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Prefácio

A presente obra é fruto da consciência de que o estudo da Bíblia, a começar 
pelo Novo Testamento, é absolutamente necessário à construção de vidas cris-
tãs intelectual e espiritualmente alicerçadas e estruturadas no conhecimento da 
Palavra e no temor de Deus. Não se pretende com ela um tratamento exaustivo 
do tema que abarque matérias que serão da competência expressa da exegese, 
da teologia ou do comentário. Mas também ela não se limita a uma simples 
intro dução especial, apenas preocupada com questões históricas de autoria, data, 
fontes, propósito, destinatários e outras questões parecidas. Nela se promove o 
encontro de informação útil à compreensão dos textos do Novo Testamento 
em seu próprio enquadramento histórico, cultural e literário, numa abordagem 
integrada que busca, simultaneamente, contemplar o texto à luz da intenção do 
seu autor e verificar o significado bíblico e teológico que nele se configura e se 
desvenda para seus leitores primários e secundários.

É longa e profunda a história dos estudos bíblicos. Crescente e dinâmico é 
o volume de estudos contemporâneos sobre a matéria. Após quase dois mil anos
de estudos sobre esses documentos, são notáveis os resultados acumulados para a
compreensão dos textos bíblicos e do mundo em que foram produzidos; não só
os que derivam das descobertas de materiais como os Manuscritos do Mar Morto
e de outros papiros, mas também os que emanam de metodologias novas ou mais
apuradas de investigação e estudo. Tal é o grau de desenvolvimento dos estudos
bíblicos, que quase se faz sentir a necessidade de novas introduções em cada déca-
da que passa; tanto mais quanto os recursos não abundam em nossa língua.

Pretende-se com esta obra cumprir pelo menos cinco objetivos: (1) abrir os 
horizontes do leitor do texto sagrado para o conteúdo e o sentido de cada livro 
do Novo Testamento; (2) introduzir as informações históricas, geográficas e cul-
turais necessárias a uma compreensão contextualizada do texto; (3) esboçar prin-
cípios hermenêuticos de interpretação que viabilizem uma melhor compreen são 
das verdades expressas, tanto no plano doutrinário quanto no pedagógico e 
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ético; (4) abordar questões críticas de fundo, sobretudo aquelas que se reco-
nheçam úteis tanto para a clarificação do texto quanto para a consubstanciação 
da fé; (5) refletir, enfim, sobre questões teológicas de fundo na configuração da 
mensagem que cada livro encerra. 

Para que esses objetivos se cumpram, nosso trabalho realiza-se na satisfação 
do seguinte programa metodológico: (1) encorajar os alunos a ler o Novo Tes-
tamento num contato direto e constante com os textos, relevando e sublinhando 
partes e temas particularmente significativos; (2) exortá-los a pensar analitica-
mente nas questões e a não se limitarem a reter passivamente as ideias ou con-
clusões de outros; (3) habilitá-los a desenvolverem estruturas de pensamento que 
sejam teologicamente bíblicas e pedagogicamente sãs. Entretanto, é necessário 
ter em mente que este livro de modo nenhum substitui o Novo Testamento, e 
que os planos de estrutura apresentados aqui são meros auxiliares de leitura e em 
circunstância alguma substituem os textos das Escrituras. Além disso, é preciso 
ter em mente que os tópicos e os temas aqui apresentados, por mais diversos e 
abrangentes que sejam, não são mais do que tópicos e temas de síntese, os quais 
introduzem, definem sumariamente e informam, mas não de forma exaustiva, e 
por isso jamais pretendem substituir os estudos que se especializam na matéria. 
Por fim, também é importante destacar embora se façam em diversos pontos 
reflexões de caráter teológico e ético, não se pretende aqui sistematizar interpre-
tações exegéticas ou homiléticas do Novo Testamento.

Várias são as maneiras de estudar as Escrituras. Se desejamos apenas receber 
orientação espiritual, podemos estudá-las com fins devocionais, sem nos preo-
cupar com quem as escreveu, o que escreveu e quando este ou aquele aconte-
cimento teve lugar. Se quisermos fazer um estudo literário, vamos nos ocupar 
dos gêneros de literatura que as constituem, de problemas de fundo tais como 
autoria, data de composição, conteúdo, estrutura da obra etc. Mas, se desejarmos 
fazer um estudo histórico do texto sagrado, então precisamos nos familiarizar 
com o ambiente político e religioso do mundo em que ele foi produzido, a fim 
de compreendermos, pelo contexto histórico, cultural e literário, aquilo que para 
os leitores da época era mais do que evidente.

Pois bem, a metodologia que aqui abraçamos visa, de algum modo, a orientar 
o estudante nessa tríplice direção, providenciando informação sumária estrita-
mente necessária no que concerne ao conteúdo do Novo Testamento, aos aspectos
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mais salientes do seu fundo histórico e a problemas levantados pela crítica lite-
rária. Visa também a colocar em evidência os grandes princípios e valores que 
as Escrituras afirmam e sustentam. Talvez a marca mais distintiva deste trabalho 
venha afinal a ser a compreensão do Novo Testamento no quadro da história da 
salvação, como descrita e narrada na Bíblia inteira: o relato grandiloquente e 
grandioso da obra singular de Deus no espaço e no tempo da história para afinal 
cumprir a redenção do homem em particular e da própria criação em geral.

Todos os livros do Novo Testamento são igualmente importantes e aqui 
recebem tratamento semelhante no que concerne à sua substância temática. 
Quanto eu desejaria dar a mesma amplitude a todos! Mas, por imperativos vários, 
demorei-me mais no estudo de alguns desses livros, e senti que deveria compar-
tilhar também aqui o resultado útil desses trabalhos (o que será feito nos anexos 
da obra), que expandem e iluminam os respectivos conteúdos.

Para os que desejam aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, é pro-
porcionada uma bibliografia a mais abrangente e atualizada possível, embora 
bem longe de ser exaustiva. Tivemos o cuidado de assinalar também alguns ins-
trumentos relevantes de trabalho, como dicionários bíblicos, atlas e comentários. 
O estudo cuidadoso e atento do Novo Testamento é uma aventura extraordinária 
e que se torna ainda mais maravilhosa e fecunda com o texto bíblico aberto 
ao lado.

Manuel Alexandre Júnior
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1
O Novo Testamento em seu 
mundo e em seu tempo

NATUREZA E ORIGEM DO NOVO TESTAMENTO
O termo testamento foi inicialmente usado como referência ao acordo de Deus 
com seu povo; acordo também chamado de aliança, concerto e pacto. É o caso 
da aliança de Deus com Noé, Abraão e Davi, prometendo-lhes bênçãos espe-
ciais. É também o caso do concerto de Deus com Moisés e o povo de Israel, fa-
zendo deste o seu povo eleito. Só posteriormente foi aplicado aos dois conjuntos 
de escritos que constituem as Escrituras.

Quase seiscentos anos antes do nascimento de Cristo, por ocasião do co-
lapso de Judá e Jerusalém, Jeremias relatou um oráculo de Deus nos seguintes 
termos: “Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de 
Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, 
quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram 
a minha aliança, mesmo sendo eu o senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a 
aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei 
a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles 
serão o meu povo” (Jr 31.31-33). 

O termo novo, aqui, significa qualitativamente novo; não porque o primeiro 
é velho, antiquado ou antigo, mas porque proclama a boa-nova da graça divina, a 
consumação em Cristo da promessa que havia sido feita a Abraão, a verdade do 
evangelho de que “o justo viverá pela fé somente”. Um novo testamento, uma 
nova aliança que passaria a abranger não apenas Israel, mas também os gentios 
convertidos e integrados no seio do povo de Deus. Só no século 2, e a partir dele, 
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nós temos evidência de os cristãos aplicarem o termo Novo Testamento (ἡ καινὴ 
διαθήκη, hē kainē diathēkē) ao cânon dos escritos apostólicos.

A primeira introdução ao Novo Testamento conhecida na história do cris-
tianismo é um tratado de hermenêutica intitulado Introdução às divinas Escrituras, 
da autoria de Adriano, publicado no início do século 5. Muitas outras se lhe 
seguiram, sobretudo a partir do século 17. Mais ou menos históricas, literárias e 
descritivas, elas se concentravam sobretudo no texto, iluminado pelo respectivo 
contexto histórico-cultural. 

Hoje, as introduções bíblicas tendem a se especializar como tratados de 
maior abrangência. As do Novo Testamento, por exemplo, ora se afirmam como 
introduções interdisciplinares que pouco mais fazem do que emitir juízos crí-
ticos sobre os textos e os abordar como relíquias do passado, ora neles se con-
centram como testemunhos vivos de uma mensagem que, pela sua relevância, 
reclama ser contemplada dos seus mais diversos ângulos. É o que pretendemos 
fazer: situar o todo e as partes no respectivo contexto, realçar conteúdos e sobre 
eles refletir, gerar o gosto pela leitura de cada um dos seus livros, despertar o 
amor pelo estudo de cada livro dos pontos de vista histórico, linguístico, retó-
rico-literário e teológico, para a melhor compreensão das questões religiosas, 
espirituais e eclesiásticas que o Novo Testamento levanta.

A LÍNGUA DO NOVO TESTAMENTO
O Novo Testamento foi escrito por completo originalmente em grego, mas 
com influências, sobretudo nos Evangelhos, das línguas mais faladas na época 
em solo palestino. No tempo de Jesus, falavam-se quatro línguas na Palestina: o 
hebraico, o aramaico, o grego e o latim, principalmente o grego e o aramaico; 
o hebraico bíblico era usado na escrita.

Entre os judeus do tempo de Jesus, a língua predominante na comunicação 
oral era o aramaico, mas o grego a superava na comunicação escrita.1 Como lín-
guas vivas da época naquele território, o aramaico, o hebraico e o próprio latim 
deixaram marcas linguísticas no grego do Novo Testamento, em formas nominais 

1Veja G. Dalman, The words of Jesus: considered in the light of post-biblical Jewish writings and 
the Aramaic language (Edinburg: T&T Clark, 1902); Antonio Piñero; Jesús Peláez, The study of the 
New Testament: a comprehensive introduction (Leiden: Leo Publishing, 2003), p. 123-9.
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