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Introduç ão

Será que este livro é para mim?
Talvez você tenha acabado de iniciar a caminhada ao lado de Cristo
e precise de ajuda para entender o panorama geral do que a Bíblia
realmente diz. Ou pode ser que esteja na igreja há muitos anos,
mas sinta que ainda não entende muito bem alguns livros da Bíblia
(bem-vindo ao clube!). Ou talvez você goste de ler a Bíblia e não
tenha uma coleção de livros de referência, mas gostaria de ter um
livro simples e acessível do ponto de vista financeiro que pudesse
ajudá-lo a entender o que está na Bíblia e qual é o seu significado.
Se você se encaixa em algum desses casos, muito provavelmente será
beneficiado pela leitura de Lendo a Bíblia livro por livro.

Como este livro vai me ajudar a
entender melhor a Bíblia?
Lendo a Bíblia livro por livro foi escrito por dois respeitados mestres no ensino da Bíblia que foram reconhecidos por suas respectivas instituições como professores excelentes por sua capacidade
de explicar a Palavra de Deus. O dr. Boyd Seevers, da University
of Northwestern — St. Paul, escreveu os capítulos sobre o Antigo
Testamento, e o dr. William H. Marty, do Instituto Bíblico Moody,
escreveu os capítulos sobre o Novo Testamento. Eles compartilham seus conhecimentos e percepções neste livro e levam o leitor
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a percorrer toda a Bíblia, livro por livro, explicando três aspectos de
forma simples e clara.
Em primeiro lugar, eles ajudam o leitor a entender o que é
importante no contexto ou cenário de cada livro. Quando tentamos
entender um livro que vem de um tempo, lugar e cultura muito
diferentes dos nossos, geralmente é bom começar identificando qual
era a situação original. Assim, cada capítulo começará abordando
questões como: “Quem escreveu este livro?”, “Para quem ele foi
escrito?”, “O que seu autor escreveu?”, “Onde os acontecimentos se
deram?”, “Por que o autor escreveu esse conteúdo para seus leitores?”.
Em segundo lugar, eles resumem o conteúdo de cada livro da
forma mais simples e eficiente possível. Isso ajuda a responder à
pergunta: “O que este livro da Bíblia está dizendo?”.
Em terceiro lugar, depois de examinar o contexto e resumir o
conteúdo, os autores explicam a mensagem de cada livro. Isso deve
ajudar a responder à pergunta: “O que esse livro quer dizer?”. Ao
fazer isso, os autores examinarão a importância do livro tanto para
seu público original quanto para crentes como nós, hoje em dia.
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Antigo
Testamento
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Dedic atória

Esta seção do livro sobre o Antigo Testamento é dedicada aos
alunos da University of Northwestern — St. Paul que frequentaram
as aulas avançadas da cátedra Panorama do Antigo Testamento.
É sempre um prazer discutir com eles os desafios envolvidos
na compreensão e aplicação do Antigo Testamento. A primeira
metade deste livro é fruto dessas discussões.
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Gênesis

Contexto
O livro de Gênesis não identifica seu autor, mas a partir de outros
textos (Êx 17.14; Mc 7.10) da Bíblia concluímos que Moisés
escreveu pelo menos vários dos cinco primeiros livros do Antigo
Testamento (também conhecidos como o Pentateuco), incluindo
Gênesis. Moisés teria inicialmente escrito esses cinco livros para os
israelitas que haviam saído do Egito com ele.
Em Gênesis, Moisés explica a esses israelitas as origens do
mundo, dos seres humanos, do pecado, do povo israelita e sua
primeira aliança com Deus. Enquanto os leitores contemporâneos talvez leiam a primeira parte de Gênesis com o objetivo de
encontrar respostas a perguntas importantes para o pensamento
moderno (como, por exemplo, como e quando o mundo começou),
Moisés provavelmente abordou questões mais aplicáveis à sua
audiência original: “Quantos deuses existem?”, “Nosso Deus é
como os deuses dos povos ao nosso redor?”, “Como devemos nos
relacionar com Deus?”. O livro de Gênesis pode ser mais bem
entendido como um texto que responde a perguntas como essas,
embora o modo em que ele as aborda continue comunicando aos
crentes de todas as eras como é Deus e como podemos andar com ele.
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Resumo
O autor começa com a história da criação (Gn 1.1—2.3) e depois
divide o restante do livro em dez seções, cada uma começando com a
frase: “Este é o relato de” ou “Este é o relato escrito de” (2.4; 5.1 etc.).
No entanto, muitos leitores modernos acham útil dividir Gênesis
em duas partes principais: história primeva (1—11), que narra os
primórdios da história do mundo, e história patriarcal (12—50), que
narra a história dos patriarcas israelitas, Abraão, Isaque e Jacó, e dos
doze filhos de Jacó.

͌͌ História primeva
Nos capítulos de 1 a 11, Deus cria e orienta o mundo inteiro, com
o objetivo de abençoá-lo. Essa seção inclui eventos como a Criação,
a Queda da humanidade, o Dilúvio no tempo de Noé e a Torre de
Babel (p. ex., veja Mt 24.37; Rm 5.14).
Esses capítulos iniciais também suscitam algumas das perguntas mais controversas que se pode fazer hoje a respeito da Bíblia:
“Quando ocorreu a criação?”, “Deus criou tudo em sete dias de vinte
e quatro horas?”; “Como pode a vida humana ter sido tão longa
antes do Dilúvio?” (p. ex., Gn 5.1-32), “Quem eram os ‘filhos de
Deus’ e as ‘filhas dos homens?’” (6.2). O autor original e seu público
provavelmente sabiam responder a essas perguntas, mas os leitores
modernos lutam para encontrar as respostas no texto.
O livro começa com a história da criação — um relato grandioso e belamente elaborado, que mostra Deus transformando o vazio
sombrio e caótico (1.2) em uma obra-prima ordenada, cheia de luz e
vida. Depois disso, Deus então descansa, simbolizando que sua obra
está completa, um ato que os israelitas mais tarde deveriam imitar:
um dia por semana, eles deveriam descansar em sinal de sua aliança
nacional com Deus (Êx 31.13).
A seguir, nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, o texto muda para uma
narrativa de acontecimentos que se dão em uma parte da criação
chamada de jardim do Éden. Por sua graça, Deus dá ao primeiro
homem alimento, trabalho e domínio sobre o reino animal. Apesar de sua situação privilegiada, o homem que Deus criou está
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