 

plena, na justiça e fraternidade do Reino de Deus. 

 

PRIMEIRO E SEGUNDO REIS 

DA GLÓRIA À RUÍNA 

Os livros dos Reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 

561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e 

Davi. Depois de Salomão, o império se divide (931 a.C.) em dois 

reinos: 

 o reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da 

Assíria em 722 a.C., e  

 o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da 

Babilônia em 586 a.C.  

Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, 

estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo 

e dos reis que o governaram: a fidelidade a Deus leva à bênção e à 

prosperidade; a infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio (cf. 

2Rs 17,7-23). 

No início, encontramos de novo uma teologia da autoridade 

política: o rei deve ser fiel a Deus (1Rs 2,3) e governar com 

sabedoria e justiça, servindo o povo (1Rs 12,7), que pertence 

unicamente a Deus (1Rs 3,8-9).  

Mas os reis são sempre infiéis, pois fazem «o que Javé 

reprova»: praticam a idolatria; «vendem» a nação para os 

estrangeiros; perseguem os profetas; dividem, exploram e oprimem 

o povo. Como consequência, Israel e Judá são levados à ruína. 
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O Templo e o profetismo têm um papel importante nessa 

história.  

 O Templo é o lugar da reunião de todo o povo para o encontro 

com Deus, em todas as circunstâncias da vida nacional (1Rs 

8). A reforma de Josias procura reunir novamente todo o povo 

a partir do culto no Templo (2Rs 22-23). 

  

 Os profetas são aqueles que mantêm viva a consciência do 

povo, os vigias das relações sociais e os grandes críticos da 

ação política dos reis. Sua intenção de fazer respeitar a justiça 

e o direito está sempre em primeiro plano, e eles se ocupam 

tanto de religião como de moral e política, pois tudo deve estar 

submetido a Deus, o único rei sobre o povo (cf. Is 6,5; 44,6; Zc 

14,16). 

As decepções com a monarquia se multiplicaram e, com a 

queda dos reinos de Israel e de Judá, volta o antigo ideal igualitário 

das tribos, formulado agora por Jeremias como Nova Aliança: 

uma sociedade sem mediações, na qual o próprio povo governa a 

si mesmo, graças ao conhecimento de Deus (Jr 31,31-34). De fato 

o poder pertence à essência de Deus, e não à essência da 

humanidade.  

A humanidade é formada de pessoas relativas, isto é, de 

seres que se descobrem, se desenvolvem e se realizam dentro de 

relações que, para serem verdadeiramente humanas, devem ser de 

partilha e fraternidade. 

A Bíblia mostra que o Reino de Deus, sempre vindo no 

horizonte da história, é o advento da humanidade unida e 

democrática, onde não há mais pobres e ricos, nem fracos e 

poderosos, e sim a partilha e a fraternidade.  



 

28 
 

O sentido último da existência de qualquer autoridade é servir 

ao advento do Reino de Deus, o que significa também ter a 

vocação de diminuir-se a si mesma, até tornar-se desnecessária e 

desaparecer.  

A marcha da história caminha para a comunhão e a partilha 

entre os homens, e todas as formas de absolutismo significam uma 

regressão no processo histórico. Regressão voltada para o 

fracasso, pois a história caminha para a meta que Deus fixou: o 

Reino. 

 

A HISTÓRIA DESDE ADÃO ATÉ                                      
A FUNDAÇÃO DO JUDAÍSMO 

Os dois livros das Crônicas, juntamente com os livros de 
Esdras e Neemias, formam um conjunto coerente elaborado 
provavelmente nos inícios do séc. IV a.C.  

Temos aqui um grande conjunto narrativo, que vai desde Adão 
até a organização da comunidade judaica depois do exílio na 
Babilônia (por volta de 400 a.C.). Essa história pode ser dividida em 
três grandes partes: 

- 1Cr 1-9: História de Adão até Saul, cuja sequência é construída 
graças a árvores genealógicas, elaboradas a partir de tradições 
antigas, de palavras de profetas e material acrescentado pelo 
próprio autor. 

- 1Cr 10-2Cr 36: História da monarquia, desde Davi até Sedecias. 
O autor parece repetir as narrativas dos livros de Samuel e Reis. A 
leitura atenta, porém, mostra que ele recorre a outras fontes. 

- Esdras e Neemias: História dos repatriados, desde o retorno do 
exílio até o ano 400 a.C. O autor se preocupa em mostrar os 
problemas dos judeus repatriados e a ação de Neemias e Esdras 
para organizar a comunidade judaica. 
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O conjunto dessa história procura mostrar o estatuto da 
comunidade judaica, reunida em Jerusalém e centrada no culto e 
na lei.  

Sob o domínio persa, os judeus agarram a única possibilidade 
que lhes resta para recuperar e preservar a sua identidade como 
povo: a tradição religiosa dos antepassados, que agora se 
transforma em lei.  

No contexto pós-exílico, o Templo passa a ser o centro da vida 
da comunidade, como lugar de culto e da transmissão da lei, que 
fornecem a estrutura social da comunidade. 

O autor, porém, não pretende apenas narrar a história dos 
judeus. Ele quer discutir e abrir perspectivas sobre a estrutura da 
própria comunidade judaica.  

Questão central é o problema da liderança que vai governar. 
Como os judeus só podem se estruturar a partir da religião, é 
natural que os sacerdotes detenham a liderança.  

Resta, porém, uma pergunta: Qual é o sacerdócio legítimo? Os 
descendentes do levita Aarão ou os descendentes de Sadoc? No 
exílio, os sacerdotes tinham elaborado complicadas genealogias 
para ligar Sadoc a Aarão, resolvendo assim a questão da 
legitimidade em favor dos descendentes de Sadoc.  

Diante disso, fica outra pergunta: E os levitas, descendentes 
diretos de Aarão? Desde o tempo de Salomão, eles tinham sido 
expulsos de Judá e passaram a exercer suas atividades entre as 
tribos do Norte, que formaram o reino de Israel. Ligados aos 
profetas, eles preservaram e produziram tradições que formaram o 
livro do Deuteronômio, o qual influenciou grandes reformas no reino 
de Judá. Depois do exílio, esses levitas se viram reduzidos a meros 
empregados dos sacerdotes. 

O autor, muito provavelmente levita, produz toda essa literatura 
para reabilitar historicamente a figura do levita e, assim, reivindicar 
sua importância ao lado do sacerdócio para o governo da 
comunidade. É nesse sentido que podemos interpretar a expressão 
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«aliança dos sacerdotes e levitas» em Ne 13,29 e a insistência 
contínua do autor em mostrar a importância do levitismo em toda a 
sua versão da história. 

É claro que o autor não quer apenas arrumar emprego para os 
levitas. O que ele pretende é preservar a tradição profética, 
conservada pelos levitas, a fim de que a comunidade judaica não 
fique reduzida ao culto formal, mas seja capaz de se organizar 
socialmente, segundo o projeto de Javé, dentro da legítima tradição 
do Êxodo.  

É inegável que essa tradição foi transmitida pelos levitas, que 
procuravam atualizá-la e aplicá-la às situações concretas, visando 
sempre em primeiro lugar à causa do povo e à defesa de uma 
sociedade justa e igualitária. Podemos, portanto, dizer que essa 
obra histórica é uma grande reivindicação para a reabilitação 
daqueles que se colocam como defensores dos interesses do povo, 
protegendo-o de possíveis arbitrariedades, tanto internas como 
externas.  

 

PRIMEIRO E SEGUNDO CRÔNICAS 

REVISÃO DA HISTÓRIA DO POVO 

Quando o autor escreveu os livros das Crônicas, já existia a 
grande história, formada pelos livros de Josué, Juízes, Samuel e 
Reis. Bastaria acrescentar alguns capítulos sobre a volta do exílio e 
a vida da comunidade até o início do séc. IV a.C. O autor, porém, 
tinha sérios motivos para apresentar outra versão de toda a história 
do seu povo (cf. «A história desde Adão até a fundação do 
judaísmo»). 

À primeira vista, sua história parece repetição de narrações já 
existentes. A leitura atenta, porém, perceberá muitas diferenças, 
devidas à exclusão de materiais, ao acréscimo de outros e, muitas 
vezes, manipulações sutis dos relatos. O que o autor pretende é 
reconsiderar o passado, a partir da situação da comunidade judaica 
do seu tempo.  
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Assim, a personagem principal dessa história é o Templo e os 
sacerdotes e levitas que nele exercem suas funções; os sacerdotes 
com o culto e os levitas com a transmissão das legítimas tradições 
do povo.  

É fácil perceber que toda a história precedente atinge seu 
ápice no Templo e que dele dependem todas as reformas político-
religiosas posteriores; os reis são julgados a partir de suas relações 
com o Templo e o culto de Javé.  

Além disso, toda a história do reino do Norte é omitida, pois no 
tempo do autor os samaritanos eram inimigos acirrados da 
organização da comunidade judaica centrada em Jerusalém. 

Ponto importante é a atenção especial que se reserva aos 
levitas, nas listas genealógicas e na narrativa propriamente dita.  

Os levitas pontilham essa história com sua presença, palavra e 
ideologia.  

É a maneira que o autor, certamente um levita, encontra para 
recuperar as tradições das tribos do Norte, que haviam mais bem 
conservado os ideais democráticos e igualitários.  

Como os levitas eram muito ligados aos círculos proféticos do 
Norte, encontramos muitas menções de profetas e o título 
de profeta é dado até mesmo ao levita (cf. 1Cr 25,1-5).  

Essa é uma diferença essencial com a história narrada nos 
livros dos Reis, onde o levita Abiatar, e com ele certamente o 
levitismo, foi expulso de Jerusalém por Salomão (cf. 1Rs 2,26-27, 
passagem que o autor de Crônicas omite). 

Os livros das Crônicas, portanto, oferecem uma versão da 
história que reivindica e justifica a função do levita na liderança da 
comunidade judaica.  

Graças a ele, os ideais do êxodo e de uma sociedade 
igualitária permanecem vivos, à espera de uma ocasião histórica 
propícia que torne possível a sua concretização. 
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ESDRAS E NEEMIAS 

ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

Os livros de Esdras e Neemias continuam a história de Israel, 
relatando os acontecimentos entre 538 e 400 a.C. O tema central é 
a organização da comunidade, que se formou a partir da volta dos 
judeus exilados na Babilônia. No início, tratava-se de um livro único, 
mais tarde separado em duas partes, denominadas 1° e 2° de 
Esdras. Depois, o segundo recebeu o nome de Neemias.  

Em conjunto, os vinte e três capítulos não se encontram na 
ordem cronológica e literária original. Em vista dessa dificuldade, é 
interessante ler todo o texto conforme a seguinte cronologia: 

586: Exílio na Babilônia 

539: Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia 

538: Edito de Ciro, permitindo a repatriação dos exilados (2Cr 36; 
Esd 1) 

537: Primeiro grupo de repatriados com Sasabassar; recomeça o 
culto (Esd 2-3) 

536: Preparativos para a reconstrução do Templo; obstáculos 
internos e externos (Esd 4-5) 

520: Atividade dos profetas Ageu e Zacarias 

518: Obras do Templo interrompidas e retomadas (Esd 5-6) 

515: Dedicação do Templo (Esd 6) 

448: Uma colônia de judeus muda para Jerusalém (Esd 4,8-22) 

445: Neemias vai para Jerusalém; construção da muralha (Ne 1-2). 
Neemias é nomeado governador (Ne 5,14) 

433: Neemias volta para Susa (Ne 13). Atividade do profeta 
Malaquias 
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430: Neemias e Esdras em Jerusalém; leitura da lei; reformas (Ne 
8-10; 13) 

429: Artaxerxes autoriza Esdras a promulgar a Lei (Esd 7-8) 

428: Reformas de Esdras (Esd 9-10). 

423-404: Os samaritanos constroem um templo no monte Garizim. 

Embora sua leitura implique dificuldades, os livros de Esdras e 
Neemias mostram como um grupo se reúne e se organiza para 
formar comunidade. Certamente, o grupo deverá enfrentar 
dificuldades econômicas para sobreviver, políticas para constituir o 
seu espaço e ideológicas para manter a própria identidade original.  

Na confluência dessas três dificuldades está a espinhosa 
questão da liderança, para que a comunidade não fique entregue 
ao arbítrio dos poderosos internos ou externos, mas tenha meios de 
resolver seus conflitos, defender seus direitos e abrir perspectivas 
para o futuro. 

 

OUTROS LIVROS HISTÓRICOS 

Os livros de Tobias, Judite, Ester e 1-2 Macabeus formam 
um conjunto que não se encaixa na história antes do exílio nem 
imediatamente após. A rigor, só poderíamos considerar histórico o 
primeiro livro dos Macabeus. 

Tobias, Judite e Ester são novelas ou romances. Não 
refletem acontecimentos históricos. Querem mostrar situações 
típicas dos judeus na Palestina (Judite) ou fora (Tobias e Ester). No 
entanto, por trás da ficção, apresentam profunda análise da 
situação histórica e das possibilidades que os judeus encontraram 
em determinado contexto. Embora não sejam história propriamente 
dita, servem de modelo para analisar em profundidade certas 
situações reais. 

Os dois livros dos Macabeus apresentam os acontecimentos 
que se desenvolveram entre 175 e 134 a.C. O primeiro, mais sóbrio 
e abrangente, relata os fatos a partir do ponto de vista mais objetivo 
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e segue uma cronologia ordenada. O segundo se limita a poucos 
fatos entre 175 e 161 a.C., com a intenção de mostrar o significado 
religioso da resistência judaica. Seu estilo é de crônica elogiosa 
sobre os heróis da fé, mostrando as bases para uma reflexão sobre 
o martírio. 

TOBIAS 

O JUSTO É SEMENTE DE ESPERANÇA 

O livro de Tobias foi escrito pelo ano 200 a.C. Apesar das 
aparências, não conta uma história real, pois os acontecimentos aí 
descritos dificilmente se enquadram na história desse período. O 
livro pertence ao gênero sapiencial e é uma espécie de romance ou 
novela, destinado a transmitir um ensinamento. 

O autor está preocupado em apresentar o exemplo de um 
judeu justo e fiel a Deus, mostrando que a verdadeira sabedoria, 
caminho para a fidelidade, consiste em amar a Deus e obedecer à 
sua vontade (mandamentos), aconteça o que acontecer. 

Para que foi escrito este livro? Sabemos que nesse tempo o 
império grego dominava todo o Oriente Médio, inclusive a Palestina. 
Além do domínio político e da exploração econômica, os povos 
dominados sofrem também a influência da cultura, religião e 
costumes gregos, ficando ameaçados na própria identidade. 

É precisamente com a identidade do povo judeu que o autor 
está preocupado. Principalmente dos que vivem fora da Palestina. 
Por isso o livro procura estimular e fortalecer a fidelidade e 
confiança, levando-os a redescobrir e  revalorizar a fé, tradições e 
valores de Israel. 

A finalidade do livro, portanto, é ensinar. Destaca-se, entre 
outras coisas, a descoberta da providência divina na vida cotidiana 
(arcanjo Rafael), a fidelidade à vontade de Deus (Lei), a prática da 
esmola, o amor aos pais, a oração e o jejum, a integridade do 
matrimônio e o respeito pelos mortos. O autor mostra, sobretudo, 
que o homem justo não vive sozinho: está sempre acompanhado e 
protegido por Deus. 
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JUDITE 

A INVENCÍVEL FORÇA DOS FRACOS 

A grande indiferença que este livro demonstra pela história e 
geografia indica que seu autor não pretende relatar fatos históricos 
concretos. Quer apenas compor uma história para encorajar o povo 
a resistir e lutar. A obra foi escrita na Palestina, provavelmente em 
meados do séc. II a.C., durante a resistência dos Macabeus ou logo 
após.  

O importante é que o livro apresenta a situação difícil do povo, 
ameaçado por uma grande potência. Por trás de Nabucodonosor e 
seu império, podemos entrever a figura de qualquer dominador com 
seu sistema de opressão. 

Os três primeiros capítulos descrevem os mecanismos de 
dominação das grandes potências: aparato militar, demonstração 
de força, intimidação. Mostram também como os pequenos países, 
intimidados, se submetem a tais pressões. A prepotência se torna 
verdadeiro ídolo, que exige adoração.  

Nos capítulos 4 a 7, é apresentado um país pequeno que, 
dominado, se prepara para reagir, através de uma fé prática. Ao 
mesmo tempo, descreve a irritação do opressor, que não admite 
insubmissão e despreza o Deus libertador presente na história. O 
oprimido se vê tentado a fazer as pazes e a se conformar com a 
escravidão. 

Nos capítulos 8 e 9, a figura de Judite sugere dois símbolos 
que se complementam: a mulher corajosa que sai em defesa de 
seu povo oprimido e o próprio povo que renova sua força e fé, 
liderado por gente que enfrenta a covardia das autoridades e sai à 
luta.  

Nos capítulos 10 a 13, a beleza e artimanhas de Judite 
simbolizam a fé, que não dispensa os meios políticos na luta para 
eliminar os mecanismos centrais de repressão (cabeça de 
Holofernes).  
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Diante de uma primeira vitória, os outros (Aquior) se unem 
porque começam a ter fé no Deus que liberta. Por fim, a vitória 
comemorada reacende o ideal de liberdade e o prazer de louvar o 
Deus verdadeiro, que vence os ídolos opressores. 

Diante da opressão, o povo de Deus pergunta: «O que 
devemos fazer? Refugiar-nos na fé, esperando que Deus resolva a 
situação? Ou entrar no jogo da história, combatendo os poderosos 
com as mesmas armas? Até que ponto Deus está presente na 
passividade ou na atividade histórica do seu povo?»  

Ponto por ponto, o livro de Judite responde: a fé autêntica é 
aquela que encarna a fidelidade a Deus e ao seu projeto dentro da 
situação histórica concreta em que o povo está vivendo. Deus 
estará sempre aliado com aqueles que lutam para conquistar a 
liberdade e a vida, procurando destruir toda e qualquer forma de 
escravidão e morte.  

Tal luta, porém, não deve realizar-se de forma temerária. É 
preciso agir com discernimento, para realizar ação verdadeiramente 
eficaz, coerente com a fé que leva para a vida. 

 

 

ESTER 

O PODER A SERVIÇO DA JUSTIÇA 

O livro de Ester não é uma narrativa histórica propriamente 
dita. É uma espécie de conto que analisa a situação da comunidade 
judaica espalhada entre as nações estrangeiras. 

Existem duas versões:  

 A hebraica data provavelmente de meados do séc. IV a.C.  

 A outra versão, em grego e consideravelmente ampliada, surgiu 
em meados do séc. II a.C.  
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A presente tradução se baseia no texto hebraico (em caracteres 
redondos), e é completada com trechos (em grifo) que só existem 
na versão grega. 

A inspiração fundamental do livro é o fato do êxodo, aqui revisto 
em clima de resistência dos judeus na Palestina (cf. livros dos 
Macabeus) e no esforço de preservar a sobrevivência da 
comunidade judaica espalhada pelo mundo.  

A narração do êxodo exige transformações radicais de estrutura 
possíveis naquelas circunstâncias, enquanto o livro de Ester busca 
criar condições de sobrevivência e espaços no sistema vigente, já 
que as circunstâncias históricas não permitem transformações mais 
profundas.  

Neste livro, não se pensa em tomar, mas apenas influenciar o 
poder, desmascarando o abuso dos privilegiados, reformulando em 
favor do povo a legislação, e valorizando as celebrações populares. 

Ester nos ajuda a pensar numa política que une transformações 
locais e nacionalistas a uma política global e mundial, na qual a luta 
pela justiça ganhe espaços e os oprimidos da terra recuperem a 
esperança de viver.  

É assim que se torna possível, pouco a pouco, uma sociedade 
alternativa, na qual reinem a justiça, a liberdade e a partilha. 

 

PRIMEIRO LIVRO DOS MACABEUS 

RESISTIR EM NOME DA FÉ 

O título do livro surgiu do apelido de «Macabeu», dado a Judas, 
filho mais famoso de Matatias. O texto foi escrito em hebraico no 
início do séc. I a.C., mas o original se perdeu. A Bíblia católica 
conserva apenas a tradução grega. 

 
O autor apresenta os acontecimentos que cobrem o período de 

175 a 134 a.C. O rei grego Antíoco Epífanes quis forçar os judeus a 
adotar os costumes e a cultura dos gregos. Matatias, sacerdote 
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judeu, lidera a resistência e a revolta contra os reis gregos e o grupo 
judaico que a eles se aliaram.  

 
A resistência procura a todo custo preservar a identidade 

religiosa e cultural do povo judaico. De início o objetivo da luta era a 
libertação religiosa, mas, aos poucos, se transformou em busca de 
independência política. Começada por Matatias, a resistência 
continuou depois com a liderança de seus filhos Judas Macabeu, 
Jônatas e Simão. 

 
O livro identifica religião e patriotismo, descrevendo a revolta 

como verdadeira «guerra santa», abençoada pelo próprio Deus, que 
não abandona os que lutam para ser fiéis a ele (2,61; 4,10). É um 
convite para encarnar a fé em ação política e revolucionária. Ao 
invés de ser concebida como refúgio seguro fora do mundo, a fé se 
torna fermento libertador, que provoca transformações dentro da 
história e da sociedade. Sobretudo, mostra que um povo, por mais 
fraco que pareça, jamais deve se conformar diante da prepotência 
dos poderosos. 

 
É claro que a união da religião com o patriotismo implica 

ambiguidades que não devem ser entendidas como desculpa para 
não lutar, e nem como ocasião para oportunismos arbitrários. Toda 
luta precisa estar em contínua revisão, a fim de que o projeto inicial 
não seja deturpado.  

 
Além disso, não nos esqueçamos do risco que implica uma luta 

feita em nome da religião: se a luta se desvirtua em busca dogmática 
do poder, Deus acaba sendo usado como patrocinador de ambições 
que nada têm a ver com o seu projeto; manipula-se Deus para 
sustentar um regime que oprime o povo, ao invés de libertá-lo.  

 
Por outro lado, o mesmo se pode dizer do ideal de patriotismo: 

muitas vezes é usado como pretexto para acobertar interesses de 
grupos que se servem do povo a fim de conseguir seus objetivos 
ocultos. 
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SEGUNDO LIVRO DOS MACABEUS 

A FÉ LEVA AO HEROÍSMO 

Diversamente do que parece, o segundo livro dos Macabeus 

não é continuação do primeiro, mas narrativa paralela a 1Mc 1-7. 

Descreve os acontecimentos que ocorreram na Judéia entre 175-

161 a.C.  

O autor escreveu diretamente em grego, resumindo uma obra 

de cinco volumes, escrita por Jasão de Cirene (2Mc 2,19-32). 

Por que o autor sentiu necessidade de retomar uma história já 

conhecida? Qual a originalidade?  

Podemos dizer que a intenção do autor é reler os mesmos 

fatos, para mostrar que a luta em defesa do povo se enraíza na 

atitude de fé, que confia plenamente no auxílio de Deus.  

Desse modo, a resistência contra o opressor implica fé e ação, 

mística e prática ou, na visão do autor, lutar com as mãos e rezar 

com o coração.  

Trata-se, portanto, de releitura por dentro do movimento 

revolucionário, cuja eficácia repousa na força de Deus, presente na 

ação do povo.  

Nessa perspectiva de fé, nem mesmo a morte se apresenta 

como obstáculo ou sinal de derrota.  

Pelo contrário, o testemunho dos mártires, coroado pela fé na 

ressurreição, mostra que não há limites para a resistência, pois 

Deus gera a vida onde os opressores produzem a morte.  

Confiando nesse Deus, o povo nada mais tem a temer, pois 

em qualquer circunstância tem certeza da vitória. 
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LIVROS SAPIENCIAIS 

  «Sapienciais» é o nome dado a cinco livros do Antigo 
Testamento: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. 
A esses são acrescentados dois livros poéticos: Salmos e Cântico 
dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a 
espiritualidade de Israel. 

Em Israel, a sabedoria não é a cultura conseguida graças à 
acumulação de conhecimentos, mas o bom senso e o 
discernimento das situações, adquiridos através da meditação e 
reflexão sobre a experiência concreta da vida. Trata-se de algo que 
se aprende na prática e que leva à arte de viver bem. Assim, nos 
livros sapienciais encontramos reflexões que brotam dos muitos 
problemas que povoam o dia a dia da vida de qualquer pessoa que 
busca o caminho da realização e felicidade. 

A sabedoria de cunho mais popular que encontramos no livro 
dos Provérbios e no Eclesiástico apresenta-se em forma de coleção 
de frases curtas, sentenças que ajudam a compreender e a 
encontrar uma saída nas diversas situações enfrentadas pelo 
homem comum. Já os livros de Jó, Eclesiastes e Sabedoria são 
estudos sobre problemas mais profundos e globais, como o sentido 
da vida, a morte, a justiça, a vida social, o mal, a natureza da 
sabedoria etc. O Cântico dos Cânticos trata da experiência mais 
fundamental da vida: o amor humano, símbolo do amor de Deus 
para com o seu povo. 

A espiritualidade de Israel é apresentada no livro dos Salmos, 
uma coleção de 150 orações que refletem as mais diversas 
situações da vida do indivíduo e do povo. São verdadeiros modelos 
para aprendermos a fazer a nossa oração. 

Os livros sapienciais mostram que a experiência comum do 
povo também é lugar da manifestação de Deus e da revelação do 
seu projeto: Deus fala através da experiência do povo. Estes livros, 
portanto, trazem o convite para também hoje darmos atenção a 
nossa vida cotidiana, a fim de aprendermos a articular nossa 
experiência da vida e da história. 
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JÓ 

VERDADEIRA RELIGIÃO 

O tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o 
sofrimento do justo e inocente, e muito menos o da "paciência de 
Jó". O autor desse drama apaixonante discute a questão mais 
profunda da religião: a natureza da relação entre o homem e Deus. 
O povo de Israel concebia a relação com Deus através do dogma 
da retribuição: Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. 
Ao justo, Deus concede saúde, prosperidade e felicidade; ao 
injusto, ele castiga com desgraças e sofrimentos. Tal concepção 
arrisca produzir uma religião de comércio, onde o homem pensa 
poder assegurar a própria vida e até ditar normas para o próprio 
Deus. Contra isso, o autor mostra que a religião verdadeira é 
mistério de fé e graça: o homem se entrega livre e gratuitamente a 
Deus; e Deus, mistério insondável, volta-se para o homem 
gratuitamente, a fim de estabelecer com ele uma comunhão que o 
leva para a vida. 

O livro provavelmente foi redigido, em sua maior parte, durante 
o exílio, no século VI a.C. Como Jó, o povo de Judá tinha perdido 
tudo: família, propriedades, instituições e a própria liberdade. Ora, 
tudo isso era garantido por uma concepção teológica vigente até 
esse tempo. E aqui entra a pergunta crucial feita por Satã: É 
possível ter uma relação gratuita com Deus, despojada de qualquer 
interesse? (cf. 1,9). Podemos dizer que todo o livro é uma busca 
para responder a essa questão. A resposta implica superar toda a 
teologia da retribuição, incapaz de responder à nova situação do 
povo, sem cair em absurdos. O povo estava vivendo uma nova 
experiência, e isso exigia uma nova forma de conceber Deus, o 
homem e as relações entre ambos. 

Para conseguir sua intenção, o autor usa uma antiga lenda 
sobre a retribuição (1,1-2,13; 42,7-17), omitindo o final (42,7-17) e 
substituindo-o por uma série de debates que mostram o absurdo da 
teologia em voga, incapaz de atender à nova situação (3,1-42,6). 
Além de pretender condenar o homem para salvaguardar a justiça 
de Deus, essa teologia pode ser usada para condenar a Deus, a fim 
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de salvaguardar a justiça do homem. Como sair desse impasse? A 
esta altura, percebemos que o livro de Jó é uma crítica de toda 
teologia que se pretenda definitiva e universal. Essa teologia pode 
se tornar um verdadeiro obstáculo para a própria experiência de 
Deus. E aqui o autor dá o seu recado: É preciso pensar a religião a 
partir da experiência de Deus e não de uma teoria a respeito dele. 

Aspecto importante do livro é que Jó faz a sua experiência de 
Deus na pobreza e marginalização. Experiência que ultrapassa 
todas as explicações, tornando-se ponto de partida para uma nova 
história das relações entre os homens e deles com Deus. A 
confissão final de Jó - "Eu te conhecia só de ouvir. Agora, porém, 
meus olhos te veem" (42,5) - é o ponto de chegada de todo o livro, 
transformando a vida do pobre em lugar da manifestação e 
experiência de Deus. A partir disso, podemos dizer que o livro de Jó 
é a proclamação de que somente o pobre é apto para fazer tal 
experiência e, por isso, é capaz de anunciar a presença e ação de 
Deus dentro da história. 

O livro é um convite para nos libertar da prisão das ideias feitas 
e continuamente repetidas, a fim de entrar na trama da vida e da 
história, onde Deus se manifesta ao pobre e se dispõe a caminhar 
com ele para construir um mundo novo. Tal solidariedade de Deus 
se transforma em desafio: Estamos dispostos a abandonar nossas 
tradições teológicas para nos solidarizar com o pobre e fazer com 
ele a experiência de Deus? 

 

SALMOS 

A ORAÇÃO DO POVO DE DEUS 

O livro dos Salmos, com cento e cinquenta orações, é o 
coração do Antigo Testamento. É a grande síntese que reúne todos 
os temas e estilos dessa parte da Bíblia. 

A palavra salmo quer dizer oração cantada e acompanhada 
com instrumentos musicais. Assim, na oração e no canto de Israel, 
podemos ver como a história, a profecia, a sabedoria e a lei 
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penetraram a vida do povo e a transformaram em oração viva, 
marcada por todo tipo de situações pessoais e coletivas. Temos 
nos salmos um modelo de como a fé penetra a vida e um exemplo 
de como todas as situações podem tornar-se oração. 

Os salmos são também poesia, que é a forma mais apropriada 
para expressar os sentimentos diante da realidade da vida. Esta é 
permeada pelo mistério de Deus, o aliado que se compromete com 
o homem para com ele construir a história. É Deus participando da 
luta pela vida e liberdade. As experiências de uma pessoa ou do 
povo se tornam manifestações das experiências de outros grupos 
humanos. Dessa forma, os salmos convidam para que também nós 
nos voltemos com atenção para a vida e a história. Nelas 
descobrimos o Deus sempre presente e disposto a se aliar, para 
caminhar conosco na luta pela construção do mundo novo. 

Os salmos supõem o contexto maior de uma fé que nasce da 
história e constrói história. Seu ponto de partida é o Deus libertador 
que ouve o clamor do povo e se torna presente, dando eficácia à 
sua luta pela liberdade e vida (Ex 3,7-8). Por isso, os salmos são as 
orações que manifestam a fé que os pobres e oprimidos têm no 
Deus aliado. Como esse Deus não aprova a situação dos 
desfavorecidos, o povo tem a ousadia de reivindicar seus direitos, 
denunciar a injustiça, resistir aos poderosos e até mesmo 
questionar o próprio Deus. São orações que nos conscientizam e 
engajam na luta dentro dos conflitos, sem dar espaço para o 
pieguismo, o individualismo ou a alienação. 

Os salmos foram compostos e depois burilados para uso 
repetido. Não se esgotam com a experiência do indivíduo que os 
criou, nem se restringem à história de um só povo. Pelo contrário, 
estão sempre abertos para exprimir situações de outros povos e 
indivíduos, já que as estruturas das situações se repetem. 

O livro dos Salmos é um dos mais citados pelos escritores do 
Novo Testamento. O próprio Jesus rezava os salmos, e sua vida e 
ação trouxeram significado pleno para o sentido que essas orações 
já possuíam na vida de Israel. Depois dele, os salmos se tornaram 
a oração do novo povo de Deus, comprometido com Jesus Cristo 
para a transformação do mundo, em vista da construção do Reino. 
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PROVÉRBIOS 

DEUS FALA ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA DO POVO 

Agrupando ditos, sentenças e alguns desenvolvimentos 

maiores, o livro dos Provérbios é um verdadeiro resumo da 

sabedoria de Israel. Provérbio é uma frase curta, bem construída, 

que expressa uma verdade adquirida através da experiência e que 

se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Os 

provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo 

tem da vida, e sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de 

perplexidade e fornecendo orientações para a vida humana, como 

as setas de uma estrada (1,1-7). 

Os Provérbios não foram todos escritos por um mesmo autor e 

não pertencem todos à mesma época. A maioria deles nasceu da 

experiência popular, que foi depois coletada, burilada e editada por 

sábios profissionais desde o tempo de Salomão (950 a.C.) até dois 

séculos depois do exílio (400 a.C.). Foram atribuídos ao rei 

Salomão por causa de sua fama de sábio (1Rs 3-5) mas, se 

olharmos atentamente os vários subtítulos que aparecem no livro, 

podemos facilmente distinguir nove coleções, provindas de tempos 

e mãos diferentes. 

Também este livro é Palavra de Deus que transmite vida. Uma 

palavra que Deus comunica através das situações e 

acontecimentos de todo dia, que o povo capta em sua experiência, 

observação, reflexão e intuição, e depois expressa em sentenças 

simples, em geral bem mais profundas do que longos tratados 

sobre os diversos problemas da existência. O livro todo é um 

convite para valorizar não só a cultura popular, mas também, e 

principalmente, a percepção religiosa que o povo tem de uma 

Sabedoria que vem de Deus e é seu dom aos pequeninos; 

sabedoria que nem sempre é captada e compreendida pelos sábios 

e doutores (Mt 11,25). 
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ECLESIASTES 

FELICIDADE É VIVER O PRESENTE 

O aparente pessimismo do Eclesiastes ou Coélet pode 

desconcertar o leitor. Na verdade, porém, trata-se de um livro 

profundamente crítico, lúcido e realista sobre a condição do povo 

na Palestina, por volta do século III a.C.  

A Palestina era então colônia do império grego dos Ptolomeus, 

ao qual devia pagar pesados tributos, que eram arrecadados pela 

família dos Tobíadas, que controlava o comércio, a economia e a 

política interna.  

O autor escreveu durante esse tempo de exploração interna e 

externa (250 a.C.), que não deixava esperanças de futuro melhor 

para o povo.  

Num mundo sem horizontes, ele fez um balanço sobre a 

condição humana, buscando apaixonadamente uma perspectiva de 

realização. 

Quais os caminhos para realizar a vida e a felicidade? O autor 

desmonta as ilusões que um determinado sistema de sociedade 

apresenta como ideal (riqueza, poder, ciência, prazeres, status 

social, trabalho para enriquecer etc.) e coloca uma pergunta 

fundamental: «Que proveito tira o homem de todo o trabalho com 

que se afadiga debaixo do sol?» (1,3). 

Em vez de cair no desespero, o autor descobre duas grandes 

perspectivas:  

 Primeiro, descobre Deus como Senhor absoluto do mundo e 

da história, devolvendo a Deus a realidade de ser Deus.  

 Depois, descobre o Deus sempre presente, fazendo o dom 

concreto da vida para o homem, a cada instante e 

continuamente.  
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Isso leva o homem a descobrir que a própria realização é viver 

intensamente o momento presente, percebendo-o como lugar de 

relação com o Deus que dá a vida. Intensamente vivido, o momento 

presente se torna experiência da eternidade, saciando a sede que o 

homem tem da vida. Todavia, para que se possa de fato viver o 

presente é preciso usufruir o fruto do próprio trabalho (2,10; 

2,24; 3,13.22; 5,18-20; 9,9). E aqui temos uma pergunta crucial: 

Que presente de vida resta para o povo, quando ele é impedido de 

usufruir do resultado do trabalho com que se afadiga debaixo do 

sol? 

O Eclesiastes ou Coélet denuncia portanto as consequências 

de uma estrutura social injusta. O povo não tem presente, quando é 

impedido de usufruir do fruto do próprio trabalho. 

Consequentemente, fica sem vida, que lhe foi roubada não por 

esta ou aquela pessoa, mas por todo um sistema social dependente 

que, para privilegiar uma minoria, acaba espoliando a nação inteira. 

E aqui, o autor mostra que isso se trata, em primeiro lugar, de um 

pecado teológico: Deus dá a vida para todos; se ela é roubada, o 

roubo é um desvio na própria fonte da vida. 

O Eclesiastes é convite para destruir e construir:  

 destruir uma falsa concepção a respeito de Deus e da 

vida, muitas vezes justificada por concepções teológicas 

profundamente arraigadas. Depois, 

  

 construir uma nova concepção de vida, que é dom gratuito 

de Deus, para que todos a partilhem com justiça e 

fraternidade.  

Só então todos poderão ter acesso à felicidade, que consiste 

em usufruir a vida presente que, intensamente vivida, é a própria 

eternidade. 
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CÂNTICO DOS CÂNTICOS 

O MISTÉRIO DO AMOR 

A melhor tradução para o título seria «o cântico por 
excelência» ou «o mais belo cântico».  

Na verdade, o livro é uma coleção de cantos populares de 
amor, usados talvez em festas de casamento, em que noivo e noiva 
eram chamados de rei e rainha.  

Um redator reuniu esses cantos, formando uma espécie de 
drama poético, e o atribuiu ao rei Salomão, reconhecido em Israel 
como patrono da literatura sapiencial.  

A forma final do livro, de altíssimo valor poético, remonta ao 
século V ou IV a.C. 

Como interpretar o Cântico? Em primeiro lugar, trata-se de um 
livro sapiencial que aborda a mais profunda, universal e significativa 
experiência humana: o amor. Mas, amor humano ou divino? 
Podemos dizer que o Cântico celebra inseparavelmente os dois, 
pois a criatura humana é imagem e semelhança do Criador (Gn 
1,26-27).  

Além do mais, como afirma João, «o amor procede de Deus, e 
todo aquele que ama nasceu de Deus, e conhece a Deus... pois 
Deus é amor» (1Jo 4,7-8).  

O amor humano é espelho, sacramento e manifestação do 
próprio Deus, que se torna presente na pessoa dos seres humanos 
que se amam. Ele manifesta assim o seu amor e eterniza a maior 
experiência que os humanos podem ter dele e de si mesmos. 

O livro convida a descobrir e viver essa experiência, e com ela 
o cerne do grande mistério: Deus se manifesta na pessoa de Jesus, 
como amor pelos homens (Jo 3,16).  

O Cântico e o que ele descreve - o amor humano - podem e 
precisam ser lidos como parábola incomparável que revela a paixão 
e ternura de Deus pela humanidade. 
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SABEDORIA 

A  JUSTIÇA É IMORTAL 

Na ordem cronológica, Sabedoria é o último livro do AT. O 
título «Sabedoria de Salomão» é fictício, pois seu autor, um judeu 
de Alexandria, escreveu o livro pelo ano 50 a.C. Mais uma vez um 
livro sapiencial é atribuído a Salomão, o sábio por excelência em 
Israel. 

Para ser corretamente avaliado, o livro deve ser entendido no 
contexto onde surgiu. Alexandria era importante centro político e 
cultural grego, e contava com cerca de 200.000 judeus entre seus 
habitantes.  

A cultura grega, porém, com suas filosofias, costumes e cultos 
religiosos de uma parte, e com a hostilidade dos pagãos e às vezes 
perseguição aberta de outra, constituía uma ameaça constante à fé 
e à cultura do povo judaico que habitava no Egito.  

Para não serem marginalizados da sociedade, muitos 
deixavam os costumes e até mesmo a fé, perdendo a própria 
identidade para se conformar a uma sociedade idólatra e injusta. 

O autor, profundamente alimentado pelas Escrituras e pela 
consciência histórica do seu povo, enfrenta a situação, escrevendo 
um livro que procura de todos os modos reforçar a fé e ativar a 
esperança, relembrando o patrimônio histórico-religioso dos 
antepassados.  

Ele ensina a verdadeira sabedoria que conduz a uma vida justa 
e à felicidade.  

Não se trata da cultura que se conquista pelo pensamento, 
mas da sabedoria que vem de Deus, opondo-se à idolatria e à vida 
injusta que nasce dela.  

Esta sabedoria divina guiou magistralmente a história do povo 
de Deus, revelando que a verdadeira felicidade pertence aos 
amigos de Deus.  
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Em outras palavras, o autor quer mostrar que a sabedoria ou 
senso de realização da vida não é apenas um fruto do esforço do 
homem, mas é em primeiro lugar um dom que Deus concede 
gratuitamente aos seus aliados. 

O livro todo poderia ser resumido em 1,15: «A justiça é 
imortal».  

De fato, o autor identifica a sabedoria com a justiça e, depois 
de mostrar que ela é o guia da vida (1,16-5,23) e apresentar a sua 
natureza (6,1-9,18), faz uma longa meditação sobre o êxodo (10,1-
19,21).  

No êxodo, Israel descobriu a justiça de Deus, a qual comunica 
ao povo a verdadeira sabedoria.  

Doravante, toda sabedoria implica exercício da justiça, e este, 
se for verdadeiro, produz a libertação. 

 

 

ECLESIÁSTICO 

A PRESERVAÇÃO  

DA  

IDENTIDADE DO POVO 

O nome «Eclesiástico» provém do uso oficial que a Igreja faz 
desse livro, em contraposição à Sinagoga judaica, que não o aceita 
como Palavra de Deus.  

Trata-se de uma obra escrita entre 190-124 a.C. por Jesus Ben 
Sirac, e chegou até nós graças à tradução grega feita pelo seu neto 
em 132 a.C. 

No início do séc. II a.C., a Palestina passou do domínio dos 
Ptolomeus (Egito) para o dos Selêucidas (Síria).  
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A fim de unificar o império, exposto a conflitos internos, os 
selêucidas promoveram uma política de assimilação, e procuraram 
impor aos povos dominados  

 a cultura,  

 a religião e  

 os costumes gregos  

- um imperialismo cultural que ameaçava destruir a identidade 
cultural e religiosa dos dominados.  

Entre os judeus houve uma corrente disposta a abrir-se ao 
espírito grego, desejando adaptar o judaísmo a uma civilização 
mais universal.  

A isso, todavia, opôs-se uma forte ala, que buscava preservar 
a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel, testemunha 
do Deus vivo para todas as nações.  

Ben Sirac escreveu então este livro, uma espécie de longa 
meditação sobre a fidelidade hebraica.  

Ele procura reavivar a memória e a consciência histórica do 
seu povo, a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene 
de suas tradições.  

O autor, porém, não é intransigente, pois em seu livro mostra 
ter já assimilado diversos aspectos da cultura grega, iniciando o 
caminho de uma síntese que culminará no livro da Sabedoria. 

O centro do livro está em Eclo 24, em que o autor identifica a 
Sabedoria com a Lei de Moisés (24,23).  

Não se trata das leis (= legislação), e sim dos cinco livros do 
Pentateuco que, em hebraico, se chamam Torá = Lei. Esta, na 
visão do autor, constitui a Sabedoria de Israel.  

Com efeito, a narração toda do Pentateuco mostra a 
experiência básica de todo homem e de qualquer povo: a 
sabedoria que nasce da experiência concreta e conduz à vida. 
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LIVROS PROFÉTICOS 

Pela sua coragem de questionar a situação presente e 
vislumbrar um futuro diferente para o seu povo, os profetas sempre 
exerceram atração fascinante. Muitos chegam até a confundir 
profeta com adivinhador do futuro. Outros chegam a pensar que 
eles ensinavam coisas absolutamente novas.  

O verdadeiro profeta, no entanto, é aquele que preserva a 
tradição autêntica do seu povo, perdida ou deformada em meio a 
tantas «tradições» criadas para defender interesses, legitimar 
poderes e sustentar sistemas.  

O núcleo central da tradição autêntica é a fé exodal, ou seja, o 
reencontro com o verdadeiro Deus revelado a Moisés: «Eu sou 
Javé seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da 
escravidão» (Ex 20,2; Dt 5,6).  

Portanto, profeta é aquele que se inspira na ação libertadora 
do Deus do êxodo e, a partir daí, analisa a situação presente e 
mostra o projeto de Deus para o futuro do seu povo. 

As atividades do profeta variam de acordo com seus ouvintes e 
com o momento histórico em que ele vive.  

Cada profeta tem o seu estilo próprio, e pronuncia anúncios e 
denúncias diante de situações bem determinadas. No entanto, 
podemos perceber duas grandes vertentes na atividade dos 
profetas: 

- Exigência de conversão, para mudar o sistema social, a fim de 
que o julgamento de Deus não recaia sobre o povo. Esse tema é 
predominante nos profetas que exerceram sua atividade antes do 
exílio na Babilônia. 

- Anúncio de esperança, para encorajar e estimular o povo, que 
tinha perdido sua terra e corria o perigo de perder a própria 
identidade. Esse anúncio fazia retomar a caminhada da 
reconstrução, recuperando a fé em Javé e os valores históricos 
alcançados em nome dessa mesma fé. 
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Os livros proféticos testemunham a vida e atividade de homens 
que possuem fé profunda e vigorosa; homens que procuram levar o 
povo a um relacionamento sempre renovado e responsável com o 
Deus que julga e salva. 

A literatura profética pode ser dividida de várias maneiras. A 
mais tradicional e comum é a divisão em profetas 
maiores e profetas menores. Não porque uns sejam mais 
importantes que outros, mas simplesmente pela extensão de seus 
escritos.  

Os profetas maiores são quatro: Isaías, Jeremias, Ezequiel e 
Daniel.  

Os profetas menores são treze: Baruc, Oséias, Joel, Amós, 
Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, 
Zacarias e Malaquias. 

ISAÍAS 

A SANTIDADE DE DEUS 

O livro que traz o nome de Isaías pode ser dividido em três 
grandes partes: 

Os capítulos 1-39 contêm a mensagem do profeta chamado 
Isaías, cuja preocupação central é a santidade de Deus, ou seja, 
só Deus é absoluto. Esse é o dado principal para que a prática não 
se torne uma idolatria. Em meio a grandes mudanças políticas 
internacionais, Isaías condena a aliança com as grandes potências, 
mostrando que a nação só será salva se permanecer fiel a Deus e 
ao seu projeto, no qual a justiça é o valor supremo. Assim, uma 
espiritualidade baseada na santidade de Deus conduz o profeta a 
uma fé política, que combate os ídolos presentes na sociedade. Ele 
fala também do Emanuel (7,14), no qual o Novo Testamento viu 
Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar o seu povo. 

Os capítulos 40-55 foram escritos por profeta anônimo, na época 
do exílio na Babilônia, apresentando uma mensagem de esperança 
e consolação. Esse profeta é comumente chamado Segundo 
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Isaías. O fim do exílio é visto como um novo êxodo e, como no 
primeiro, Javé será o condutor e a garantia dessa nova libertação. 
O povo de Deus convertido, mas oprimido, é denominado «Servo 
de Javé». O Novo Testamento atribui esse título a Jesus, o justo 
que sofreu e morreu para nos libertar. A comunidade, depois de 
convertida e libertada, se tornará missionária, luz para que as 
nações se voltem para o verdadeiro Deus. 

Os capítulos 56-66 são atribuídos a Terceiro Isaías. Apresentam 
uma coleção de oráculos anônimos que procuram estimular a 
comunidade que veio do exílio e se reuniu em Jerusalém com os 
que estavam dispersos. Condena os abusos que começam de novo 
a aparecer e mostra qual é o verdadeiro jejum (58,1-12) necessário 
para que haja novos céus e nova terra. 

  

Introdução AO PRIMEIRO ISAÍAS (Is 1-39) 

Não é fácil ler Is 1-39 na ordem atual do livro, principalmente 
se quisermos situar os oráculos do profeta dentro do contexto 
histórico em que foram proclamados. Os vários redatores não 
obedeceram à ordem cronológica da atividade do profeta, mas 
agruparam seus oráculos com base em outros critérios, nem 
sempre fáceis de perceber. Além disso, vamos encontrar trechos 
elaborados no exílio ou pós-exílio e que os redatores foram 
inserindo, com a preocupação de atualizar a mensagem de Isaías. 
Para facilitar a leitura contextualizada do profeta, apresentamos 
uma cronologia da atividade de Isaías, tentando estabelecer quais 
oráculos pertencem a cada período de sua atividade. 

Primeiro período: durante o reinado de Joatão (740-734 a.C.) 

O fato internacional mais relevante na história do Oriente 
Médio, no séc. VIII, é o reaparecimento de uma grande potência: a 
Assíria. Subindo ao trono Teglat-Falasar III, esse império começa a 
perturbar a ttranquilidade dos outros países da região. Entretanto, o 
reino de Judá vive uma época de grande prosperidade econômica e 
independência política, não sendo ainda atingido pelo 
expansionismo da Assíria. Tudo parece estar muito bem. A 
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«prosperidade e paz» é acompanhada por uma atividade religiosa 
intensa, com grandes festas e culto pomposo nos santuários. Tal 
situação, porém, mascara outra bem diferente na ordem social: 
injustiças, arbitrariedade dos juízes, corrupção das autoridades, 
cobiça dos grandes proprietários, opressão dos governantes. No 
fim do reinado de Joatão, a situação interna injusta é agravada por 
outra externa: a Assíria começa a pressionar Israel e Judá para 
serem seus vassalos. 

É dentro desse contexto que podemos ler Is 1-5, menos alguns 
oráculos que foram acrescentados por redatores de época 
posterior. 

Oráculos do primeiro período 1,10-20; 1,21-26; 2,6-21; 3,1-15; 
3,16-4,1; 5,1-7; 5,8-25; 5,26-30. Pertence também ao fim do 
reinado de Joatão: 10,1-4. 

Segundo período: durante o reinado de Acaz          
(734-727) 

Para entender a atividade de Isaías nessa época, é importante 
conhecer algo sobre a chamada «guerra siro-efraimita». Trata-se 
de uma coalizão entre o reino de Aram (também chamado Síria, 
cuja capital é Damasco) e o reino de Israel (também denominado 
Efraim, com a capital em Samaria). O rei Rason de Aram e o rei de 
Israel, Faceia (= filho de Romelias), se unem para enfrentar o 
avanço da Assíria, recusando o seu domínio. Joatão, rei de Judá, 
convidado para participar da coalizão, mantém atitude neutra, 
considerada perigosa pelos outros dois. Quando morre Joatão, o 
seu filho Acaz sobe ao trono; mantém a mesma reserva, mas é 
pressionado a decidir-se, inclusive ameaçado de perder o trono e 
ser substituído por um aliado dos siro-efraimitas. Temeroso, Acaz 
está a ponto de ceder às pressões de Rason e Faceia ou pedir 
proteção à Assíria contra os dois. É nessa conjuntura internacional 
que o profeta Isaías começa de novo a sua atividade. 

Oráculos do segundo período 7,1-17; 7,18-25; 8,1-4; 8,5-8; 8,9-
10; 8,11-15; 8,16-20; 9,7-20; 17,1-11. 
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Terceiro período: durante a minoridade de Ezequias 
(727-715) 

Quando Acaz morre, o seu filho, herdeiro do trono, tem apenas 
cinco anos. Um regente se encarrega do governo até que o 
pequeno rei atinja a maioridade. Morre também Teglat-Falasar III, 
rei da Assíria, e seu sucessor é Salmanasar V. A coalizão entre os 
reinos de Israel e Aram é destruída pelos assírios, que colocam sua 
força militar para conquistar a região da Palestina. 

Oráculos do terceiro período 14,28-32; 18,1-7; 20,1-6; 28,1-4; 
28,7-13; 28,14-22; 30,8-17. 

Quarto período: durante a maioridade do rei Ezequias 
(714-698) 

Durante vinte anos, o reino de Judá vive pagando tributo à 
Assíria. Em 714 a.C., aos dezoito anos, Ezequias começa a reinar 
efetivamente. Movido pela pressão popular, ele se arrisca a 
promover uma reforma religiosa e política, mesmo tendo que 
desagradar à Assíria.  

Outras potências (Egito e Babilônia) estão interessadas nessa 
reforma e oferecem auxílio. No entanto, a Assíria não está disposta 
a perder as posições conquistadas e ameaça invadir o território 
judaico. Ezequias continua pagando tributo até 705 a.C.  

Uma nova tentativa de Judá para escapar do domínio assírio 
leva o imperador Senaquerib a ser mais rigoroso: com o seu 
exército, invade o reino de Judá e conquista cidades e mais 
cidades, até cercar Jerusalém.  

A ajuda do Egito não serviu para nada e a capital só não caiu 
em mãos do inimigo por causa de um acontecimento que fez o 
exército assírio se retirar. 

Oráculos do quarto período 1,4-9; 10,5-16; 10,27b-34; 14,24-27; 
28,23-29; cap. 29; 30,1-7; 30,27-33; 31,1-9; 32,1-8; 32,9-14; cap. 
33. 
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JEREMIAS - UMA NOVA ALIANÇA 

Jeremias é da tribo de Benjamim e originário de Anatot, 
pequena cidade do interior. Embora de família sacerdotal, está 
ligado às tradições proféticas do Norte, principalmente a Oséias, e 
não às tradições do sacerdócio e da corte de Jerusalém. Como 
Miquéias, ele pertence ao mundo camponês. De maneira crítica, ele 
traz consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. 

A atividade profética de Jeremias se desenvolveu entre os 
anos 627 e 586 a.C., e pode ser dividida em quatro períodos: 

Primeiro período: durante o reinado de Josias (627-609 a.C.) 

Com apenas oito anos de idade, Josias foi nomeado rei pelo 
«povo da terra». Aqui essa expressão indica a camada rural da 
sociedade. No início deste período, Jeremias acusa a idolatria e 
luta para que seja erradicada totalmente do país. Do contrário, a 
situação vai piorar cada vez mais. A conversão se torna necessária 
e urgente. 

No âmbito internacional, a situação política está mudando 
rapidamente: a Assíria, grande potência da época, se enfraquece 
cada vez mais, e já não consegue manter controle sobre as regiões 
dominadas. Josias, agora maior de idade, aproveitando o 
enfraquecimento da presença assíria, encontra ótima oportunidade 
para realizar ampla reforma. 

 Na política, ele procura anexar o território do Norte, pertencente à 
Assíria desde a queda de Samaria em 722 a.C.  

 Na economia, deixa de pagar os impostos cobrados pelos 
dominadores.  

Ao mesmo tempo, Josias promove a reforma religiosa. 
Baseado no «Livro da Lei» (provavelmente o núcleo mais antigo do 
Deuteronômio), encontrado no Templo, ele tenta eliminar todos os 
ídolos do país e estabelecer novo relacionamento social centrado 
na Lei. É um período de prosperidade e otimismo. Por isso até 
Jeremias emite bom conceito sobre Josias (Jr 22,15-16). 
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Segundo período: durante o reinado de Joaquim (609-598 a.C.) 

Com a decadência da Assíria, as relações internacionais 
começam a ganhar novas feições. Outros povos, ávidos de 
conquista e supremacia, despontam no horizonte: citas, medos, 
babilônios e também os egípcios que tentam ressurgir de um 
período decadente. Com isso, a faixa da Palestina passa, de novo, 
a ser palco de disputas políticas e militares. Nessa época morre 
Josias (609 a.C.), quando tenta impedir a incursão do Faraó Necao, 
que procura deter o avanço da Babilônia. No retorno, mesmo 
derrotado, Necao vai a Jerusalém, depõe Joacaz, substituto de 
Josias, e coloca no trono de Judá o despótico Joaquim. Essa 
atitude do Faraó pretendia dar na região uma demonstração de 
força. Pode ser também que Necao confiasse mais em Joaquim do 
que em Joacaz. O povo detestava Joaquim, e Jeremias critica 
violentamente esse rei (Jr 22,13-19). É dessa época o famoso 
discurso sobre o Templo (Jr 7,1-15; cf. cap. 26), que quase custou 
a vida do profeta. 

A Babilônia surge como grande potência, sob o reinado de 
Nabucodonosor. Jeremias adverte os israelitas que os babilônios, 
em breve, invadirão o país. Por causa disso, ele é aprisionado 
como traidor.  

Assim mesmo, Jeremias continua denunciando o povo que se 
esqueceu de Deus, por falsear o culto, pela falsa segurança, pelas 
idolatrias e pelas injustiças sociais. E aponta os principais 
responsáveis: são as pessoas importantes que detêm o poder em 
Jerusalém (rei, ministros, falsos profetas, sacerdotes). O profeta 
estava com a razão, e sua visão realista se confirmou: em 598 a.C., 
o exército babilônio estava às portas de Jerusalém.  

Nessa época, o rei Joaquim morreu, provavelmente 
assassinado. Seu filho e substituto Jeconias, não teve tempo para 
nada: após três meses Jerusalém era invadida. Então ele, 
juntamente com altos oficiais e outros importantes, foram levados 
para a Babilônia (597 a.C., primeira deportação). Sedecias, tio de 
Jeconias, foi instalado por Nabucodonosor, para reinar em 
Jerusalém. 
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Terceiro período: durante o reinado de Sedecias (597-586 a.C.) 

Nesse momento decisivo da história de Israel, Sedecias se 
submete aos babilônios e se mostra indeciso. Em tal situação 
política, surge uma questão religiosa: Afinal, quem é o povo de 
Deus? Os desterrados na Babilônia, ou aqueles que ficaram em 
Judá? Jeremias se nega a participar de uma visão simplista (cap. 
24) e coloca o assunto dentro da política realista: Sedecias e a 
corte de Jerusalém são incapazes de salvar o povo do desastre. 
Por isso os deportados ainda são os que podem trazer esperança, 
pois estão aprendendo uma dura lição. Essa ideia leva Jeremias 
novamente para a prisão. Pressionado por seus oficiais, Sedecias 
tenta armar uma revolta contra a Babilônia. Avizinha-se o desastre 
previsto por Jeremias: Jerusalém é sitiada pelos babilônios. 
Entretanto, Jeremias também vê nos camponeses uma luz 
salvadora (32,15). Em 587 a.C. se dá a segunda deportação. 

Quarto período: depois da queda de Jerusalém (586 a.C.) 

Em 586 a.C., Nabucodonosor resolve destruir Jerusalém 
completamente: incendeia o Templo, o palácio, as casas e derruba 
as muralhas. Mas concede que Jeremias fique no país. Então, o 
profeta vai viver com Godolias, novo governador da Judéia. 

Nesse mesmo ano, Godolias é assassinado por um grupo 
antibabilônico, que se vê forçado a fugir para o Egito, obrigando 
Jeremias a ir com eles. Ficam morando na cidade de Táfnis, de 
onde mais uma vez o profeta lança suas denúncias (cf. 40,7-44,30). 

É difícil situar os oráculos dentro de cada período 
correspondente. Por isso, nas notas indica-se o contexto dos 
oráculos mais importantes, para facilitar a compreensão. 

Podemos dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer 
que seu povo retornasse à genuína aliança com Deus. Ele se tornou 
uma espécie de «anti-Moisés», sendo levado para o Egito e vendo seu 
povo perder as instituições e a própria terra. No entanto, sua confiança 
no Deus que é sempre fiel lhe deu a capacidade de mostrar, ao povo e 
a nós, que esse mesmo Deus manterá seu relacionamento conosco, 
sem precisar de instituições mediadoras (31,31-34). 



 

59 
 

LAMENTAÇÕES 

UM POVO HUMILHADO 

As Lamentações provavelmente foram escritas na Palestina 
depois da queda de Jerusalém em 586 a.C.  

Uma tradição as atribui ao profeta Jeremias, mas tudo indica 
que essa atribuição é artificial. 

São cantos fúnebres que descrevem, de modo doloroso e 
poético, a destruição de Jerusalém pelos babilônios e os 
acontecimentos que se sucederam a essa catástrofe nacional: 
fome, sede, matanças, incêndios, saques e exílio forçado (cf. 2Rs 
24-25). 

Esses poemas retratam a angústia de um povo humilhado, que 
faz exame de consciência, grita de arrependimento e suplica 
perdão.  

Mostram o povo em situação desesperada, que perdeu tudo, 
menos a fé.  

Uma lembrança continua presente: Deus é o Senhor de tudo 
e de todos.  

E, o que é melhor: Ele não abandona o seu povo para 
sempre, e está pronto para agir com misericórdia. Então o 
desespero cede lugar à oração, a uma confiança invencível, mesmo 
quando já não existe motivo para nenhuma esperança. 

As Lamentações são usadas na liturgia por ocasião da 
Semana Santa, para celebrar a paixão de Cristo, fonte de 
esperança para o mundo. 

 A tradição popular conservou, durante a procissão de Sexta-
feira santa, no canto da Verônica, um trecho das Lamentações, 
posto na boca de Jesus: «Vocês todos que passam pelo caminho, 
olhem e prestem atenção: haverá dor semelhante à minha dor?» 
(1,12). 
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BARUC: ARREPENDIMENTO E CONVERSÃO 

Como se apresenta hoje em nossas Bíblias, o livro de Baruc é 
composto de textos com gêneros literários diferentes. Depois de 
uma introdução histórica (1,1-14), a primeira parte, em prosa, 
contém uma confissão de pecados e uma súplica (1,15-3,8). 
A segunda parte, em poesia, contém uma exortação no estilo dos 
livros sapienciais (3,9-4,4) e um oráculo sobre a restauração de 
Jerusalém e do povo (4,5-5,9). Por fim, uma carta, atribuída ao 
profeta Jeremias (Br 6). O certo é que esses textos não são de 
Baruc, o secretário de Jeremias, mas foram escritos provavelmente 
no século II a.C. 

O livro tem o mérito de conservar o sentimento religioso dos 
israelitas dispersos pelo mundo todo após a ruína de Jerusalém e a 
perda de quase todas as suas instituições. Mostra como eles 
conservaram viva a consciência de ser um povo adorador do 
verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo, mostra a consciência que 
tinham do desastre nacional: não atribuem tudo isso à infidelidade 
de Javé; ao contrário, reconhecem que os males se originaram por 
culpa deles próprios: estão assim porque desprezaram a palavra 
dos profetas, rejeitaram a justiça e a verdadeira sabedoria. Mas, ao 
lado dessa consciência de seus pecados, conservam uma viva 
esperança, pois acreditam que Deus não abandona o seu povo e 
continua fiel às promessas. Se houver arrependimento e conversão, 
poderão confiar no perdão divino: serão reunidos de novo em 
Jerusalém, que é para sempre a cidade de Deus. 

A carta do capítulo sexto é uma carta que nos leva aos templos 
pagãos, cujos ídolos estão empoeirados e carcomidos de cupim. 
Esses ídolos, apresentados de forma atraente e grandiosa, não têm 
vida, nem são capazes de produzir vida: «Não podem salvar 
ninguém da morte e nem podem livrar o fraco da mão do poderoso. 
Não são capazes de devolver a vista ao cego nem de livrar um homem 
do perigo; não têm compaixão pela viúva nem prestam qualquer ajuda 
ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem 
pedras tiradas do morro: quem se ocupa deles só vai passar vergonha. 
Como, então, pensar ou dizer que são deuses?» (Br 6,35-39). O livro de 
Baruc é deuterocanônico (cf. Introdução ao AT). 
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EZEQUIEL 

UM CORAÇÃO NOVO 

O profeta Ezequiel exerce sua atividade entre os anos 593 a 
571 a.C. Sacerdote exilado em Babilônia com uma parte do seu 
povo, ele anuncia aí as sentenças de Deus. A comunidade, em 
meio à qual ele vive, acredita que em breve tudo voltará a ser como 
antes. Assim para ela o projeto de Deus era mero sistema que lhe 
dava segurança. Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado 
está agonizando de maneira irrecuperável: Jerusalém será 
destruída! Segundo ele, a sociedade que ainda resiste sofre de 
doença crônica e sem cura: abandonando o projeto de Javé, 
submeteu-se diante daqueles que lhe ofereciam vida luxuosa e 
fascinante. Por isso, Ezequiel vê o próprio Deus deixando o Templo 
(11,22-24) e largando os rebeldes ao bel-prazer dos «amantes». 

Isso é causa de sofrimento para o profeta, mas não de 
desânimo e desespero. Para ele, o futuro é de ressurreição (Ez 36-
37) e novidade radical. Com sua linguagem simbólica, Ezequiel 
indica os passos para a construção do mundo novo: 

 Assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um 
sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína 
de toda a nação. 

 Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido 
não gera nenhuma sociedade nova; apenas reanima o velho 
sistema que, cedo ou tarde, acabará sempre nos mesmos vícios. 

 Converter-se a Javé, assumindo o seu projeto; e, a partir daí, 
construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade 
e a vida. 

Com esse «programa profético», vislumbramos um futuro novo: 
Deus volta para o meio de seu povo (Ez 43,1-7), provocando o 
surgimento de uma sociedade radicalmente nova. Aí todos poderão 
participar igualmente dos bens e decisões que constroem a relação 
social a partir da justiça. Desse modo, todos poderão reconhecer 
que «a partir desse dia, o nome da cidade será: Javé está aí» 
(48,35). 
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DANIEL 

O TRIUNFO DO REINO DE DEUS 

O livro de Daniel é um escrito apocalíptico. Surge no século II 
a.C., quando a comunidade está sendo perseguida e em crise. É a 
época em que o rei Antíoco IV quer acabar com a cultura, costumes 
e religião dos judeus, e por isso persegue quem não se sujeita aos 
padrões e costumes da cultura grega, que ele procura introduzir. A 
finalidade do livro é sustentar a esperança do povo fiel e, ao mesmo 
tempo, provocar a resistência contra os opressores. Para uma 
correta compreensão deste livro, é importante lê-lo junto com os 
livros dos Macabeus. 

Na primeira parte (Dn 1-6), contam-se histórias passadas sob o 
domínio dos persas, mostrando como Daniel e seus companheiros 
resistiram aos poderosos do império e permaneceram fiéis à sua 
religião; assim foram salvos por Deus. 

Na segunda parte (Dn 7-12), em linguagem figurada, própria 
da apocalíptica, o autor divide a história em etapas, mostrando o 
conflito entre as grandes potências. Ressalta que se aproxima a 
última etapa da história: o Reino de Deus está para ser implantado; 
por isso, é preciso ter ânimo e coragem para resistir ao opressor, 
permanecendo fiel. Nessa luta sem esmorecimentos, há uma 
profunda convicção de fé: o único poder é o de Deus, e só ele é o 
dono da história. Todos os outros poderes, por maiores que sejam, 
podem ser derrubados pela ação daqueles que acreditam ser Deus 
o único absoluto (Dn 2,31-47). 

Este livro, dentro da apocalíptica, preocupa-se com o futuro, 
mas sua intenção é que no presente haja perseverança, fidelidade 
e resistência na preservação da própria identidade, sem alienação, 
apesar de todas as dificuldades. E mesmo para aqueles que 
morrem nessa luta, sabendo escolher o caminho da justiça, 
descortina-se a esperança maior: a ressurreição (Dn 12,1-3). 

Os capítulos 13-14 assim como 3,24-90, são apêndices em 
grego acrescentados ao livro original. Aí, Daniel é apresentado 
como sábio precoce, com o dom do discernimento. 
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OSÉIAS 

DEUS É AMOR FIEL 

O profeta Oséias exerceu sua atividade no reino do Norte, 

desde o final do reinado de Jeroboão II até a queda de Samaria 

(750-722 a.C.).  

Toda a pregação de Oséias está impregnada por uma 

experiência pessoal tão profunda, que se tornou para ele um 

símbolo (Os 1 e 3).  

Ele amava de todo coração a sua esposa, mas ela o deixou 

para se entregar a outros amantes. Esse amor não correspondido 

ultrapassou o nível de frustração pessoal para ser uma enorme 

força de anúncio: o profeta apresenta a relação entre o Deus, 

sempre fiel e cheio de amor, e seu povo, que o abandonou e 

preferiu correr ao encontro dos ídolos. Oséias torna-se, então, 

denunciador de todo tipo de idolatria, que ele chama de 

prostituição. Essa comparação será daí para frente uma constante 

nos escritos bíblicos. Tais «prostituições», segundo Oséias, não 

consistem somente em adorar imagens de ídolos, mas inclusive em 

fazer alianças políticas com potências estrangeiras que provocam 

dependência, exploração econômica e opressão (7,8-12; 8,9-10). 

«Prostituições» são também os golpes de Estado que preservam 

interesses de uma pequena minoria (7,3-7), a confiança no poder 

militar e nas riquezas (8,14; 12,9) e todo tipo de injustiças (4,1-2; 

6,8-9; 10,12-13).  

Oséias, porém, não é só um acusador, mas também anuncia o 

amor fiel e misericordioso de Deus para com seu povo, se este se 

converte e volta a conhecê-lo. Para o profeta, o conhecimento de Deus 

não é uma atitude intelectual, mas uma adesão amorosa, através de 

uma prática que corresponda ao projeto de Deus, elaborado no deserto 

por ocasião do êxodo. Então sim: Javé receberá novamente seu povo 

como esposa, dispensando-lhe todo o carinho (2,4-25); ou tratando-o 

como filho (Os 11). 
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JOEL: O DIA DO JULGAMENTO 

Nada sabemos do tempo em que viveu o profeta Joel. Por isso, 

torna-se difícil a interpretação do que ele escreveu. 

Podemos dividir o livro em duas partes:  

 Na primeira os dois primeiros capítulos narram uma terrível 

invasão de gafanhotos que devasta a plantação do país. Diante 

disso, Joel pede a participação de todos (profetas, sacerdotes e 

povo), numa grande manifestação de penitência e jejum, para 

suplicar a Deus que afaste a catástrofe. Deus mostra a sua 

misericórdia e anuncia a libertação da praga e as bênçãos para 

uma nova plantação. Como o profeta compara esses gafanhotos 

a um exército, talvez se possa pensar que ele esteja falando de 

uma invasão inimiga.  

 Na segunda parte, os capítulos terceiro e quarto descrevem o 

julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final. 

Parece que a primeira parte não tem nada a ver com a segunda. 

Mas, uma expressão une o livro todo: o Dia de Javé, isto é, o Juízo 

final. Então, o que na primeira parte eram gafanhotos ou exército 

inimigo, na segunda se transforma em exército de Deus; a praga se 

torna apenas uma comparação para exemplificar o Grande Dia em 

que a humanidade prestará contas a Deus. Assim como afastou ele 

os gafanhotos, também a misericórdia de Deus, alcançada pela 

penitência e jejum, transforma o julgamento em dia de libertação e 

salvação: arrasada a plantação, ela surge nova e viçosa. Desse 

modo, uma praga de gafanhotos observada atentamente serviu 

para que Joel anunciasse o Juízo final. 

Deste profeta, o trecho mais conhecido é 3,1-5. Esses versículos 

são citados no discurso que Pedro fez no dia de Pentecostes (cf. At 

2,17-21). Por isso, Joel é também chamado o profeta de 

Pentecostes. 
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AMÓS: CONTRA A INJUSTIÇA SOCIAL 

Em meados do século oitavo antes de Cristo, pelo ano 760, um 
sitiante (7,14) chamado Amós «caiu na arapuca» de Deus (3,5), 
deixou sua vida tranquila no Sul e foi anunciar e denunciar no 
Norte, onde reinava Jeroboão II (1,1). Um «leão começava a rugir» 
(3,8): era Javé colocando em polvorosa todo um regime de 
injustiças. Amós acabou sendo expulso, mas antes rogou uma 
praga em cima do sacerdote Amasias, que presidia o culto em 
Betel, de acordo com a vontade do rei (7,10-17). 

Por que a palavra de Amós incomodava tanto? Exatamente 
porque ele anunciava que o julgamento de Deus iria atingir não só 
as nações pagãs, mas também, e principalmente, o povo escolhido; 
este já se considerava salvo, mas na prática era pior do que os 
pagãos (1,3-2,16). E Amós não se contentava em denunciar 
genericamente a injustiça social. Ele «dava nome aos bois»:  

 os ricos que acumulavam cada vez mais, para viverem em 
mansões e palácios (3,13-15; 6,1-7), criando um regime de 
opressão (3,10);  

 as mulheres ricas que, para viverem no luxo, estimulavam seus 
maridos a explorar os fracos (4,2-3);  

 os que roubavam e exploravam e depois iam ao santuário rezar, 
pagar dízimo, dar esmolas para aplacar a própria consciência 
(4,4-12; 5,21-27);  

 os juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam 
dos subornos (5,10-13);  

 os comerciantes ladrões e os «atravessadores» sem escrúpulo 
que deixavam os pobres sem possibilidades de comprar e vender 
as mercadorias por preço justo (8,4-8). 

Em cinco visões, Amós anuncia o fim do reino do Norte, porque 
aí a situação era insustentável diante de Deus (7,1-3; 7,4-6; 7,7-9; 
8,1-3; 9,1-4). No estado atual, o livro de Amós termina com um 
toque de esperança (9,11-15). Tal esperança foi vislumbrada pelos 
judeus que, dois séculos depois, se encontravam na Babilônia e 
acrescentaram este trecho, conscientes de se terem purificado do 
seu pecado, no amargor do exílio. 
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ABDIAS 

CONTRA A FALTA DE SOLIDARIEDADE 

Nos vinte e um versículos que compõem o seu «livro», Abdias 
aborda uma questão muito séria e importante: a necessária 
solidariedade entre os mais fracos diante de um opressor.  

O país estava sendo pilhado e destruído pelos babilônios. 
Então Abdias reparou que Edom, país-irmão (cf. Gn 25,19-28; 
36,1), ao invés de ajudar o mais fraco, bandeou para o lado do mais 
forte. 

 E Edom estava gostando do que acontecia: aproveitava para 
conquistar terras, participar da pilhagem, matava, perseguia e 
«dedurava» os que estavam escondidos e pediam proteção (vv. 11-
14). E fazia tudo isso por vingança: não perdoava as brigas 
passadas (cf. 2Rs 8,20-22). Como diz Ezequiel: Edom guardou um 
«ódio eterno» (Ez 35,5). 

Além disso, os edomitas eram arrogantes, se consideravam 
invencíveis (v. 3), se orgulhavam de sua sabedoria e da valentia de 
seus guerreiros.  

O profeta mostra que a sabedoria se torna insensatez e a 
valentia se transforma em covardia, quando aliadas ao opressor 
contra um país-irmão desprotegido e atacado (vv. 5-9). 

 Abdias reconhece que Judá também não é inocente e, por 
isso, está sofrendo uma das situações mais trágicas de sua história. 
No entanto Edom é mais culpado, porque não foi fraterno nesse 
momento crucial da história. 

Podemos estranhar a conclusão do profeta (v. 18). De fato, 
concordamos que Edom não deve guardar rancor de seu irmão 
nem tomar parte, com alegria selvagem, da destruição de 
Jerusalém; mas não concordamos que Israel tire desforra.  

Outros escritos bíblicos ensinam que devemos esperar o 
perdão de nossos irmãos, mas também nós devemos perdoá-los. 
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JONAS 

DEUS NÃO CONHECE FRONTEIRAS 

O livro de Jonas é considerado profético unicamente porque 
em 2Rs 14,25 se menciona um profeta com o mesmo nome. Mas a 
data do livro é bem posterior, e seu estilo e tema diferem muito dos 
livros proféticos, que em geral são escritos em verso.  

Enquanto os profetas ameaçam as nações pagãs, o livro de 
Jonas relata a conversão dos ninivitas e anuncia a misericórdia a 
esse que foi um dos povos mais odiados por Israel. Os profetas 
estão solidamente enraizados na situação político-social; Jonas 
parece estar solto no ar. 

Na verdade, trata-se de um livro sapiencial. Não pertence ao 
gênero histórico, mas ao gênero parabólico desenvolvido, uma 
espécie de «novela» para ilustrar o tema da misericórdia de Javé, 
que não é um Deus nacional, mas um Deus de toda a humanidade; 
ele quer que todos se convertam, para que tenham a vida (4,2). 

A obra nasceu no pós-exílio, quando o povo judeu estava se 
fechando num exagerado nacionalismo exclusivista (cf. Esd 4,1-3; 
Ne 13,3), bem refletido na mesquinhez do «justo» Jonas. Todavia 
os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens: 
Deus quer salvar também os inimigos, os pagãos de Nínive, capital 
da Assíria, modelo de crueldade e opressão contra o povo de 
Israel.  

Deus não quer que suas criaturas se percam (cf. Sb 1,12ss) e 
para ele ninguém está irremediavelmente perdido (cf. Ez 18,23.32; 
Lc 15). 

A história do peixe tornou famoso o livro. De fato, os 
evangelhos celebrizam a figura e aventura de Jonas como sinal da 
morte e ressurreição de Jesus: assim como Jonas ficou três dias no 
ventre do peixe, Jesus vai ficar três dias no ventre da terra; depois 
ressuscitará, como Jonas voltou à luz do dia (cf. Mt 12,39-41 e 
paralelos). 
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MIQUÉIAS 

O DIREITO DOS POBRES 

O profeta Miquéias nasceu em Morasti, uma vila no interior do 
reino de Judá. Sua origem camponesa se manifesta na linguagem 
concreta e franca, nas comparações breves e nos jogos de 
palavras.  

Ele exerceu sua atividade em fins do século VIII a.C., quando 
sua região estava sendo devastada pelos assírios. 

Miquéias, entretanto, denuncia uma situação mais perversa do 
que a própria guerra em andamento: a cobiça e injustiças sociais, 
onde ele vê a causa principal da ira de Deus (2,8).  

Após descrever os estragos da guerra (1,8-16), o profeta nos 
conduz à capital, onde ele se defronta com os ricos e com os 
dirigentes políticos e religiosos.  

Vindo da roça, Miquéias acusa-os de roubar casas e campos 
para se tornarem latifundiários (2,1-2) e os condena por mandar 
matar até mulheres e crianças para se apoderarem das terras (2,9). 
Com o poder nas mãos, eles dançam ao ritmo do dinheiro, 
falseando o peso das mercadorias (6,10-12).  

Miquéias mostra que a riqueza deles se baseia na miséria de 
muitos e tem como alicerce a carne e o sangue do povo (7,1-4). 
Eles, porém, insistem, com a Bíblia na mão, em provar que são 
justos (2,6-7) e que Deus está com eles (3,11); procuram combinar 
religião com opressão aos fracos. Miquéias denuncia tal perversão 
como atitude idolátrica (1,5); por isso, é taxativo: eles, juntamente 
com a luxuosa capital e o próprio Templo, serão destruídos (3,9-
12). 

No livro atual de Miquéias existem também promessas e 
esperanças. Entre elas se destaca o anúncio do surgimento do 
Messias na pequena cidade de Belém (5,1-3). O Novo Testamento 
retomará esse oráculo e o atribuirá ao nascimento de Jesus Cristo 
(cf. Mt 2,6). 
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NAUM 

A RUÍNA DO OPRESSOR 

A atividade profética de Naum se desenvolveu entre 663 e 612 
a.C. 

Na história antiga, como na moderna, as grandes potências se 
sucedem e lutam encarniçadamente na ânsia de dominar o mundo 
e os homens.  

Este livro profético é a visão da queda de um desses impérios: 
a Assíria, o leão que enchia a toca de caça (2,13), o opressor de 
Israel (1,12-13). É um canto em que o oprimido sente próxima a 
libertação, porque o Império que domina as nações está prestes a 
vir abaixo. 

Um salmo inicial mostra Javé como juiz que age na história 
(1,2-8). Ele é apresentado como o Deus ciumento e vingador, cheio 
de furor (1,2) e ao mesmo tempo como o Deus bom, o abrigo para 
os que são perseguidos (1,7). Já nesse salmo, Javé aparece como 
o Senhor de tudo e de todos, oprimidos e opressores, mas de 
maneira diferente. 

Nas sentenças seguintes (1,9-2,1), dirigidas alternadamente ao 
oprimido (Judá) e ao opressor (Assíria), Javé também se apresenta 
alternadamente, como vingador e bom. 

A ruína de Nínive, capital da Assíria (2,2-3,19), é descrita de 
maneira grandiosa e sem meios-termos, não deixando dúvidas 
sobre quem destrói a capital sanguinária e idólatra: é o próprio 
Deus (2,14; 3,5: «eu estou contra você»). 

Naum deixa bem claro: os grandes poderes do mundo não são 
eternos. Por mais que dominem e amontoem, por mais que 
oprimam e humilhem os pequenos, um dia eles ruirão como Nínive.  

Aliás, desaparecerão da história justamente porque agem 
dessa maneira. Sobre todos os opressores obstinados pesa o 
julgamento implacável de Deus, que toma o partido dos oprimidos. 
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HABACUC 

O JUSTO VIVERÁ POR SUA FIDELIDADE 

O profeta Habacuc inicia o livro interrogando a Deus e pedindo 
socorro, pois está cansado de ver o seu país sofrer opressão 
violenta, onde a Lei enfraquece e o direito está distorcido (1,2-4).  

A resposta de Deus é a intervenção de um grande império, que 
deveria corrigir os desmandos (1,5-10). Isso, porém, não satisfaz o 
profeta, pois o invasor não vem para fazer justiça, mas para 
substituir uma opressão por outra pior (1,12-17). 

Habacuc continua esperando uma resposta satisfatória de 
Deus. A resposta definitiva é dada, agora, com uma proposta 
diferente, mais difícil, que exige paciência, mas que não falha: «O 
justo viverá por sua fidelidade» (2,4).  

Com isso, os que sofrem as consequências da violência são 
chamados a ser agentes na história, opondo-se firmemente aos que 
não são corretos. Tal acontecerá somente se esse grupo for fiel ao 
projeto de Deus; se estiver permanentemente vigilante na 
realização da justiça. 

No momento em que os injustiçados se descobrem não só 
como vítimas, mas principalmente como agentes de uma 
transformação na história, surgem a possibilidade e a coragem de 
desmascarar os opressores. 

 Esse desmascaramento se realiza através da desmistificação 
de sua potência, até chegar ao cerne de sua fraqueza: são 
adoradores de ídolos mudos e inertes, que não podem vir socorrê-
los no momento crucial. 

Descobrindo a fraqueza do opressor, é possível celebrar a sua 
queda e o surgimento de uma nova era, de um mundo novo. É a 
celebração do justo, «em tom de lamentação», cheia de 
estremecimentos e temores, porém com uma certeza: a justiça um 
dia se tornará realidade, porque o Deus dos justos é o Deus vivo 
que age na história (3,1-19). 
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SOFONIAS 

OS POBRES DA TERRA 

O profeta Sofonias viveu e exerceu a sua atividade num 
momento em que Judá, seu país, era disputado pelas grandes 
potências da época. Dentro do país se formaram dois partidos: um 
querendo ficar sob a influência do Egito, outro da Assíria.  

Durante longo período, nos reinados de Manassés e Amon, a 
Assíria é que dava as cartas. Uma tentativa de mudar a situação a 
favor do Egito, através de uma revolta de oficiais da corte, não 
obteve sucesso, porque cidadãos de grande influência econômica 
reagiram e colocaram no trono Josias, que ainda era menor de 
idade. Esse rei, mais tarde, promoverá uma grande reforma, mas a 
situação voltaria a ser a mesma: o que era bom para a Assíria, era 
bom para Judá, inclusive a maneira de vestir (1,8). 

Aqui entra Sofonias, entre os anos 640-630 a.C. Ele mostra 
como pesa, sobre toda essa situação, o Julgamento de Deus (1,2-
18).  

O Dia de Javé não é essencialmente o fim do mundo e da 
história, mas a transformação do povo de Deus e o fim de uma era 
de idolatria.  

Para o profeta, são ídolos não somente as divindades 
estrangeiras, mas também a absolutização das grandes potências, 
do dinheiro e do poder. Esses ídolos estão presentes, tanto nas 
outras nações quanto na cidade de Jerusalém, seja no palácio real, 
seja no Templo e nos bairros da cidade (2,4-3,8).  

A única possibilidade de salvação que Sofonias vislumbra para 
escapar à ira divina são os pobres da terra (2,3), isto é, os 
destituídos de poder e riqueza, que depositam sua confiança no 
verdadeiro Absoluto e clamam por justiça. São eles os únicos que 
poderão formar um «resto» para conduzir na história o projeto de 
Deus, e assim fazer com que o Dia de Javé se torne dia de alegria 
e restauração, e não de destruição (3,9-20). 
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AGEU 

REESTRUTURAR O POVO DE DEUS 

No ano 538 a.C., quando os judeus voltaram do exílio da 
Babilônia, a situação de Judá e Jerusalém era deplorável: cada 
um procurando se defender sozinho, sem nenhum interesse em 
formar a unidade que lhes desse a característica de povo.  

Mesmo aqueles que voltaram do exílio estavam preocupados 
em construir a própria casa, plantar a sua roça, vender as suas 
mercadorias, mais do que restabelecer a dignidade nacional.  

Um leigo (Zorobabel) e um sacerdote (Josué) procuram reunir 
esse pessoal e reconstruir Jerusalém e o Templo, a fim de 
reestruturar o povo de Deus. 

No ano 520 a.C. o profeta Ageu entra em cena para encorajar 
os compatriotas. Suas exortações têm como eixo o seguinte tema: 
se o Templo for reconstruído, tudo vai melhorar, pois Deus habitará 
de novo no meio deles e espalhará as suas bênçãos. Trata-se de 
um apelo veemente para tornar viva e fraterna a comunidade, que 
está ameaçada de total desintegração. 

Entretanto, Ageu não se contenta em estimular o tempo 
presente, mas procura fazer com que todos vejam no futuro uma 
esperança maior para o povo de Deus, que retornará à sua 
grandeza anterior, tendo como chefe um descendente de Davi. 

O Templo ganhará dimensões magníficas no tempo de 
Herodes, mas será deturpado e se tornará fonte de exploração. 
Jesus vai criticar essa degradação a que chegou o lugar de 
encontro com Deus e o símbolo da unidade do povo, e anunciará a 
substituição desse Templo por outro: o seu próprio corpo (Jo 2,21).  

Desse modo, torna-se presente um futuro maior do que o 
sonhado por Ageu: o verdadeiro Templo que dá vida e une o povo é 
o próprio Filho de Deus, que se fez homem, e que não é apenas 
descendente de Davi, mas também seu Senhor. 
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ZACARIAS 

DEUS CONTINUA PRESENTE 

A primeira parte do livro, composta dos capítulos 1 a 8, 
contém os oráculos do profeta Zacarias, contemporâneo de Ageu 
(520 a.C.).  

É uma época em que a comunidade judaica procura reconstruir 
as suas bases de fé e vida social.  

Sofrendo ainda a amarga provação de um domínio estrangeiro, 
o povo sente-se desencorajado e pergunta: «Deus ainda está 
presente em nosso meio?»  

Zacarias, em oráculos e visões, mostra que Deus continua aí 
para realizar o seu projeto através da comunidade.  

O profeta reanima a esperança de um povo que passa por 
grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé e que, por isso, é 
levado à resignação passiva.  

Zacarias estimula os compatriotas a arregaçarem as mangas 
para construir o Templo, símbolo da fé e unidade nacional. Ao 
mesmo tempo, de maneira realista, incentiva a formação de um 
novo quadro político, centrado no leigo Zorobabel e no sacerdote 
Josué. 

A segunda parte, formada dos capítulos 9 a 14, foi escrita no 
período em que os gregos dominavam a Palestina, depois da 
grande campanha de Alexandre Magno (333 a.C.).  

O autor olha para o futuro do povo de Deus. Anuncia também o 
aparecimento do Messias com três características: rei (9,9-10), bom 
pastor (11,4-17 e 13,7-9) e «transpassado» (12,9-14).  

Ao ler esta segunda parte, é impossível não lembrar Jesus 
entrando em Jerusalém montado num jumentinho (rei-messias), ou 
quando afirma: «Eu sou o bom pastor»; ou ainda sofrendo a paixão 
e morte na cruz. 
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MALAQUIAS 

UMA RELIGIÃO SINCERA 

Estimulada pelos profetas Ageu e Zacarias, a comunidade 
judaica, voltando do exílio da Babilônia, reconstruíra o Templo de 
Jerusalém e retornara a uma vida normal.  

Entretanto, cinquenta anos depois, o desleixo e apatia tomam 
conta da comunidade, e a fé não é mais força de vida, mas simples 
culto formalista.  

Nessa época, surge o último dos profetas clássicos: Malaquias. 

Ele mostra que a submissão a um frio código de leis não tem 
sentido; Deus, que ama como pai, exige uma resposta urgente e 
espera um comportamento de respeito e amor (1,6).  

Tal resposta não deve ser dada com palavras, mas na prática: 

 uma liturgia celebrada com vida e coração (1,6-2,9; 3,6-12), 
  

 uma vida matrimonial responsável (2,10-16) e 
  

 um relacionamento social baseado na justiça (3,4-5). 

Em estilo de perguntas e respostas, Malaquias obriga os 
ouvintes a rever a própria fé e lutar contra a hipocrisia de uma 
religião desligada da vida cotidiana e da prática da justiça. 

Malaquias anuncia também um misterioso mensageiro (3,1), 
no qual os evangelistas reconhecem João Batista, o precursor de 
Jesus (cf. Mt 11,10; Lc 7,27; Mc 1,2). 

Por fim, o profeta relembra que Deus não se esquece dos 
justos, isto é, daqueles que procuram levar adiante o projeto de 
Deus, fazendo-lhe a vontade.  

A vitória final caberá aos justos, e não aos ímpios (3,13-21). 
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NOVO TESTAMENTO 

 

O Novo Testamento ou Nova Aliança é a parte da Bíblia 

onde encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Sua 

mensagem central é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo 

para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens.  

Sendo Deus-e-Homem, o próprio Jesus é a expressão total 

dessa aliança: ele mostra que Deus é Pai para os homens, e como 

os homens devem viver para se tornarem filhos de Deus. 

Através de sua palavra e ação, Jesus inaugurou a nova 

aliança ou, em outras palavras, o Reino de Deus. Esse Reino não 

é mais aliança com um povo só. É aberto a todos os homens, todos 

os povos de todos os tempos e lugares.  

Em Jesus, Deus quer reunir toda a humanidade como uma 

família em que todos são chamados a viver como irmãos, 

repartindo entre si todas as coisas. Essa grande reunião, onde tudo 

é partilha e fraternidade no amor, é o Reino de Deus que, semeado 

na história, vai crescendo até que se torne realidade para todos. 

Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e praticou 

o projeto de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a 

estrutura da sociedade, que o perseguiu, prendeu e matou. Mas 

Jesus ressuscitou, enviou o Espírito aos seus seguidores, 

chamados apóstolos e discípulos, e eles continuaram sua missão 

pregando, ensinando e fazendo como Jesus fazia.  

Foram eles que escreveram o que encontramos no Novo 

Testamento. Não pretenderam fazer uma biografia de Jesus, nem 

história ou crônica da ação dos seguidores dele. Quiseram, em 

primeiro lugar, anunciar Jesus para que os homens tivessem fé e 
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se comprometessem com Jesus. Fé e compromisso que significam 

continuar sua palavra e ação, constituindo o Reino. 

O Novo Testamento agrupa vinte e sete livros, conforme 

temas e estilos diferentes:  

Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. 

Os evangelhos são quatro formas de anunciar Jesus, escritas 

no ambiente de comunidades diferentes. Por isso tratam da pessoa, 

das palavras e das ações de Jesus de modo ao mesmo tempo 

semelhante e diferente.  

Os evangelhos não são biografia ou história, e sim um 

anúncio para levar à fé em Jesus, isto é, ao compromisso de 

continuar sua obra, pela palavra e ação. 

Os Atos dos Apóstolos são a segunda parte do evangelho de 

são Lucas. Mostram como o anúncio de Jesus e a formação das 

comunidades cristãs se expandiram, chegando a Roma, centro do 

mundo naquela época. Aí vemos o sentido da missão cristã: levar a 

boa nova do Evangelho a todos os homens, para que todos possam 

tomar conhecimento de Jesus e pertencer ao povo de Deus. 

As cartas ou epístolas são escritos dirigidos às primeiras 

comunidades cristãs. Elas não só nos dão uma iideia dos 

problemas dessas comunidades, mas nos ajudam também a ver e 

superar os problemas em nossas comunidades atuais. 

O Apocalipse de São João é livro escrito em linguagem 

figurada, porque se dirige aos cristãos em tempo de perseguição. 

Apresenta Jesus Ressuscitado como Senhor da história, e mostra 

como os cristãos devem anunciá-lo e testemunhá-lo sem medo, 

enfrentando até mesmo a própria morte. 
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A PALESTINA NO TEMPO DE JESUS  

É difícil tirar todo o proveito da leitura dos Evangelhos, se não 

conhecermos alguma coisa da terra, ambiente e mecanismos da 

sociedade em que Jesus viveu, há dois mil anos. Isso porque a 

encarnação do Filho de Deus aconteceu em tempo e lugar 

determinados, dentro de circunstâncias precisas e bem concretas.  

Assim, conhecer o contexto em que Jesus viveu não é apenas 

questão de cultura, mas também, e principalmente, dado 

necessário para conhecer e avaliar com mais objetividade o que 

significou a vida, palavra e ação de Jesus. Só assim poderemos 

perceber melhor o que sua vida, palavra e ação podem significar 

hoje, no contexto em que vivemos. 

  

A. A TERRA DE JESUS 

Jesus viveu na Palestina, pequena faixa de terra com área de 

20 mil km
2 
, com 240 km de comprimento e máximo de 85 km de 

largura (ver mapa). Corresponderia aproximadamente à área do 

Estado de Sergipe. Do lado oeste, temos o mar Mediterrâneo. A 

leste, o rio Jordão. 

A Palestina é dividida de alto a baixo por uma cadeia de 

montanhas que muito influi no seu clima. Com efeito, na parte 

oeste, o vento frio do mar, ao chocar-se com a parte montanhosa, 

provoca chuvas frequentes, beneficiando toda a faixa costeira. O 

lado leste das montanhas, porém, não recebe o vento do mar e, 

consequentemente, apresenta clima quente e região mais árida. As 

terras cultiváveis estão na parte norte, na região da Galileia e no 

vale do rio Jordão. A região da Judéia é montanhosa e se presta 

mais como pasto de rebanhos e cultivo de oliveira. 
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A cidade de Jerusalém conta com 50 mil habitantes, e está 

situada no extremo de um planalto, a 760m acima do nível do mar 

Mediterrâneo e 1.145m acima do nível do mar Morto. Por ocasião 

das grandes festas, chega a receber 180 mil peregrinos. 

  

B. A SOCIEDADE DO TEMPO DE JESUS 

Toda sociedade humana é formada por pessoas e grupos de 

pessoas unidas entre si por uma rede complexa de relações 

econômicas, políticas e ideológicas. Para situarmos a pessoa e a 

ação de Jesus, é necessário examinar as relações sociais que 

existiam na sociedade daquele tempo. 

  

B.1. Economia 

As atividades que formam a base da economia no tempo de 

Jesus são duas: a agricultura e a pecuária (junto com a pesca) de 

um lado, e o artesanato, de outro. 

A agricultura é desenvolvida principalmente na Galileia. 

Cultivam-se trigo, cevada, legumes, hortaliças, frutas (figo, uva), 

oliveiras. Das árvores de Jericó, na Judéia, extrai-se bálsamo para 

perfumes.  

A pecuária efetua-se principalmente na Judéia: criação de 

camelos, vacas, ovelhas e cabras.  

A pesca é intensa no mar Mediterrâneo, no lago de Genesaré 

e no rio Jordão. 

Na agricultura, a maior parte da população é formada por 

pequenos proprietários. Ao lado desses, existem os grandes 

proprietários (anciãos) que geralmente vivem na cidade, deixando a 
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direção de suas propriedades a cargo de administrador, e 

empregando a força de trabalho de diaristas e escravos.  

Muitas vezes, sucede que os pequenos proprietários em 

apuros financeiros tomam dinheiro emprestado dos grandes, e 

veem seus bens hipotecados. Isso favorece cada vez mais o 

acúmulo de terras nas mãos de algumas famílias ricas. Por fim, 

existem os camponeses sem propriedades, que arrendam terras e 

trabalham como meeiros. 

O artesanato desenvolve-se nas aldeias e nas cidades, 

principalmente em Jerusalém. Os ramos principais dessa atividade 

são: cerâmica (vasilhames e artigos de luxo), trabalho de couro 

(sapatos, peles curtidas), trabalho de madeira (carpintaria), fiação e 

tecelagem, aproveitando a lã de carneiros, abundantes na Judéia. 

O artesanato de luxo se concentra em Jerusalém, e serve para ser 

vendido como lembrança aos peregrinos. 

Esse trabalho é feito por autônomos, estruturados em torno de 

produção familiar, em que o ofício passa de pai para filho. Há 

também pequenas unidades artesanais, que reúnem número 

significativo de operários. Junto com os trabalhadores do campo, 

esses artesãos formam a mais importante classe trabalhadora da 

Palestina. 

Além desses artesãos, há também padeiros, barbeiros, 

açougueiros, carregadores de água e escravos que trabalham tanto 

em atividades produtivas como em outros ofícios. 

A circulação de toda mercadoria produzida, tanto na 

agricultura como no artesanato, forma outra grande atividade 

econômica: o comércio. Este se desenvolve mais nas cidades e 

está na mão dos grandes proprietários de terras. Nos povoados, o 

comércio é reduzido e o sistema é mais de troca. 
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Toda a atividade comercial é controlada por um sistema de 

impostos. Essa política fiscal faz com que tanto o Estado judaico 

como o Estado romano se tornem monopolizadores da circulação 

das mercadorias, o que proporciona vultosas arrecadações. Esses 

impostos são cobrados pelos publicanos ou cobradores de 

impostos. Há também taxas para transportar mercadorias de uma 

cidade para outra e de um país para outro. Esses impostos e taxas 

se tornam insuportáveis no tempo de Jesus. 

Por essa visão geral da economia da Palestina já podemos 

perceber: Jesus é artesão (carpinteiro), vários discípulos são 

pescadores e um deles é cobrador de impostos. 

O aparelho de Estado em Jerusalém exerce forte controle 

sobre a economia de todo o país. Além de polo de atração da 

capital nacional, o Estado é o maior empregador (restauração do 

Templo, construção de palácios, monumentos, aquedutos, 

muralhas etc.). Nisso tudo, o Templo tem papel central: 

 Coleta de impostos, através da qual boa parte da produção do 

país volta para o Estado. 

 Comércio: para atender à necessidade dos peregrinos e, 

principalmente, para manter o sistema de sacrifícios e ofertas do 

próprio Templo. 

 O Tesouro do Templo, administrado pelos sacerdotes, é o 

tesouro do Estado. 

Além de toda essa centralização econômica, o Templo emprega 

mão-de-obra qualificada, principalmente artesãos. 

Assim, o Templo se torna o grande centro de exploração e 

dominação do povo. 

Mas a exploração e dominação não se restringem à economia 

interna, pois a Palestina é colônia do império romano. Este também 

cobra uma série de impostos: o tributo (imposto pessoal e sobre as 
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terras), uma contribuição anual para o sustento dos soldados 

romanos que ocupam a Palestina, e um imposto sobre a compra e 

venda de todos os produtos. 

 

B.2. Política 

O poder efetivo sobre a Palestina está nas mãos dos 

romanos. Mas, em geral, estes respeitam a autonomia interna das 

suas colônias.  

A Judéia e a Samaria são dirigidas por um procurador romano, 

mas o sumo sacerdote tem poder de gerir as questões internas, 

através da lei judaica. Este, porém, é nomeado e destituído pelo 

procurador romano. 

O centro do poder político interno da Judéia e Samaria é a 

cidade de Jerusalém e o Templo. Com efeito, é do Templo que o 

sumo sacerdote governa, assessorado por um Sinédrio de 71 

membros, composto de sacerdotes, anciãos e escribas ou doutores 

da Lei. O Sinédrio é o Tribunal Supremo (criminal, político e 

religioso) e sua influência se estende sobre todos os judeus, 

mesmo os que vivem fora da Palestina. 

Nas cidades também existe pequeno aparato político 

(conselhos locais), dominado de início pelos grandes proprietários 

de terras e, mais tarde, pelos escribas ou doutores da Lei.  

Da mesma forma, nos povoados encontramos um conselho de 

anciãos, que se reúne tanto para decidir sobre questões 

comunitárias, como para casos de litígio ou transgressão de lei, 

funcionando como tribunal.  

Além disso, no campo, as relações de autoridade permanente 

são as relações familiares. 
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 B.3. Grupos político-religiosos 

Na sociedade do tempo de Jesus podemos distinguir vários 

grupos, que se diferenciam no modo de se relacionar com a 

política, economia e religião, e que têm grande importância no 

quadro social da época. 

  

B.3.1. Saduceus 

O grupo dos saduceus é formado pelos grandes proprietários 

de terras (anciãos) e pelos membros da elite sacerdotal. Têm o 

poder na mão, e controlam a administração da justiça no Tribunal 

Supremo (Sinédrio). Embora não se relacionem diretamente com o 

povo, são intransigentes em relação a ele, e vivem preocupados 

com a ordem pública. São os principais responsáveis pela morte de 

Jesus. 

Os saduceus são os maiores colaboradores do império 

romano, e tendem para uma política de conciliação, com medo de 

perder seus cargos e privilégios. No que se refere à religião, são 

conservadores: aceitam apenas a lei escrita e rejeitam as novas 

concepções defendidas pelos doutores da Lei e fariseus (crença 

nos anjos, demônios, messianismo, ressurreição). 

 

B.3.2. Doutores da Lei ou escribas 

O grupo dos doutores da Lei vai adquirindo cada vez maior 

prestígio na sociedade do tempo. Seu grande poder reside no 

saber. Com efeito, são os intérpretes abalizados das Escrituras, e 

daí serem especialistas em direito, administração e educação. A 

influência deles é exercida principalmente em três lugares: Sinédrio, 

sinagoga e escola. No Sinédrio, eles se apresentam como juristas 
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para aplicar a Lei em assuntos governamentais e em questões 

judiciárias. Na sinagoga, eles são os grandes intérpretes das 

Escrituras, criando a tradição através da releitura, explicação e 

aplicação da Lei para os novos tempos. Abrem escolas e fazem 

novos discípulos. 

Embora não pertençam economicamente à classe mais 

abastada, os doutores da Lei gozam de posição estratégica sem 

igual. Monopolizando a interpretação das Escrituras, tornam-se 

guias espirituais do povo, determinando até mesmo as regras que 

dirigem o culto. Sua grande autoridade repousa sobre uma tradição 

esotérica: não ensinam tudo o que sabem, e escondem ao máximo 

a maneira como chegam a determinadas conclusões. 

  

 B.3.3. Fariseus 

Fariseu quer dizer separado. Inicialmente aliados à elite 

sacerdotal e aos grandes proprietários de terras, os fariseus deles 

se afastam para dirigir o povo, embora mantenham distância do 

povo mais simples (que não conhece a Lei). São nacionalistas e 

hostis ao império romano, mas sua resistência é do tipo passivo. O 

grupo dos fariseus é formado por leigos provindos de todas as 

camadas da sociedade, principalmente artesãos e pequenos 

comerciantes. A maioria do clero pobre, que se opõe à elite 

sacerdotal, também começa a pertencer a esse grupo. 

No terreno religioso, os fariseus se caracterizam pelo rigoroso 

cumprimento da Lei em todos os campos e situações da vida diária. 

São conservadores zelosos e também criadores de novas 

tradições, através da interpretação da Lei para o momento histórico 

em que vivem. A maior expressão do farisaísmo é a criação da 

sinagoga, opondo-se ao Templo, dominado pelos saduceus. Desse 

modo a sinagoga, com a leitura, interpretação dos textos bíblicos e 
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oração, torna-se expressão religiosa oposta ao sistema cultual e 

sacrifical do Templo. 

Os fariseus acreditam na predestinação, na ressurreição e no 

messianismo. Esperam um messias político-espiritual, cuja função 

será precipitar o fim dos tempos e a libertação de Israel. Esse 

messias será alguém da descendência de Davi. E, para os fariseus, 

a estrita observância da Lei, a oração e o jejum provocarão a vinda 

do Messias. Os fariseus e os doutores da Lei simpatizam-se, a 

ponto de muitos doutores da Lei serem também fariseus. 

 

 B.3.4. Zelotas 

Os zelotas se constituíram a partir dos fariseus. Provêm 

especialmente da classe dos pequenos camponeses e das 

camadas mais pobres da sociedade, massacrados por um sistema 

fiscal impiedoso.  

São muito religiosos e nacionalistas. Desejam expulsar os 

dominadores pagãos (romanos), e também são contrários ao 

governo de Herodes na Galileia. Querem restaurar um Estado onde 

Deus é o único rei, representado por um descendente de Davi 

(messianismo). Nesse sentido, os zelotas são reformistas, isto é, 

pretendem restabelecer uma situação passada. 

Enquanto os fariseus se mantêm numa atitude de resistência 

passiva, os zelotas partem para a luta armada. Por isso, as 

autoridades os consideram criminosos e terroristas, e são 

perseguidos pelo poder romano. 

Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente dois eram zelotas: 

Simão (Mc 3,19) e Judas Iscariotes. Simão Pedro parece adotar 

certos métodos dos zelotas. 
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B.3.5. Herodianos (partidários de Herodes) 

Os herodianos são os funcionários da corte de Herodes. 

Embora não formem um grupo social, concretizam a dependência 

dos judeus aos romanos. Conservadores por excelência, têm o 

poder civil da Galileia nas mãos. Fortes opositores dos zelotas, 

vivem preocupados em capturar agitadores políticos na Galileia. 

São os responsáveis pela morte de João Batista. 

B.3.6. Essênios 

Os essênios se tornaram mais conhecidos a partir da 

descoberta de documentos em grutas perto do mar Morto, em 

1947. O grupo é resultado de fusão entre sacerdotes dissidentes do 

clero de Jerusalém e de leigos exilados. Na época de Jesus, vivem 

em comunidades com estilo de vida bastante severo, caracterizado 

pelo sacerdócio e hierarquia, legalismo rigoroso, espiritualidade 

apocalíptica e a pretensão de ser o verdadeiro povo de Deus.  

Em muitos pontos assemelham-se aos fariseus, mas estão em 

ruptura radical com o judaísmo oficial. Tendo deixado Jerusalém, 

dirigem-se para regiões de grutas, para aí viverem ideal 

«monástico». Levam vida em comum, onde os bens são divididos 

entre todos, há obrigação de trabalhar com as próprias mãos, o 

comércio é proibido, assim como o derramamento de sangue, 

mesmo em forma de sacrifícios.  

A organização da comunidade lembra muito a das ordens 

religiosas cristãs: condições severas para a admissão, tempo de 

noviciado, governo hierárquico, disciplina severa, rituais de 

purificação, ceias sagradas comunitárias.  

Esperam um messias chamado Mestre da Justiça, que 

organizará a guerra santa para exterminar os ímpios e estabelecer 

o reino eterno dos justos. 
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B.3.7. Samaritanos 

Apesar de não pertencerem ao judaísmo propriamente dito, os 

samaritanos são um grupo característico do ambiente palestinense. 

Mais ainda que os judeus, observam escrupulosamente as 

prescrições do Pentateuco. Mas eles não aceitam os outros escritos 

do Antigo Testamento, nem frequentam o Templo de Jerusalém.  

Para eles, o único lugar legítimo de culto é o monte Garizim, 

que fica perto de Siquém, na Samaria. Esperam o messias 

chamado Taeb (= aquele que volta). Esse messias não é 

descendente de Davi, e sim novo Moisés, que vai revelar a verdade 

e colocar tudo em ordem no final dos tempos. 

Os samaritanos são considerados pelos judeus como raça 

impura por serem descendentes de população misturada com 

estrangeiros. 

 

4. Religião 

A religião dos judeus no tempo de Jesus está centrada em dois 

polos fundamentais: o Templo e a sinagoga. 

 4.1. O Templo 

O Templo é sem dúvida o centro de Israel. É nele que todos os 

judeus, também os da Dispersão, devem se reunir para prestar 

culto a Deus. No Templo habita o Deus único, santo, puro, 

separado, perfeito.  

Por natureza, os seres humanos e as coisas são profanos, 

impuros, banais, imperfeitos.  
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A única forma de se purificar é aproximar-se de Deus. O 

homem se torna mais puro quanto mais perto estiver de Deus; 

quanto mais distante, mais impuro.  

Percebe-se, então, o poder dos sacerdotes na sociedade 

judaica: são eles que estão mais perto de Deus e, 

consequentemente, cabe a eles decidir sobre o que é puro e impuro 

e também o que fazer para se purificar. Essa autoridade dos 

sacerdotes sobre o povo acaba legitimando e reforçando o Templo, 

que se torna não só o centro religioso, mas também o centro 

econômico e político. É por isso que no tempo de Jesus o Templo 

possui imensas riquezas (o Tesouro) e toda a cúpula 

governamental age a partir daí (o Sinédrio). Desse modo, a casa de 

oração e ofertas a Deus se torna um imenso banco e lugar de 

poder político. Em outras palavras, a religião se torna instrumento 

de exploração e opressão do povo. 

4.2. A sinagoga 

O Templo é o centro de toda a vida de Israel. É o lugar de culto 

e o povo o frequenta principalmente por ocasião das grandes 

festas.  

Na vida comum, o centro religioso é constituído pela sinagoga, 

presente até mesmo nos menores povoados. Sinagoga é lugar 

onde o povo se reúne para a oração, para ouvir a palavra de Deus 

e para a pregação. 

Qualquer israelita adulto pode fazer a leitura do texto bíblico na 

sinagoga, e pode escolher o texto que quiser. Depois da leitura, 

também qualquer adulto pode fazer a pregação, explicando o texto 

e relacionando-o com outros textos. Em geral, exalta-se a Deus e 

procura-se dar uma formação para a fé do povo, convidando-o o 

viver segundo a Lei. 
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O sacerdote não tem função especial na sinagoga, porque esta 

não é lugar de culto litúrgico. Embora qualquer adulto possa presidir 

a uma reunião, nem todos o fazem, por serem analfabetos, ou por 

não se julgarem preparados para o comentário. As reuniões 

acabam sendo então sempre animadas pelos doutores da Lei e 

fariseus, que cada vez mais propagam suas ideias e aumentam sua 

influência sobre o povo, adquirindo prestígio cada vez maior. 

Em geral, a sinagoga pertence à comunidade local. Nos 

povoados menores, ela serve também como escola para jovens e 

crianças. Nos centros maiores, constroem-se salas de aula ao lado 

da sala de reunião. Em Jerusalém, algumas sinagogas tinham até 

hospedaria e instalações sanitárias para os peregrinos. 

  Jesus nasceu, viveu e morreu dentro do contexto histórico do 

século I.  

Quando lemos o texto dos Evangelhos, devemos estar atentos 

para avaliar corretamente a sua atividade dentro da formação 

social, econômica, política e religiosa do seu tempo. Só assim a 

palavra e a ação de Jesus adquirem o relevo concreto para que nós 

as entendamos melhor e possamos transpor toda a significação 

que há na pessoa de Jesus para os nossos dias.  

Não se trata de reduzir toda a mensagem de Jesus ao nível 

sociopolítico. Mas nem de cair no oposto, reduzindo a mensagem 

de Jesus ao nível individual e intimista. 

«E a Palavra se fez homem e habitou entre nós.  

E nós contemplamos a sua glória:   

glória do Filho único do Pai, 

cheio de amor e fidelidade.» (Jo 1,14) 
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 “Ninguém ignora que,  

entre todas as Escrituras,  

mesmo do Novo Testamento,  

têm os EVANGELHOS  

o primeiro lugar,  

enquanto são o principal testemunho  

da vida e da doutrina  

do Verbo encarnado, nosso Salvador. 

A Igreja defendeu e defende,  

sempre e em toda parte,  

a origem apostólica dos quatro Evangelhos. 

Aquilo que os Apóstolos,  

por ordem de Cristo, pregaram,  

depois os mesmos Apóstolos  

e os varões apostólicos  

transmitiram por escrito,  

sob a inspiração do Espírito divino,  

como fundamento da fé:  

é o Evangelho quadriforme,  

segundo Mateus, Marcos, Lucas e João”  

(Dei Verbum 18). 
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EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS 

JESUS, O MESTRE DA JUSTIÇA 

Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que 
significa: «Deus está conosco» (Mt 1,23). À medida que lemos este 
Evangelho, vamos descobrindo o significado desse título: Deus está 
presente em Jesus, comunicando a palavra e ação que libertam os 
homens e os reúnem como novo povo de Deus. As últimas palavras 
de Jesus (Mt 28,20) são uma promessa de permanência: «Eis que 
eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo». Essas 
palavras, dirigidas ao grupo dos discípulos, mostram que Mateus vê 
a comunidade cristã como semente do novo povo de Deus, povo 
que é o lugar onde se manifestam a presença, ação e palavra de 
Jesus. 

Segundo Mateus, Jesus é o Messias que realiza todas as 
promessas feitas no Antigo Testamento. Essa realização ultrapassa 
as expectativas puramente terrenas e materiais dos 
contemporâneos de Jesus, que esperavam apenas um rei 
nacionalista para libertá-los da dominação romana. Frustrados em 
suas expectativas, eles o rejeitam e o entregam à morte. Por isso, a 
comunidade reunida em torno de Jesus torna-se agora a portadora 
da Boa Notícia a todos os homens, a fim de que eles pertençam ao 
Reino do Céu. 

Logo de início, Mateus apresenta Jesus como o Mestre que 
veio realizar a justiça: «devemos cumprir toda a justiça» (3,15). O 
restante do Evangelho mostra que, através da palavra e ação, 
Jesus vai educando a comunidade cristã para a prática dessa 
justiça, isto é, vai ensinando como se deve realizar concretamente 
a vontade de Deus. 

De todos os evangelistas, Mateus é aquele que apresenta 
didática mais clara. Entre o prólogo (Mt 1-2) e a narrativa da morte 
e ressurreição de Jesus (26,3-28,20), ele organiza o assunto de 
todo o seu Evangelho em cinco livrinhos, cada um contendo uma 
parte narrativa seguida de um discurso. Lendo atentamente, 
podemos perceber que Mateus escolheu os episódios de cada 
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parte narrativa, de modo a ilustrar o discurso seguinte. E o discurso, 
por sua vez, resume e explica o que está contido nessa narrativa. 
Assim a palavra de Jesus é sempre apresentada como resultado de 
uma ação, e toda ação é sempre ensinamento, anúncio. 

A comunidade cristã, lendo Mateus, é convidada a olhar para 
dentro de si mesma, a fim de descobrir a presença de Jesus, que 
ensina a prática da justiça. Desse modo, a comunidade aprenderá a 
dizer a palavra certa e a realizar a ação oportuna, no tempo e lugar 
em que está vivendo. 

 

 

EVANGELHO SEGUNDO SÃO MARCOS 

QUEM É JESUS? 

Marcos escreveu o seu Evangelho com a finalidade precisa de 
responder à pergunta: «Quem é Jesus?».  

O evangelista, porém, não responde com doutrinas teóricas ou 
discursos de Jesus. Ele apenas relata a prática ou atividade de 
Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de 
que Jesus é o Messias, o Filho de Deus (1,1; 8,29; 14,61; 15,39).  

Portanto, na leitura do livro de Marcos, o importante é perceber 
o significado do que Jesus faz, isto é, estar atento ao quadro 
completo da sua atividade. 

Através da sua prática, Jesus realiza o projeto messiânico 
segundo a vontade do Pai, entrando em conflito com uma 
concepção de Messias ligada aos esquemas de dominação.  

Nessa época, tinha-se a ideia de que o Messias viria como rei 
triunfante, que libertaria a nação judaica do poderio romano, e faria 
Israel retomar o antigo esplendor dos tempos de Davi e Salomão. 
Mas esse Messias não mudaria em nada, e até mesmo 
aperfeiçoaria, o esquema interno classista e opressor, sustentado 
por uma ideologia religiosa. Esse conflito se traduz concretamente 
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no confronto da atividade de Jesus com a sociedade judaica do seu 
tempo. 

Toda a atividade de Jesus é o anúncio e a concretização da 
vinda do Reino de Deus (Mc 1,15). E isso se manifesta pela 
transformação radical das relações humanas:  

 o comércio é substituído pela partilha (campo econômico), 

 o poder-dominação é substituído pelo serviço (campo político),   

 a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade (campo 
ideológico).  

Trata-se de proposta alternativa de sociedade, que leva ao 
nivelamento fraterno das pessoas e que possibilitaria a vivência em 
paz uns com os outros (Mc 9,50) 

Isso provoca a oposição acirrada das autoridades e dos 
privilegiados, que fazem de Jerusalém e do Templo a sede de sua  
riqueza, poder e ideologia.  

O resultado do conflito é a paixão e morte de Jesus. Mas Jesus 
não permanece morto. Ele ressuscita, e sua Ressurreição é a 
sentença condenatória do sistema que o matou. 

O livro de Marcos é apenas o começo da  

Boa Notícia - EVANGELHO (1,1). 

O autor deixa claro, portanto, que sua obra não é completa e 
que, para chegar ao fim, supõe que o leitor tome uma posição: 
continuar o livro através de sua própria vida, tornando-se discípulo 
de Jesus. Como discípulo, o leitor deve agora chegar a uma 
decisão, isto é, reconhecer Jesus como o Messias que leva à 
plenitude de vida (8,29; 15,39) e aceitar o seu convite, indo ao 
encontro do Ressuscitado na Galiléia (16,7).  

Não se trata simplesmente de voltar a ler o Evangelho desde 
1,14, e sim de continuar no tempo presente a atividade concreta de 
Jesus, através de prática que faça renascer continuamente a 
esperança da vinda do REINO DE DEUS. 
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EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 

COM JESUS NASCE UMA NOVA HISTÓRIA 

O terceiro Evangelho é a primeira parte de uma obra desde o 
início concebida como um todo; sua continuação é o livro dos Atos 
dos Apóstolos (Lc 1,1-4; At 1,1ss).  

 No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus;  

 em Atos, temos o caminho da Igreja.  

Juntos, formam o caminho da salvação, com o centro de 
referência em Jerusalém.  

 Jerusalém é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Aí ele vai 
morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão.  

 Jerusalém é também o ponto de partida do caminho da Igreja 
que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra (At 1,8). 

O Evangelho de Lucas apresenta o caminho de Jesus como 
caminho que se realiza na história. Para percorrê-lo, o Filho do 
Altíssimo (1,32) se faz homem em Jesus de Nazaré (2,1-7), 
trazendo para dentro da história humana o projeto de salvação que 
Deus tinha revelado, conforme a promessa feita no Antigo 
Testamento (1,68-70). 

O caminho de Jesus inicia o processo de libertação na história, 
e por isso realiza nova história: a história dos pobres e oprimidos 
que são libertos para usufruírem a vida dentro de novas relações 
entre os homens.  

O programa da ação libertadora de Jesus é apresentado no 
seu discurso na sinagoga de Nazaré (4,16-22).  

Por essa razão, o caminho provoca confronto, choque com 
aqueles que julgam a história como já realizada e querem manter o 
sistema organizado. Tal sistema, porém, mostra apenas a história 
tal como é contada pelos ricos e poderosos, que exploram e 
oprimem o povo, reduzindo-o à miséria e fraqueza.  
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O caminho de Jesus força a revisão dessa história, e começa a 
contar a história a ser construída pelos pobres (1,46-55; 1,67-79). 
Desse modo, surge entre os homens o caminho da salvação, que é 
o caminho da paz (1,79). 

O ápice do terceiro Evangelho está nas palavras de Jesus na 
cruz: «Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito» (23,46).  

A morte de Jesus é a sua libertação nas mãos de Deus. É a 
consequência da sua vida e atividade voltada para os pobres e 
oprimidos, provocando toda a violência do sistema baseado na 
riqueza e no poder. Mas a morte é também a libertação, é o 
resultado da obediência total e confiante a Deus. Por isso Lucas vê 
a morte de Jesus como «assunção», o ápice do caminho de Jesus 
para o mistério de Deus. Jesus faz da sua vida e morte ato de 
humilde entrega a Deus. E Deus responde com a ressurreição (At 
2,22-24; 3,15), que revela e legitima o caminho de Jesus 
como o caminho da vida. 

O caminho de Jesus é, portanto, a pedagogia que ensina a 
fazer a história dos pobres que buscam um mundo mais justo e 
mais humano. Com efeito, Jesus traz o projeto para uma ordem 
nova, a libertação que leva os homens à relação de partilha e 
fraternidade, substituindo as relações de exploração e dominação.  

Eis o motivo por que o caminho-vida de Jesus e «todos os 
acontecimentos desta vida» (At 5,20) são importantes para revelar 
as dimensões de uma vida nova e educar o homem para um novo 
modo de ser e agir.  

Tal como Jesus educa seus discípulos durante a longa viagem 
relatada por Lucas (9,51-19,28).  

Nesse sentido, encontramos antes da viagem o convite 
fundamental para a vida: «Se alguém quer me seguir, renuncie a si 
mesmo, tome cada dia a sua cruz, e me siga» (9,23ss). 

 Jesus é o educador que mostra, pela sua palavra e ação, pela 
sua morte, ressurreição e ascensão, o caminho que leva à salvação 
e comunhão com o Pai, fonte e fim de toda a vida. 
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EVANGELHO SEGUNDO SÃO JOÃO 

O CAMINHO DA VIDA 

O Evangelho de João é diferente dos três primeiros.  

 Em Mateus, Marcos e Lucas há muitos milagres e palavras de 
Jesus. 

 Em João encontramos apenas sete milagres, que são 
chamados sinais, e alguns discursos que se desenvolvem 
lentamente, repetindo sempre os mesmos temas-chave.  
 

 Os três primeiros evangelistas reuniram, completaram e editaram 
os assuntos que formavam a catequese existente em suas 
comunidades. 

 João seguiu caminho diferente: seu evangelho é uma espécie de 
meditação, que procura aprofundar e mostrar o conteúdo da 
catequese existente em sua comunidade. Seu evangelho visa a 
despertar e a alimentar a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a 
fim de que os homens tenham a vida (Jo 20,30-31). 

Para João, Jesus é o enviado de Deus, aquele que revela o 
Pai aos homens. Deus ama os homens e quer dar-lhes a vida. 
Jesus revela esse amor e realiza a vontade do Pai, dando sua vida 
em favor dos homens. João procura mostrar isso: 

 Na primeira parte do evangelho, através dos sete sinais que ele 
apresenta, salientando aí a importância do compromisso da fé.  

 Na segunda parte, ele mostra a mesma coisa, salientando a 
importância do amor e narrando o supremo sinal: a volta de 
Jesus ao Pai, através da morte e ressurreição. 

A revelação de Deus em Jesus põe o mundo em julgamento. 
Diante da luz da revelação, a vida dos homens se esclarece:  

 Os que vivem conforme a vontade de Deus, aproximam-se de 
Jesus e o aceitam.  

 Os que não vivem conforme a vontade de Deus, se afastam 
dessa luz, rejeitando Jesus.  
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Por isso, João salienta no seu evangelho as reações que os 
homens têm diante de Jesus. Reações de aceitação, que levam à 
vida, e de recusa, que levam à morte. Recusa e hostilidade que 
levam Jesus à morte; aceitação que produz a primeira comunidade 
reunida em nome de Jesus. Doravante, caberá a essa comunidade 
continuar a missão de Jesus. 

Deus Pai testemunhou seu amor, entregando seu Filho único 
para que os homens tenham a vida. Os homens, por sua vez, 
respondem ao amor do Pai quando, do mesmo modo, se abrem 
para o dom do amor, pondo-se a serviço da vida dos irmãos. 

Somos convidados a ler este evangelho colocando-nos em 
clima de julgamento, para nos abrirmos à luz de Deus que, 
mediante Jesus, ilumina a nossa vida e nos leva a tomar 
uma decisão: aceitar e continuar a obra de Jesus para termos 
definitivamente a vida, ou rejeitar Jesus e estarmos definitivamente 
condenados. 

ATOS DOS APÓSTOLOS 

O CAMINHO DA MISSÃO 

O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre 
80 e 90 d.C. Seu autor é o mesmo do terceiro Evangelho; desde o 
séc. II, a tradição o identifica com Lucas, o médico que 
acompanhou Paulo (cf. Cl 4,14; Fm 24). De fato, é continuação do 
Evangelho de Lucas. Ambos formam, segundo o autor, o caminho 
da salvação:  

 o Evangelho apresenta o caminho de Jesus; 
  

 o livro dos Atos apresenta o caminho da Igreja, que prolonga o 
caminho de Jesus «até os extremos da terra».  

O relato que une as duas obras é a ascensão, que coroa a vida 
de Jesus (Lc 24,51) e funda a missão universal da Igreja (At 1,8).  

A atividade missionária da Igreja é apresentada como a grande 
viagem de Jerusalém até Roma, centro do mundo na época. Por 
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isso, a evangelização é vista como caminhada e a vida cristã 
recebe o nome de CAMINHO (9,2; 19,9.23; 24,22). 

Podemos dizer que o livro dos Atos é o Evangelho do Espírito. 
Aí se conta que o Espírito Santo prometido faz nascer a 
comunidade cristã e a impulsiona para o testemunho aberto e 
corajoso do NOME de Jesus, isto é, para anunciar a palavra e ação 
libertadora de Jesus. 

Esse testemunho provoca o surgimento da grande novidade 
que tende a transformar pessoas, relações e estruturas da 
sociedade, provocando alternativas que se chocam frontalmente 
com os interesses sociais vigentes. A novidade desperta conflitos 
dentro da Igreja e no relacionamento desta com a sociedade.  

 Dentro surge o conflito de tendências (6,1-6) entre convertidos de 
origens diversas (15,1-35) e entre o centro e a periferia (15,1-2). 
  

 Na relação da Igreja com a sociedade surge o conflito frente ao 
poder político romano, conflito que perpassa o livro todo, de 
modo velado e como que prolongando o conflito de Jesus com as 
estruturas políticas do seu tempo; finalmente, um dos conflitos 
básicos é o econômico (5,1-11; 13,4-12.50-51; 16,16-24; 19,23-
40).  

Pode-se dizer que Atos é o livro da novidade e, portanto, também 
dos conflitos. Numa sociedade corroída pelo interesse e egoísmo, 
qualquer proposta de alternativa mais fraterna e igualitária provoca 
oposições e confrontos. 

Em Atos, a Igreja aparece como dinamismo polarizado no 
testemunho e na missão. Livre do jurisdicismo, sua estruturação é 
ainda bastante carismática e suas instituições só vão sendo criadas 
à medida que se tornam meios eficazes para atender às 
necessidades internas e exigências da missão (cf. 6,1-6).  

Tanto pela vida comunitária, como pelo empenho apostólico, a 
Igreja apresentada nos Atos é o modelo utópico; frente a ele as 
comunidades de todos os tempos e lugares podem fazer uma 
revisão, a fim de redescobrir sua própria identidade. 
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CARTAS DE SÃO PAULO 

Introdução geral 

Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo 
Testamento. As informações sobre sua vida estão nos Atos dos 
Apóstolos e nas Cartas que ele escreveu. Nasceu por volta do ano 
10 da nossa era, na cidade de Tarso da Cilícia (At 9,11). Filho de 
judeus, da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita 
tradição judaica (Fl 3,5). Jovem ainda foi para Jerusalém, onde se 
especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre e 
fariseu, ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no 
cumprimento de toda a Lei judaica e seus pormenores (At 22,3). 

Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos (Fl 
3,6), até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco 
(At 9,1-19). A experiência de Jesus mudou completamente sua vida 
até a morte, situada por volta do ano 67. 

Paulo é homem bem preparado. Além de conhecer a fundo a 
religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões 
gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego. Enquanto judeu, 
tem mentalidade completamente diferente da dos gregos. Mas se 
esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além 
disso, é cidadão romano (At 16,37). Ele soube tirar partido desse 
título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu, para 
conduzir todos a Jesus (1Cor 9,19-22). 

Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era 
seu caráter: às vezes, muito meigo e carinhoso; outras vezes, 
severo. Não abre mão e ameaça com castigos. Escrevendo às 
comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e é 
capaz de dar a vida por eles (1Ts 2,7-8). Sente pelos fiéis 
novamente as dores do parto (Gl 4,19). Ama-os, e por isso se 
sacrifica ao máximo por eles (2Cor 12,15). Mas é também pai que 
educa (1Ts 2,11), que gera as pessoas, por meio do Evangelho, à 
vida nova (1Cor 4,15). Sente, pelas comunidades que fundou, o 
ciúme de Deus (2Cor 11,2), temendo que elas percam a fé. Quando 
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se faz necessário, é severo e ameaça, exigindo obediência (1Cor 
4,21). 

Paulo é capaz de amar todos os membros de todas as 
comunidades, sem distinções. Constantemente os chama 
«caríssimos» e «amados». Quer que todos sejam fiéis a Deus. É 
assim que se tornarão seus filhos, como, por exemplo, o é Timóteo 
(1Cor 4,17).  

É interessante ler as Cartas de Paulo e anotar com quanta 
frequência ele usa expressões tais como: tudo, todo, sempre, 
continuamente, sem cessar, etc., para com elas expressar sua 
constante preocupação para com todos. 

Atividade apostólica 

Jesus, durante sua vida, se movimentou quase que 
exclusivamente dentro de uma pequena região, a Palestina. Poucas 
vezes ele esteve em terras que não pertenciam aos judeus. Falou 
do Reino semelhante ao grão de mostarda que cresce e abriga os 
pássaros (Lc 13,18-19). E pediu que os discípulos percorressem o 
mundo e anunciassem o Evangelho a todos (Mc 16,15). 

Depois que se converteu, Paulo começou a anunciar o 
Evangelho aos judeus. Mas eles o perseguiam e lhe criavam uma 
série de obstáculos. Diante da rejeição do Evangelho por parte dos 
seus conacionais, ele se volta para os pagãos (At 13,44-49). Até o 
fim da vida, Paulo tem consciência de ter sido destinado a levar a 
Palavra de Deus aos pagãos, pois, em Cristo, o Pai chama todos à 
salvação. A esse projeto Paulo dá o nome de mistério, e ele é seu 
principal executor. 

Mas não é fácil pôr em prática esse plano quando se trata de 
aplicá-lo a realidades diferentes daquelas que Jesus de Nazaré 
viveu. O próprio Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. O que 
ele fez foi a experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, ao 
anunciar o Evangelho aos pagãos, foi preciso adaptá-lo à 
mentalidade dos ouvintes, respondendo às preocupações que eles 
tinham, conservando o que era essencial e deixando de lado o que 
não era importante. 



 

100 
 

Pelo fato de não ter vivido com Jesus como os demais 
apóstolos, ele enfrentou sérias dificuldades.  

 Alguns afirmavam: «Ele não é apóstolo, pois não viu o 
Senhor.» Paulo se defende, contando sua experiência com 
Cristo (Gl 1,12; 2Cor 12,1-4). 
  

 Outros diziam: «Só quem andou com Jesus de Nazaré é que 
pode fundar comunidades.» A essa crítica ele responde, por 
exemplo, em 1Cor 9,2-3. 

 

 Outros, ainda, afirmavam: «Ele realmente não é apóstolo. 
Pois, se fosse, teria a coragem de viver à custa da 
comunidade. Ele não é livre.» Paulo responde que, para ele, 
anunciar o Evangelho é uma obrigação (1Cor 9,15-17). Ele 
cumpre uma ordem. Por isso, não tem direito de ser 
sustentado por outros. Ele considerava muito perigoso unir 
pregação do Evangelho com dinheiro. Por isso, preferia 
ganhar o pão com o suor do rosto, e anunciar o Evangelho 
gratuitamente (cf. Fl 4,15-17), apesar de Jesus ter dito que o 
operário é digno do seu sustento (Mt 10,10). 

Além disso, ele teve que lutar contra os falsos missionários (cf. 
2Cor 10-12), que anunciavam um evangelho fácil, que fugiam da 
humilhação e da tribulação.  

Paulo não tem em mãos o Evangelho escrito. Ele o traz 
impresso na sua carne, marcada por toda sorte de sofrimento (1Cor 
11,21-29), a ponto de estar crucificado com Cristo (Gl 2,19), 
trazendo em seu corpo as marcas da paixão de Jesus (2Cor 4,10; 
Gl 6,17), e completando, no seu corpo, o que falta das tribulações 
de Cristo (Cl 1,24).  

Assim ele pode dizer que já não é ele que vive, mas é Cristo 
que vive nele (Gl 2,20).  

É assim que ele anuncia o Evangelho. 
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As Cartas de São Paulo 

Paulo foi quem criou a comunicação escrita para o Novo 
Testamento e foi aquele que mais escreveu. Suas Cartas são 
anteriores aos textos dos Evangelhos. Quais os motivos que o 
levaram a escrever? Sem dúvida, suas Cartas são pastorais. 
Procuram iluminar, com o Evangelho, os problemas enfrentados 
pelas comunidades cristãs. Ele não inventa teorias, mas tenta, a 
partir das dificuldades, mostrar o que significa ser cristão, naquele 
momento e naquele lugar determinado. Por isso é que certas 
soluções por ele apresentadas devem ser entendidas à luz dos 
problemas e da realidade que tal comunidade viveu (cf. 1Cor 11,2-
16). 

Paulo escreveu em grego, mas seu modo de pensar é, na 
maioria das vezes, o de mestre judeu. Para nós não é fácil 
acompanhar seu raciocínio. O Antigo Testamento passa 
necessariamente por Jesus Cristo. Este, com sua vida e pregação, 
ilumina o ser e o agir do cristão. É por isso que, em suas cartas, 
encontramos muitas citações do Antigo Testamento. Mas os 
ensinamentos aí contidos não chegam ao cristão sem serem 
iluminados, refeitos ou anulados pela pregação e vida de Jesus 
Cristo, a quem o cristão aderiu pela fé. 

Como ler as Cartas 

A ordem que as Bíblias utilizam para apresentar as Cartas de 
Paulo é a do tamanho: da maior à menor.  

Para quem começa a ler Paulo, essa ordem pode não ser a 
melhor. De fato, a primeira Carta que aparece - aos Romanos - é 
uma das mais difíceis e um tanto teórica, e não foi a primeira a ser 
escrita. Ela pressupõe o amadurecimento do pensamento de Paulo, 
e foi escrita a uma comunidade que ele não fundou nem conhecia. 

Portanto, em vez de seguir a ordem de tamanho, sugere-se 
outro caminho: ler as Cartas segundo a ordem cronológica, ou seja, 
segundo as datas aproximadas em que foram escritas. Ora, a 
ordem cronológica não é uma questão pacífica. Os estudiosos 
discutem ainda hoje qual a época em que apareceram.  
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Mas pode-se traçar um roteiro: começa-se com 

 1 e 2 Tessalonicenses e, depois,  

 Filipenses. Daí podem-se ler  

 1 e 2 Coríntios (cf., para isso, a Introdução a 2Cor), 
prosseguindo nesta ordem:  

 Gálatas,  

 Romanos, 

 Efésios,  

 Colossenses,  

 Filemon,  

 1 Timóteo,  

 Tito,  

 2 Timóteo. 

Antes de ler uma Carta, seria bom perguntar:  

 Quais os problemas que estão por detrás desse texto? 
  

 A quais questionamentos Paulo responde? 
  

 Por que ele precisou escrever?  

Para entender essas questões, as Introduções serão uma 
ajuda indispensável, bem como as notas. 

Finalmente, lendo as Cartas em ordem cronológica, será 
possível acompanhar os temas que mais interessam, por exemplo: 

 como deve ser a comunidade?,  

 o que significa ser cristão?,  

 qual a tarefa do agente de pastoral?,  

 qual o projeto de Deus?,  

 como levar à frente a evangelização? etc.  

Esses e outros temas aparecem com bastante frequência ao 
longo das Cartas, e será mais fácil fazer o confronto entre o que 
Paulo disse a cada comunidade, em tempos e circunstâncias 
diferentes. 
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CARTA AOS ROMANOS 

A SALVAÇÃO VEM PELA FÉ 

Nada sabemos sobre a origem da comunidade cristã de Roma, 
nem sobre suas condições na época de Paulo. As únicas 
informações são as que se podem tirar desta carta. 

Formada talvez por cristãos vindos da Palestina e da Síria, 
essa comunidade logo se tornou conhecida no mundo todo. Um 
edito do imperador Cláudio, no ano 49, expulsou de Roma os 
judeus e, provavelmente, também cristãos. Prisca e Áquila, um 
casal judeu-cristão, vítimas dessa expulsão, foram para Corinto, 
onde se encontraram com Paulo (At 18,1-3), que realizava a 
segunda viagem missionária (50-52 d.C.). É através deles que 
Paulo é informado sobre a situação dos cristãos em Roma. A partir 
dessa época, o Apóstolo começa a fazer planos para visitá-los 
pessoalmente. Por ocasião da terceira viagem (57-58 d.C.), ele se 
encontra novamente em Corinto (At 20,1-3), e projeta ir até a 
Espanha. Escreve, então, a fim de preparar os cristãos de Roma 
para a sua tão desejada visita (Rm 15,14-29). 

A carta aos Romanos parece ter uma finalidade bem precisa: 
os temas teológicos tratados e o debate com o judaísmo mostram 
que Paulo está preocupado em corrigir falsas interpretações a 
respeito de sua pregação entre os pagãos, provavelmente levadas 
a Roma por judeus e por cristãos judaizantes (Rm 16,17-18). 

O Apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e 
aprofundada, a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na 
carta aos Gálatas: a gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que 
só Deus pode salvar e que ele salva não apenas os judeus, mas 
toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva por meio 
de Jesus Cristo. Ora, para que a humanidade seja salva, Deus lhe 
dá uma anistia geral sob uma condição: que o homem acredite em 
Jesus Cristo, manifestação suprema do amor de Deus aos homens, 
e se torne discípulo dele. A seguir, o Espírito age dentro do homem, 
assim anistiado, e constrói nele uma vida nova, que destrói o 
pecado. Solidarizando-se com Jesus Cristo, princípio da nova 
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humanidade (novo Adão), a humanidade pode recomeçar seu 
caminho e salvar-se. 

Paulo quer mostrar aos judeu-cristãos de Roma e a nós que 
nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a 
judaica, pois não consegue destruir o pecado; ao contrário, ela até 
alimenta o pecado. Somente a fé que temos em Jesus Cristo é que 
nos insere no âmbito da graça e nos possibilita construir, no 
Espírito, a humanidade nova. 

 

PRIMEIRA CARTA AOS CORÍNTIOS 

COMO SUPERAR OS CONFLITOS NA COMUNIDADE 

Corinto era uma rica cidade comercial, com mais de 500.000 
habitantes, na maioria escravos. Nesse porto marítimo se 
acotovelava gente de todas as raças e religiões à procura de vida 
fácil e luxuosa, criando ambiente de imoralidade e ganância. A 
riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de 
muitos. Surgiu, inclusive, uma expressão: «Viver à moda de 
Corinto», que significava viver no luxo e na orgia. 

Paulo, entre os anos 50 e 52, permaneceu aí durante dezoito 
meses (At 18,1-18) e fundou uma comunidade cristã formada por 
pessoas da camada mais modesta da população (1Cor 1,26-28). 

A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, 
provavelmente no ano 56. A comunidade já estava reproduzindo, 
de certa maneira, o ambiente vivido na cidade toda. Ela também 
estava dividida: os grupos brigavam entre si, cada um se apoiando 
na autoridade de algum pregador do Evangelho.  

Por isso, o primeiro objetivo de Paulo na carta é restabelecer a 
unidade, advertindo que o único líder é Cristo, e este não está 
dividido. Paulo aproveita da situação para traçar um retrato do 
verdadeiro agente de pastoral (1Cor 1-4). Depois, passa a 
denunciar os escândalos que tomam conta da comunidade: incesto, 
julgamento em tribunais pagãos e a imoralidade, e vai elaborando 
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uma teologia do corpo: este é o templo do Espírito Santo (1Cor 5-
6). 

Em seguida, responde a diversas perguntas formuladas pelos 
coríntios. Na primeira série, procura orientar os cristãos sobre 
os estados de vida (1Cor 7): matrimônio ou celibato? divórcio ou 
indissolubilidade? o que pensar da virgindade? como devem 
comportar-se os noivos? as viúvas podem se casar de novo? Em 
tudo isso, onde está a originalidade cristã?  

Ao responder sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos 
(1Cor 8-10), ele coloca o fundamento da verdadeira liberdade 
cristã: o respeito aos outros. 

A carta também apresenta normas para que haja ordem e 
autêntico culto cristão nas assembleias litúrgicas (1Cor 11-14): 
entra na debatida questão do véu das mulheres; denuncia as 
diferenças de classe nas celebrações eucarísticas, e aí é taxativo: 
Eucaristia sem amor  fraterno é impossível.  

Salienta igualmente que os carismas que fervilham na 
comunidade só têm sentido quando estão a serviço dos irmãos e se 
estão subordinados ao dom maior, que é o amor. 

Por fim (1Cor 15), citando exemplos da natureza e da próxima 
ressurreição de Cristo, demonstra que a ressurreição dos corpos é 
inquestionável: o cerne da fé é a certeza de que a vida vence a 
morte. 

 

SEGUNDA CARTA AOS CORÍNTIOS 

A FORÇA SE MANIFESTA NA FRAQUEZA 

É difícil dar uma visão ordenada da segunda carta aos 
Coríntios. Isso porque esta carta é composta, provavelmente, de 
vários escritos que Paulo enviou aos Coríntios em ocasiões 
diferentes. Um fato é certo: o Apóstolo remeteu mais de duas cartas 
aos coríntios; pelo menos quatro e um bilhete. 
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Alguns dados ajudam a descobrir isso.  

 Em 1Cor 5,9, Paulo diz que tinha escrito uma carta anterior, 
admoestando os coríntios para que não tivessem relações com 
gente imoral.  

 Em 2Cor 2,3, fala de uma carta severa e que, ao escrevê-la, 
«estava tão preocupado e aflito que até chorava». Essas duas 
cartas, terão desaparecido ou podemos encontrá-las em algum 
lugar? Vamos por partes: 

1. O trecho 2Cor 6,14-7,1 interrompe de certa maneira o contexto; 
se retirado, não faria falta e até a leitura correria melhor. Nesses 
versículos Paulo trata dos ídolos e da impiedade; por isso, alguns 
estudiosos pensam que se trata de um pedaço da carta 
mencionada em 1Cor 5,9. 

2. Os capítulos 10-13 da segunda carta aos Coríntios têm 
tonalidade diferente dos capítulos anteriores. Paulo se mostra 
severo e se nota grande envolvimento emocional. Pode ser a carta 
de que ele fala em 2Cor 2,3. 

3. No início de 2Cor 9, Paulo diz que é inútil escrever sobre o 
«serviço prestado aos irmãos», isto é, sobre a coleta. No entanto, o 
cap. 8 já tratara longamente sobre essa questão. Este cap. 9 seria, 
então, um bilhete escrito posteriormente, que retoma o assunto da 
coleta. 

Assim, temos em ordem cronológica: 

A - 2Cor 6,14-7,1: fragmento da carta escrita antes da 1Cor. 

B - Primeira carta aos Coríntos. 

C - 2Cor 10-13: carta severa escrita entre lágrimas. Paulo defende 
ardorosamente a autenticidade do seu ministério, fazendo uma 
espécie de diário apaixonado de sua vida de apóstolo. Os coríntios 
o haviam pressionado, exigindo contas quanto à origem de sua 
vocação, à autenticidade do seu evangelho e à sinceridade do seu 
comportamento. Paulo reage magoado; mas, com firmeza e de 
coração aberto, expõe a sua vida. Deixa vir à tona sua 
personalidade exuberante e contraditória: ele é forte e fraco, audaz 
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e reservado, impetuoso e terno, mas sempre fiel à missão 
apostólica e plenamente convicto do evangelho que prega. 

D - 2Cor 1-8: carta escrita depois da anterior (c). Recorda os 
incidentes entre o Apóstolo e a comunidade de Corinto, em 
particular o caso de alguém que o teria injuriado pessoalmente. Tito 
fora enviado para resolver essa questão e voltara trazendo boas 
notícias sobre a reconciliação. No final (cap. 8), dá instruções sobre 
uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, que se encontrava 
em sérios apuros financeiros. 

E - 2Cor 9: bilhete escrito pelo próprio Paulo, retomando o assunto 
da coleta, talvez endereçado às igrejas da região de Corinto. 

A sequência pode parecer complicada, mas permite 
compreender melhor os acontecimentos e o modo como Paulo 
reagiu diante das dificuldades suscitadas pela turbulenta 
comunidade de Corinto. 

 

CARTA AOS GÁLATAS 

DA ESCRAVIDÃO PARA A LIBERDADE 

A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. 
Na segunda viagem missionária, Paulo atravessou «a Frígia e a 
região da Galácia» (At 16,6), e aí fundou comunidades, depois 
visitadas (At 18,23) durante a terceira viagem (53-57 d.C.).  

O livro dos Atos mostra que Paulo permaneceu longo tempo 
em Éfeso (At 19,1-21,1). Foi aí, provavelmente, que o Apóstolo teve 
notícias de um ataque contra ele e sua doutrina em meio às 
comunidades da Galácia.  

Alguns judeu-cristãos, ligados a certos círculos de Jerusalém,  

 queriam impor aos pagãos convertidos a circuncisão e a 
observância da Lei mosaica.  

 Além disso, ridicularizavam Paulo, negando a sua autoridade de 
apóstolo, porque ele não pertencia ao grupo dos Doze.  
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 Diziam também que a doutrina sobre a caducidade da Lei era 
invenção de Paulo, e não correspondia ao pensamento da igreja 
de Jerusalém. 

A carta aos Gálatas foi escrita no fim da estada de Paulo em 
Éfeso, provavelmente no inverno de 56-57. É a única carta de 
Paulo que não começa com ação de graças e não termina com 
bênção, fato que testemunha a sua indignação.  

De fato, em tom agressivo, ele defende o seu apostolado e 
doutrina, reafirmando que o Evangelho nada tem a ver com a Lei 
mosaica nem com qualquer outro tipo de espiritualidade legalista. 

A carta aos Gálatas foi definida como o manifesto da liberdade 
cristã e universalidade da Igreja. Daí a sua importância. Contudo, 
libertação de quê e para quê? Libertação de uma vida programada 
externamente por um minucioso código de regras e leis, que 
conservam o homem numa atitude infantil diante da vida. 
Libertação para uma vida adulta e consciente, graças ao uso 
responsável da liberdade. A vida do homem não deve ser 
determinada por um código de leis, mas por compromisso pessoal 
e íntimo com Cristo, que está presente no profundo do ser humano 
(2,20). A liberdade é conduzida pelo amor a si mesmo e aos outros, 
amor que é compromisso ativo com o crescimento do outro (5,6.13-
14). 

Ao ler a carta aos Gálatas, nós, cristãos de hoje, somos 
convidados a uma séria revisão: onde está a motivação 
fundamental que dirige a nossa vida cristã:  

 numa série de observâncias mecânicas de leis e ritos? Ou  

 no compromisso com Jesus Cristo, que se realiza através 
de amor responsável e criativo? 

A Igreja também é convidada a essa revisão de vida: ela 
realmente educa os filhos de Deus para a liberdade e a fé? ou 
estabelece leis que escravizam e esterilizam a vida cristã? As 
instituições eclesiais visam a colocar fronteiras de salvação? ou 
procuram formar comunidades comprometidas com Jesus Cristo e 
abertas para servir a todos? 
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CARTA AOS EFÉSIOS 

VIDA PLENA EM CRISTO 

As quatro cartas aos Filipenses, a Filemon, aos Colossenses e 
aos Efésios formam o grupo das cartas do cativeiro. As três 
primeiras foram muito provavelmente escritas em Éfeso, entre os 
anos 55-57. Efésios e Colossenses talvez tenham sido escritas na 
mesma ocasião; é o que se deduz da semelhança entre elas e pelo 
fato de mencionarem Tíquico como portador de ambas (Ef 6,21; Cl 
4,7).  

O Apóstolo parece não conhecer pessoalmente os 
destinatários dessas duas cartas. Isso nos leva a pensar que a 
carta aos Efésios, na origem, não teve destinatário preciso; talvez 
fosse uma circular destinada às comunidades da região próxima a 
Éfeso; e alguns chegam a pensar que seria a mesma carta dirigida 
à igreja de Laodiceia, citada em Cl 4,16. Note-se que a expressão 
«em Éfeso» (Ef 1,1) falta em diversos manuscritos antigos. 

A carta aos Efésios é fruto de longa e amadurecida meditação 
teológica. Contemplando o projeto de Deus para a salvação da 
humanidade, o olhar de Paulo se concentra em Jesus Cristo no 
céu. É a ideia central da carta. Cristo, porém, não está longe do 
mundo nem dos homens. De fato, sua soberania engloba toda a 
criação e com ela toda a humanidade, que assim constituem o seu 
Corpo, a Igreja, na qual se manifesta o grande mistério agora 
revelado, ou seja: em Cristo, Deus reúne todos os homens na paz e 
na unidade, excluindo quaisquer separações de raça ou de origem 
religiosa. Cristo é o centro e ápice do eterno projeto de Deus, é o 
caminho da reconciliação e reunião de todos os homens no único 
povo de Deus.  

A Igreja abarca a humanidade inteira, e Paulo a contempla nas 
dimensões do universo. Ela é descrita sob três imagens: esposa 
(5,22-23), corpo (1,23; 4,16) e edifício (2,19-22). Desse modo, o 
Apóstolo relembra os laços íntimos e orgânicos que unem os homens 
a Cristo e entre si na comunidade, para levá-la ao pleno 
desenvolvimento. A carta aos Efésios é a carta do mistério da Igreja. 
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CARTA AOS FILIPENSES 

O VERDADEIRO EVANGELHO 

Filipos foi a primeira cidade europeia que recebeu a 
mensagem cristã (At 16,6-40). Paulo aí chegou na primavera do 
ano 50 durante a segunda viagem missionária. 

O primeiro núcleo da comunidade por ele fundada formou-se 
através de reuniões na casa de Lídia, uma negociante de púrpura, 
que acolhera Paulo por ocasião de sua visita. O Apóstolo voltou a 
Filipos outras vezes, durante suas várias passagens pela 
Macedônia. 

Os cristãos de Filipos foram sempre os mais ligados ao 
Apóstolo e diversas vezes o socorreram com auxílio material (Fl 
4,16; 2Cor 11,9). 

A carta aos Filipenses foi escrita na prisão, provavelmente em 
Éfeso, entre os anos 55-57 (At 19). Paulo está incerto sobre o rumo 
que sua situação tornará: poderá ser morto ou posto em liberdade. 
Mas ele tem grande confiança de que será solto e que poderá 
visitar de novo, pessoalmente, a comunidade de Filipos. 

Vários motivos levam Paulo a escrever esta carta: 

 deseja agradecer o auxílio enviado pela comunidade (2,25; 4,10-
20); 

 anuncia a visita de Timóteo a Filipos e explica a razão da volta 
imprevista de Epafrodito (2,19-30); 

 adverte a comunidade sobre a divisão causada pelo espírito de 
competição e egoísmo de alguns (2,1-4); 

 previne a comunidade contra os pregadores judaizantes, que 
põem a salvação na circuncisão e na observância da lei (3,2-11); 

 relembra aos cristãos de Filipos que a autenticidade do 
Evangelho, anunciado e vivido, está na cruz de Cristo (2,5-11). 

Paulo demonstra afeto e gratidão pela comunidade de Filipos e, 
por isso, quer vê-la sempre fiel ao Evangelho. Alguns pregadores 
insistem que a salvação depende da Lei. O Apóstolo mostra com 
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vigor que a salvação só depende de Jesus Cristo. É Jesus que, 
feito homem e morto numa cruz, recebeu do Pai o poder de dar aos 
homens a salvação. E todo aquele que não transmite isso pelo 
testemunho de vida e pela palavra será sempre falso transmissor 
do Evangelho. Esta carta, portanto, fornece o critério para que uma 
comunidade cristã saiba reconhecer o verdadeiro Evangelho e 
quais são os pregadores autênticos. 

 

CARTA AOS COLOSSENSES 

CRISTO, IMAGEM DO DEUS INVISÍVEL 

Colossas era uma pequena cidade da Ásia Menor, distante 200 
km de Éfeso, e próxima de Hierápolis e Laodiceia (4,13.16). Paulo 
não a visitou pessoalmente (2,1). As comunidades cristãs de 
Colossas, Hierápolis e Laodiceia foram fundadas por Epafras, 
discípulo de Paulo (1,7; 4,13), enquanto este se encontrava em 
Éfeso (At 19). 

Os cristãos de Colossas eram provenientes do paganismo 
(1,21.27) e costumavam reunir-se nas casas de família como na de 
Ninfas (4,15) e na de Arquipo (4,17; Fm 2). 

A carta aos Colossenses foi escrita na prisão, provavelmente 
em Éfeso, entre os anos 55 e 57 (At 19), talvez na mesma ocasião 
em que foi escrita a carta aos Filipenses. 

Epafras informou Paulo sobre a situação dos cristãos em 
Colossas (1,8). Os cristãos estavam ameaçados por uma heresia 
que misturava elementos pagãos, judaicos e cristãos. Seus 
seguidores davam muita importância aos poderes angélicos, às 
forças cósmicas e a outros seres intermediários entre Deus e o 
homem, que teriam papel importante no destino de cada pessoa. 
Essas ideias traziam, como consequência, a busca de um 
conhecimento do mundo fascinante e misterioso que dominava os 
homens. Ao lado disso, depositava-se confiança numa série de 
observâncias religiosas que garantiriam a benevolência desses 
poderes superiores: observância de festas anuais, mensais e 
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sábados, leis alimentares (2,16.21) e ascéticas (2,23), culto aos 
anjos (2,18) e às forças cósmicas (2,8) etc. Tudo isso comprometia 
seriamente a pureza da fé cristã. 

Paulo então mostra que Cristo é o mediador único e universal 
entre Deus e o mundo criado; tudo se realiza por meio dele, desde 
a criação até a salvação e reconciliação de todas as coisas. Deus 
colocou Jesus Cristo como Cabeça do universo, e os cristãos, que 
com ele morreram e ressuscitaram e a ele permanecem unidos, 
não devem temer nada e a ninguém: nada mais, tanto na terra 
como no céu, pode aliená-los e escravizá-los. Doravante, o 
empenho na fé em Cristo é o caminho único para a verdadeira 
sabedoria e liberdade. Só a renovação em Cristo pode derrubar as 
barreiras entre os homens, dando origem a novas relações 
humanas, radicalmente diferentes daquelas que costumam existir 
na sociedade (3,11). 

O problema que Paulo enfrenta em Colossas não é a 
contraposição entre fé e incredulidade. Trata-se de uma questão 
que surge dentro da própria Igreja: distinguir entre o verdadeiro e o 
falso na interpretação da própria fé. E isso não é problema 
meramente teórico, pois a concepção que se tem da base da fé 
determina toda a prática da vida cristã. 

 

PRIMEIRA CARTA AOS TESSALONICENSES 

FÉ, AMOR E ESPERANÇA 

Redigida em Corinto no inverno de 50-51, esta carta é o 
primeiro documento escrito do Novo Testamento e do cristianismo. 

Atingido pela perseguição, Paulo teve que deixar às pressas a 
cidade de Filipos. Dirigiu-se a Tessalônica (At 16,19-40), grande 
cidade comercial e ponto de encontro para muitos pensadores e 
pregadores das mais diversas filosofias e religiões. 

Paulo anuncia o Evangelho e forma aí um pequeno grupo. 
Mas, perseguido, tem que fugir (cf. At 17,1-10) e seu trabalho corre 
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o risco de se esvaziar diante das inúmeras propostas dessa grande 
cidade. Então, de Atenas, ele envia seus colaboradores Timóteo e 
Silas para visitarem e trazerem notícias dessa comunidade 
perseguida. Timóteo e Silas encontram Paulo em Corinto. Ao 
receber deles a notícia de que a comunidade de Tessalônica 
continuava fervorosa e ativa, ele escreve esta carta para comunicar 
a sua alegria e estimular a perseverança da comunidade. 

Nesta carta, Paulo também procura responder a algumas 
questões que preocupam a comunidade de Tessalônica. Uma é o 
problema da vinda gloriosa de Cristo. Os tessalonicenses 
pensavam que essa vinda se realizaria logo, e se perguntavam: Os 
que já morreram, será que não vão participar desse grande 
acontecimento? Paulo mostra que no fim da história, tanto os 
mortos como os vivos estarão reunidos para viverem sempre com 
Cristo ressuscitado. A esperança é para todos, e todos participarão 
da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte. 

O Apóstolo relembra que a vida cristã é espera ativa do 
Senhor. A espera, formada de fé e perseverança, leva a construir a 
comunidade no amor. Ela faz olhar para o alto e para o fim da 
história, mas também leva os fiéis a se empenharem com todos os 
outros homens nas realidades terrestres, como o respeito ao corpo 
e o trabalho. Uma espera que não deixa de reforçar a fidelidade ao 
Senhor, porque o céu nada mais será do que a plena manifestação 
da realidade que os cristãos já começam a viver no presente da 
história: a união com o Senhor para sempre. 

 

SEGUNDA CARTA AOS TESSALONICENSES 

RESISTÊNCIA EM MEIO AOS CONFLITOS 

A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita pouco depois 
da primeira. Aqui, a preocupação não é quando vai acontecer o fim 
do mundo, mas como devemos comportar-nos na espera de que 
isso aconteça. Algumas pessoas da comunidade de Tessalônica, 
ouvindo falar que Jesus Cristo glorioso deveria vir em breve, se 
refugiavam numa falsa ideia de que as perseguições não mais 
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aconteceriam. E com isso estavam perdendo a garra cristã de lutar 
pela construção do Reino. A carta retoma um dado importante: a fé 
cristã se expressa neste mundo concreto e, por isso, jamais foge da 
luta ou teme o conflito. A atitude de quem espera a vinda gloriosa 
de Cristo não é acomodar-se ou cruzar os braços, como se não 
houvesse mais nada que fazer neste mundo, senão olhar para o 
alto à espera de que tudo caia de repente lá do céu. 

Ao falar sobre a proximidade da vinda de Cristo, a carta não se 
refere a uma urgência de tempo (2,2), mas à urgência do 
comportamento vigilante e ativo nas situações de perseguição e de 
opressão: fé ativa (1,11), perseverança (2,5), firmeza no 
testemunho (2,14), ânimo e coragem (2,17). A carta toma como 
base de seu ensinamento a apocalíptica, isto é, as coisas que falam 
sobre o fim do mundo. A etapa da história em que vivemos é a 
última. Por isso, a luta deve ser mais corajosa e cheia de 
esperança, pois a característica daqueles que esperam a chegada 
gloriosa do Reino de Deus é a resistência contra as forças do mal. 
É o que a carta procura incutir. A comunidade de Tessalônica 
estava ameaçada de perder o impulso que torna o cristianismo 
dinâmico e causador de profundas transformações históricas na 
sociedade. Ao se tornarem passivos e ao não admitirem a situação 
de conflito, ameaçavam fazer do cristianismo uma religião estática, 
que mantém a situação, e não uma fé ativa que transforma o 
mundo e provoca a vinda definitiva de Cristo e do seu Reino. 

 

PRIMEIRA CARTA A TIMÓTEO 

APELO AO DISCERNIMENTO 

Junto com a carta a Tito, as cartas a Timóteo formam um 
conjunto à parte na literatura que é comumente atribuída a São 
Paulo. Não se dirigem a uma comunidade, mas a pessoas 
individuais que possuem uma responsabilidade no governo, no 
ensino e no comportamento das comunidades cristãs. Porque 
apresentam diretrizes para os pastores, desde o séc. XVIII elas são 
chamadas Cartas Pastorais. 
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Timóteo foi discípulo e colaborador de Paulo, e é mencionado 
ou está sempre junto com o Apóstolo quando este escreve suas 
cartas. 

Conforme Atos, Timóteo nasceu em Listra, na Licaônia. Filho 
de pai grego e mãe judeu-cristã, Paulo permitiu que ele fosse 
circuncidado (At 16,1-3). Ao passar por Listra, na sua segunda 
viagem missionária, Paulo tomou Timóteo consigo como 
companheiro de viagem. Timóteo ficou em Bereia quando Paulo 
teve que fugir (At 17,14s) e depois se juntou a Paulo em Corinto. 
Foi mandado para a Macedônia antes da terceira viagem de Paulo 
(At 19,22) e estava no grupo de Paulo no fim da terceira viagem (At 
20,4). A 1Tm deve ter sido escrita em 64-65 e apresenta Timóteo 
como responsável pela igreja de Éfeso. 

A importância da 1Tm está no seu testemunho histórico sobre 
a organização eclesiástica. Paulo insiste para que Timóteo 
desempenhe com firmeza e coragem a função que recebeu de 
Cristo mediante a imposição das mãos («ordenação»). Exorta-o a 
tornar-se anunciador e defensor da verdade (1,3-20), a organizar o 
culto (2,1-15) e a ser pastor, dirigindo a comunidade na diversidade 
dos grupos (3,1-6,2). Estamos ainda longe de uma rígida 
organização jurídica, mas podemos dizer que temos aqui um 
verdadeiro ponto de partida para a reflexão teológica sobre o 
ministério na Igreja. 

SEGUNDA CARTA A TIMÓTEO 

COMBATER O BOM COMBATE 

Embora trate dos mesmos temas da 1ª carta a Timóteo e da 
carta a Tito, a 2ª  carta a Timóteo é um escrito bem mais pessoal. O 
interesse central se desloca da comunidade cristã (1Tm e Tt) para a 
relação pessoal entre Paulo e Timóteo, tornando esta carta muito 
semelhante à carta a Filemon. 

Paulo está de novo na prisão em Roma, provavelmente pelo 
ano 67. As condições são duras, bem diferentes da prisão 
domiciliar, quando ainda podia pregar livremente (At 28,16). O 
Apóstolo se sente só, ninguém o defendeu no tribunal, seus dias 
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estão contados, e ele se prepara para o martírio. Diante do 
abandono, incompreensão, torturas e próxima execução, Paulo 
continua firme e dá graças. Antes da morte, deseja rever seu 
«amado filho Timóteo» e confirmá-lo na missão. Este é 
apresentado com traços mais precisos: uma pessoa sensível (1,4), 
às vezes indecisa e sem coragem (1,8). Ficamos também sabendo 
de sua avó Loide e de sua mãe Eunice (1,5), exemplos de fé para 
Timóteo.  

O tema central da carta são as considerações sobre os 
«últimos dias». Trata-se dos últimos tempos de Paulo, prisioneiro, 
doravante próximo a partir, e também dos últimos tempos da Igreja. 
Assim, o Apóstolo deseja rever Timóteo. Relembra os próprios 
sofrimentos e experimenta o conforto de ter «combatido o bom 
combate», e a certeza de receber a coroa da justiça. De outra 
parte, recomenda a Timóteo: não envergonhar-se do Evangelho, 
mas proclamá-lo com integridade; tomar cuidado com as «palavras 
vãs» de falsos pregadores que aparecerão nos últimos tempos, 
apresentando falsas doutrinas; vigiar a si mesmo e manter-se 
perseverante, mesmo que deva sofrer junto com Paulo por causa 
do Evangelho. 

CARTA A TITO 

EXPRESSAR A FÉ NA VIDA 

A carta a Tito e a primeira carta a Timóteo tratam de problemas 
idênticos. O Evangelho foi anunciado, as comunidades foram 
fundadas e, algumas dezenas de anos mais tarde, aparecem os 
verdadeiros problemas. Alguns cristãos, provavelmente de origem 
judaica, misturam o Evangelho com teorias propagadas por grupos 
judaicos que se arrogam o direito de regulamentar o uso de 
alimentos e proibir o matrimônio. Por outro lado, também os 
costumes relevados do paganismo se infiltram na comunidade, 
falseando a moral. É preciso recordar aos cristãos que a salvação 
foi trazida por Cristo, e também traçar as grandes linhas do 
comportamento para a vida particular e social, e ainda prover à 
organização das igrejas. 
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A carta foi escrita provavelmente pelos anos 64-65. Tito, seu 
destinatário, é o delegado pessoal de Paulo na ilha de Creta. 

Segundo Gl 2,1ss, ele era grego, acompanhou Paulo e 
Barnabé a Antioquia e, apesar de sua origem pagã, não foi 
circuncidado; isso para demonstrar a liberdade evangélica perante 
a lei. Agora Paulo conta com ele para organizar a comunidade de 
Creta e lutar contra os que falseiam a palavra de Deus. 

O centro da carta é a «sã doutrina», isto é, a vontade 
salvadora de Deus e a salvação gratuita trazida por Cristo. Ao redor 
desse núcleo giram as várias partes da carta, numa organização 
temática bem mais feliz que na primeira a Timóteo. Tito deve 
instituir presbíteros, a fim de que exortem à «sã doutrina» e refutem 
todos os que a contradizem; além do mais, o próprio Tito deverá 
«fechar a boca» dessa gente, ensinando, praticando e fazendo 
praticar a «sã doutrina». 

 

CARTA A FILEMON 

EM CRISTO TODOS SÃO IRMÃOS 

De todas as cartas de Paulo, esta a Filemon é a mais breve e 
pessoal, a única escrita inteiramente de próprio punho. Paulo está 
na prisão, provavelmente em Éfeso, acompanhado das mesmas 
pessoas. O fato de Onésimo voltar com Tíquico para Colossas (Cl 
4,7-9) faz supor que esta carta foi escrita na mesma data que a 
carta aos Colossenses. Filemon parece ser membro importante da 
igreja de Colossas, talvez o líder do grupo que se reúne em sua 
casa (vv. 1-2). 

É uma carta de recomendação em favor de Onésimo, um 
escravo que fugiu do seu patrão Filemon, provavelmente após ter 
cometido roubo (v. 18). Onésimo procurou o apoio de Paulo, que 
estava na prisão, e acabou convertendo-se ao cristianismo (v. 10). 
Paulo manda-o de volta a Filemon, pedindo a este que o trate como 
irmão (v. 16). 
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Paulo não pensava certamente em criticar o estatuto da 
escravidão, comum em seu tempo, provocando assim uma 
revolução social. Os cristãos ainda não tinham força para exigir 
transformações estruturais da sociedade. Mas o Apóstolo 
implicitamente declara que a estrutura vigente não é legítima. De 
fato, mostrando que as relações dentro da comunidade cristã 
devem ser fraternas, Paulo esvazia completamente o estatuto da 
escravidão e a desigualdade entre as classes. Em Cristo todos são 
irmãos, com os mesmos direitos e deveres. E só Cristo é o Senhor. 
 

CARTA AOS HEBREUS 

CRISTO É O ÚNICO SACERDOTE VERDADEIRO 

A assim chamada carta aos Hebreus é comumente atribuída a 
são Paulo. Entretanto, seu estilo não tem nada parecido com o de 
Paulo, e até o séc. IV a Igreja do Ocidente recusou-se a atribuí-la 
ao Apóstolo. Seu autor é desconhecido, da segunda geração cristã 
(2,3), e escreveu-a por volta do ano 80. Nada indica também que o 
texto seja uma carta: faltam endereço e saudação, e o estilo é 
impessoal, sem nenhuma referência a destinatários. O gênero 
literário é mais o de sermão ou homilia. Só no final (13,20-25) 
aparecem elementos típicos de um bilhete, talvez enviado 
juntamente com o discurso e recomendando a sua leitura. 

Os destinatários são um grupo de leitores que se acham em 
grande perigo de rejeitar a fé em Jesus como revelador e portador 
da salvação. Eles sentem dificuldade em aceitar,  

 tanto a forma humilhante e dolorosa da aparição terrestre de 
Jesus (Hb 2),  

 como os próprios sofrimentos que estão tendo que suportar por 
serem cristãos (10,32ss; 12,3ss)  

 e ainda a desilusão de não verem realizada a salvação final 
(10,36s; 3,14; 6,12).  

Por outro lado, parece que a religião do Antigo Testamento 
exerce forte influência nesse grupo. Pode-se supor que sejam 
judeus convertidos da comunidade cristã de Roma. 
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O escrito é de grande importância no quadro geral do Novo 
Testamento, pelo fato de apresentar Jesus como aquele que 
supera a instituição cultual do Antigo Testamento. Paulo havia 
mostrado a caducidade da Lei, anunciando que não é a piedade 
legalista que salva. Agora, o autor de Hebreus mostra que a 
piedade cultual ligada ao Templo e aos sacrifícios não assegura o 
perdão e a comunhão com Deus. 

O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é 
o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue e entregou sua 
vida por nós. Ora, Jesus não realiza nada parecido com uma 
oferenda religiosa nos moldes cultuais judaicos: em lugar de uma 
ação sagrada realizada no recinto do Templo e com rituais 
precisos, ele morreu fora do Templo e da cidade santa, como 
criminoso eliminado da sociedade (13,12). 

Jesus é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. 
Doravante, é ele o único santuário e sacerdote, e o sacrifício por ele 
realizado é, daqui por diante, o único agradável a Deus (9,11-14). 
As consequências são radicais: 

 Exceto Jesus, nada mais é absoluto: nenhuma instituição ou 
estrutura, tanto civil como religiosa, tem caráter absoluto e 
intocável. Sendo único mediador, Jesus abre completamente a 
comunicação entre Deus e os homens, e dos homens entre si. 
 

 O povo está livre para participar inteiramente da realidade de 
Jesus e, portanto, ter acesso à intimidade com o próprio Deus. 
 

 Frente à pessoa e vida de Jesus, todas e quaisquer instituições, 
estruturas religiosas ou civis têm caráter relativo e provisório, 
sendo passíveis de revisão crítica, reformulação e renovação. 
 

 O verdadeiro culto a Deus se realiza através da própria vida. O 
modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas obediência à 
sua vontade, que se manifestou radicalmente na doação vivida 
por Jesus até à morte (10,1-10).  

 

O único valor do culto consiste em expressar, concreta ou 
simbolicamente, o culto que os homens prestam a Deus através 
da própria vida. (Cf. Rm 12,1-2) 
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CARTA DE SÃO TIAGO 

A FÉ É PRÁTICA DA JUSTIÇA 

A Carta de Tiago é um escrito de caráter sapiencial, isto é, 
mostra a sabedoria do discernimento cristão diante das situações. 
Dirige-se a todas as comunidades cristãs, simbolizadas pelas 
«doze tribos» do novo povo de Deus.  

O autor se apresenta como Tiago, o irmão do Senhor (cf. Mc 
6,3), que dirigiu a igreja de Jerusalém (cf. At 15,13) e morreu mártir 
no ano 62. Diversas razões, porém, fazem pensar que o verdadeiro 
autor da carta é judeu de origem grega do final do século I, e que 
escreveu a carta entre os anos 80 e 100. 

Esta carta é mensagem tipicamente cristã, como os 
Evangelhos; reduz toda a Lei judaica ao mandamento do amor ao 
próximo (1,25; 2,8.12). Pode-se dizer que é explicação das 
exigências desse mandamento em diversas circunstâncias:  

 igualdade cristã (2,1-4),  

 preferência pelos pobres (2,5-7),  

 amor ativo (2,14-17).  

 Esse amor exclui a exploração, e nesta carta encontramos a 
mais violenta passagem do Novo Testamento contra os ricos 
(5,1-6).  

 A fé aqui é vista como dinamismo que produz ação e que só é 
madura quando se expressa em atos concretos (2,20-26);  

 é fé que rejeita qualquer espiritualidade ou religiosidade 
individualista e intimista (1,26-27).  

 Da mesma forma, a verdadeira sabedoria se expressa pela 
conduta (3,13-16). 

Tiago rejeita a consagrada separação entre «dimensão 
vertical» e «dimensão horizontal» da vida cristã: «do mesmo modo 
que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé: sem as 
obras é cadáver» (2,26).  

E são estas as obras citadas no contexto: dar de comer ao 
faminto e vestir o nu (2,15-16; cf. Mt 25,35-36). 
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PRIMEIRA CARTA DE SÃO PEDRO 

UM LAR PARA QUEM NÃO TEM CASA 

Esta carta foi escrita «aos que vivem dispersos como 
estrangeiros» por todas as regiões da Ásia Menor. São, portanto, 
migrantes que vivem fora da pátria (1,17), seja porque partiram em 
busca de trabalho para sobreviverem, seja porque eram escravos 
comprados que permaneciam na casa de seus senhores, longe do 
local de origem.  

Esses cristãos tinham deixado suas raízes, os parentes e 
amigos e se encontravam em situação de isolamento em regiões 
que não lhes davam o aconchego e acolhida que tinham na própria 
terra. Sofriam humilhações, injúrias, perseguições por serem 
estrangeiros e cristãos.  

Pedro escreve, mostrando que a união entre eles, seja na 
família, seja na comunidade, há de ser tão fraterna e acolhedora, 
que formem juntos a «casa de Deus». Por isso, a carta respira 
clima de alegria, fraternidade e esperança. Essa união e 
enraizamento na fé, através de um testemunho de vida, será a 
retaguarda sólida diante de uma situação hostil (3,13-17; 4,4-5). 

Por isso, no texto a vida cristã aparece como algo simples e 
imediato. Não há diretivas complicadas de vida; unicamente o 
senso fundamental do amor e da lealdade. Ameaçados pela 
perseguição e na expectativa de um próximo fim do mundo, esses 
cristãos não pensam em mudanças estruturais para a construção 
de nova sociedade; aceitam as estruturas e condições de sua 
época, procurando dentro desse contexto testemunhar a justiça, a 
lealdade e o sentido da responsabilidade humana.  

É nesse ambiente que devemos ler as passagens sobre os 
escravos, as mulheres e o poder público (2,13-3,7). 

A carta foi escrita de «Babilônia», que provavelmente designa 
a cidade de Roma (cf. Ap 18,2.10.21). A data provável é o período 
imediatamente anterior à perseguição desencadeada por Nero no 
ano 64 d.C. 
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SEGUNDA CARTA DE SÃO PEDRO 

PERSEVERAR NA ESPERANÇA 

Embora se apresente como sendo de Simão Pedro (1,1; 3,1), 
esta segunda carta é o último escrito do Novo Testamento, e foi 
provavelmente escrita no fim do séc. I ou mesmo em meados do 
séc. II. Seu autor imita o gênero literário do «testamento dos 
antepassados», comum naquela época: pôr conselhos e 
advertências na boca dos patriarcas que estão próximos à morte. 

Estamos no tempo em que a Igreja está passando da época 
primitiva para a chamada era pós-apostólica. Até aí o cristianismo 
fora vivido como novidade entusiasmante e esperava-se ardente e 
continuamente pela volta gloriosa de Jesus.  

Nesse momento, porém, o tempo do Jesus terrestre começava 
a perder-se no passado, e o futuro da parusia torna-se cada vez 
mais distante.  

A comunidade cristã vai aos poucos sofrendo influências de 
pensamentos e religiões diversas que ameaçam deturpar o mistério 
cristão e até mesmo a consciência moral das comunidades com 
uma série de ideias sem ligação com a vida. 

A carta responde à situação, estimulando os desencorajados e 
denunciando com veemência as doutrinas estranhas à fé.  

Ao mesmo tempo que anuncia a catástrofe final do mundo, 
ensina também a paciência e a perseverança, o senso da vida sob 
o julgamento de Deus, o progresso na fé a na graça.  

Por outro lado, defende o essencial da fé e insiste na Palavra 
de Deus, referindo-se às cartas de Paulo como a um conjunto 
literário bem conhecido de toda a Igreja.  

Em poucas palavras, a carta é uma lição importante para o 
cristianismo, que deve aceitar ser fermento dentro de uma longa 
história, embora deva recusar um estabelecimento triunfal num 
momento da história. 
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PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO 

O DINAMISMO DA FÉ É O AMOR 

O autor da primeira carta de João é o mesmo do quarto 
Evangelho, ou talvez um discípulo dele. Escrita provavelmente no 
fim do séc. I, era dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor, 
que passavam por séria crise, provocada por um grupo de 
dissidentes carismáticos.  

 Estes propunham uma doutrina gnóstica, que afirmava que o 
homem se salva graças a um conhecimento religioso especial e 
pessoal.  

 Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de 
conhecer a Deus, de amá-lo e de estar em íntima união com ele;  

 afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da baixeza do 
mundo; 

  não davam importância ao amor ao próximo e talvez até 
odiassem e hostilizassem a comunidade.  

O grupo fora rejeitado, mas algumas comunidades ficaram 
inseguras e confusas. 

A carta mostra que é vazio e sem valor qualquer espiritualismo 
que não se traduz em comportamento prático. Não é possível amar 
a Deus sem amar ao próximo e sem formar comunidade: se Deus é 
Pai, os homens são filhos e família de Deus, e consequentemente 
todos devem amar-se como irmãos. Deus manifestou o seu amor 
por meio de Jesus, que tornou possível o amor entre os homens. 
Daí o perigo de negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que 
viveu e deu sua vida pelos homens. Por outro lado, somente pela 
fidelidade ao exemplo e mandamento de Jesus é que o homem tem 
vida plenamente humana. 

O centro da carta é o amor, que traduz a fé em vida concreta. 
Amar ao próximo significa conhecer a Deus, viver na luz, estar 
unido a Deus e aos irmãos, não pertencer ao mundo e cumprir os 
mandamentos. Portanto, amar a Deus é praticar a justiça, é ser filho 
de Deus, obter o perdão dos pecados e libertar-se do medo. 
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SEGUNDA CARTA DE SÃO JOÃO 

VIVER NA VERDADE 

Esta carta se dirige a uma comunidade personificada como 
«Senhora eleita», repetindo frases da primeira carta de João. Trata-
se de comunidade exposta à ameaça de perder o próprio coração 
da fé e da vida cristã. Alguns pregadores «avançados» negam que 
o homem Jesus seja o Messias enviado por Deus e deixam de lado 
o mandamento do amor mútuo, rompendo consequentemente sua 
relação com Deus. Em poucas palavras, pregam um conhecimento 
elevado que não necessita da fé em Jesus nem do seu evangelho 
de amor.  

O Ancião é radical: proíbe que a comunidade mantenha 
qualquer relacionamento com esses impostores. Trata-se sem 
dúvida de pessoas que pertencem ao grupo combatido pela 
primeira carta de João. 

O remetente assina «Ancião» (= presbítero) e os destinatários 
se encontram na Ásia Menor. O autor e a época são os mesmos da 
primeira carta de João. 

TERCEIRA CARTA DE SÃO JOÃO 

COOPERADORES DA VERDADE 

Esta é uma carta de encorajamento, que apresenta situação e 
pessoas bem concretas. O «Ancião» é certamente responsável por 
um grupo de comunidades, e está encontrando a oposição de 
Diótrefes, o bispo de uma igreja local, a quem acusa de ser 
dominador e de ter uma língua ferina. O Ancião enviou alguns 
missionários que se hospedaram na casa de Gaio, mas Diótrefes 
não permitiu que eles tivessem acesso à comunidade local; agora 
torna a enviá-los e pede a ajuda de Gaio. Demétrio, portador da 
carta, talvez seja um desses missionários.  

Note-se que a crítica ao bispo Diótrefes não é a respeito de 
uma doutrina errada, mas de um espírito autoritário, que toma 
decisões sem consultar a comunidade. 
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CARTA DE SÃO JUDAS 

NÃO DESANIMAR NA FÉ 

Esta pequena carta atribuída a Judas, irmão de Tiago e 
parente de Jesus, provavelmente foi escrita no fim do sec. I. Seja 
quem for o autor, ele conhece bem a literatura judaica do seu 
tempo, os textos chamados apócrifos, que ele cita, e dos quais está 
muito próximo pelo estilo. 

É um discurso violento, mas, ao mesmo tempo, estranho e 
surpreendente; muitos particulares aí acenados são desconhecidos 
totalmente por nós.  

Entretanto, o cerne de sua preocupação é bastante claro: a 
necessidade de defender o essencial da fé com unhas e dentes e 
de denunciar com coragem as aberrações de um misticismo imoral.  

Parece que o autor ataca alguns grupos que pretendiam 
possuir uma forma particular de conhecimento. Estes provocavam a 
desunião da comunidade, até mesmo nas reuniões. A essas 
pessoas que se consideravam «espirituais», e que chegavam a 
negar que Jesus Cristo é o Senhor, o autor os acusa de estarem 
dominados por seus interesses e instintos e não pelo Espírito. 

Essa violenta intervenção deve ter tido certo êxito, pois é 
retomada na segunda carta de Pedro, embora com alguns 
retoques. Não devemos ficar admirados com a sua violência, que 
não tem medo de usar formas injuriosas.  

Trata-se, frequentemente, de fórmulas fixas na literatura 
religiosa da época. Mais digna de nota é a preocupação profunda 
da carta: não permitir que o mistério cristão se enfraqueça. 

Nessa acusação contra os que pervertem a fé em Cristo e a fé 
cristã, o autor cita os ímpios mais famosos da Bíblia: o povo 
revoltado no deserto (Nm 14,26-35), os misteriosos seres celestes 
de Gn 6,1-3, Sodoma e Gomorra (Gn 19,1-29), Caim (Gn 4,1-24), 
Coré (Nm 16,1-35). 
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APOCALIPSE DE SÃO JOÃO 

A CORAGEM DO TESTEMUNHO 

Apocalipse quer dizer revelação (1,1). Este livro, portanto, é 

uma mensagem reveladora. O autor procura revelar o mistério 

(10,7) do que está acontecendo e do que vai acontecer: Deus vai 

agir na história, julgando e destruindo o mal, para implantar 

definitivamente o seu Reino entre os homens (11,15). 

O Apocalipse é de compreensão difícil, porque o autor faz largo 

uso de imagens, símbolos, figuras e números misteriosos. Isso 

pode ser facilmente entendido, quando vemos que o livro nasce 

dentro de uma situação difícil: o povo de Deus está sendo oprimido, 

perseguido e vigiado pelas estruturas de poder. Em tais 

circunstâncias não se pode falar claro principalmente porque o 

autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia de 

resistência e ação. As comunidades a que ele se dirige entendem 

essa linguagem, pois estão familiarizadas com o Antigo 

Testamento, onde o autor vai buscar os símbolos. 

Dois grandes motivos levaram o autor a dirigir sua mensagem às 

comunidades cristãs (igrejas) da Ásia Menor: 

 1. O sincretismo religioso. As conquistas de Alexandre Magno e, 

mais tarde, a dominação romana, unificaram numerosas nações, 

misturando culturas, costumes e religiões. Para o cristianismo 

nascente, isso podia significar o desvirtuamento interno, a perda da 

identidade, a desagregação das comunidades e, 

consequentemente, a ausência de testemunho corajoso contra a 

idolatria, principalmente a idolatria de um poder político absoluto e 

tirânico. 

 2. A dominação romana e a religião imperial. No tempo do 

imperador Nero (54-68 d.C.), os cristãos foram perseguidos pela 

primeira vez, mas só em Roma, e não por causa da fé. Era tempo 



 

127 
 

de decadência, e a autoridade do imperador estava seriamente 

abalada. Para reafirmar-se, o imperador Vespasiano (69-79 d.C.) 

criou a religião imperial, isto é, o culto aos imperadores mortos, 

além de atribuir a si mesmo títulos divinos, como "salvador", 

"benfeitor", "senhor".  

Domiciano (81-96 d.C.) foi imperador tirano e, para manter o 

império unido, impôs essa religião imperial a todos os povos 

dominados, exigindo inclusive o culto ao imperador vivo. Quem 

recusasse tal culto, era considerado inimigo, e por isso perseguido 

e morto. 

João queria advertir os cristãos quanto aos perigos internos e 

externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis 

que iriam passar por causa da fé.  

Era necessário que as comunidades se convertessem, 

voltando à opção original pelo seguimento e testemunho de Jesus. 

Desse modo, elas estariam preparadas para testemunhar 

corajosamente a fé, resistindo às perseguições e desenvolvendo 

ação libertadora, que manifestasse ao mesmo tempo decidida 

crítica à situação de opressão e firme esperança de uma sociedade 

nova. 

O livro de João é alimento para a fé e fortalecimento para a 

esperança do povo oprimido.  

Para esse povo, a salvação não consiste simplesmente em 

melhorar a situação, mas em transformá-la radicalmente, fazendo 

nascer um novo mundo de justiça, fraternidade e partilha, isto é, o 

julgamento definitivo do mundo presente e a vinda do Reino de 

Deus.  

João mostra, porém, que esse julgamento e Reino se realizam 

através do seguimento e testemunho de Jesus. 
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As citações são feitas do seguinte modo: 

 A vírgula (,) separa capítulo de versículo.           
   Exemplo: Gn 3,1 (Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1); 
 

 O ponto e vírgula (;) separa capítulos e livros. 
   Exemplo: Gn 5,1-7; 6,8; Ex 2,3  
                 (Livro do Gênesis, capítulo 5, versículos de 1 a 7;  
                                               capítulo 6, versículo 8).  
                  (Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 3); 
 

 O ponto (.) separa versículo de versículo, quando não seguidos. 

   Exemplo: 2Mc 3,2.5.7-9  
                   (2º livro dos Macabeus cap. 3, vv. 2,5 e de 7 a 9). 
 

 O hífen (-) indica sequência de capítulos ou de versículos. 
    Exemplo: Jo 3-5; 2Tm 2,1-6; Mt 1,5-12,9  
                   (Evangelho segundo São João, capítulos de 3 a 5)  
                   (2ª carta a Timóteo, cap. 2, vv. de 1 a 6)  
                   (Evangelho segundo São Mateus,  
                                                  do cap 1, v. 5 ao cap. 12, v. 9). 
 

 O ponto (.) nas citações da bíblia evangélica é usado no 
lugar da vírgula (,) da bíblia católica. 
Portanto ao ler qualquer artigo com uma citação bíblica, pode 
conhecer quem é o autor do artigo.  
Se o artigo cita um texto assim: 
  Mt 5, 1-12; Jo 10,10  (o artigo foi escrito por um católico). 
  Mt 5. 1-12; Jo 10.10  (o artigo foi escrito por um evangélico). 
 

 A diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica se 
encontra no Antigo Testamento. Para o Antigo Testamento, os 
evangélicos seguem a Bíblia Hebraica que não tem os 
seguintes  7 livros  que  só  temos  em grego: Tobias, Judite, 
1º e 2º  Macabeus,  Sabedoria, Eclesiástico (Sirácida) e 
Baruc. Ainda pedaço de Ester(10,4-16,24) e de Daniel (13-14). 
Os católicos chamam estes livros de DEUTEROCANÔNICOS 
enquanto os evangélicos os consideram APÓCRIFOS. 
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ABREVIATURAS 
Os títulos dos livros bíblicos                                                       

são abreviados da seguinte maneira: 
Gênesis Gn 
Êxodo Ex 
Levítico Lv 
Números Nm 
Deuteronômio Dt 
    
Josué Js 
Juízes Jz 
Rute Rt 
Samuel 1Sm, 2Sm 
Reis 1Rs, 2Rs 
Crônicas 1Cr, 2Cr 
Esdras Esd 
Neemias Ne 
Tobias* Tb 
Judite* Jt 
Ester (-10,4-16,24)* Est 
Macabeus* 1Mc, 2Mc  
.  
Jó Jó 
Salmos Sl 
Provérbios Pr 
Eclesiastes (Coélet) Ecl 
Cântico Ct 
Sabedoria* Sb 
Eclesiástico* 
(Sirácida) 

Eclo 

   
Isaías Is 
Jeremias Jr 
Lamentações Lm 
Baruc* Br 
Ezequiel Ez 
Daniel (menos13-14*) Dn 

  Oseias     Os 

Joel Jl 
Amós Am 
Abdias Ab 
Jonas Jn 
Miqueias Mq 
Naum Na 
Habacuc Hab 
Sofonias Sf 
Ageu Ag 
Zacarias Zc 
Malaquias Ml 
    

Mateus Mt 
Marcos Mc 
Lucas Lc 
João Jo 
 

Atos dos Apóstolos 

 

At 
Romanos Rm 
Coríntios 1Cor, 2Cor 
Gálatas Gl 
Efésios Ef 
Filipenses Fl 
Colossenses Cl 
Tessalonicenses 1Ts, 2Ts 
Timóteo 1Tm, 2Tm 
Tito Tt 
Filemon Fm 
Hebreus Hb 
Carta de São Tiago Tg 
Cartas de S. Pedro 1Pd, 2Pd 
Cartas de São João 1Jo, 2Jo, 3Jo 
Carta de São Judas Jd 
Apocalipse Ap 

(com * não tem na Bíblia Hebraica)
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