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A Bíblia chegou e chega até nós, sendo 

Palavra de Deus e
Fruto da revelação direta de Deus.

Quando a Bíblia é vista 
assim, ela parece um
livro “caído do céu”.

E aí, acaba 
negando a relação que 

a Bíblia tem com a 
história de um povo.



Ninguém nega a Inspiração Divina, mas
precisamos entender isso, para que a nossa 

leitura não seja mágica, o que acontece muito 
ainda hoje.

Porém :-
Como acontece a Revelação?
Como a Inspiração interfere nos textos?
Como é a relação da revelação e o escritor?

(conversar um pouco sobre isso)

Na revelação Deus não aparece. Ele fala

fortemente ao coração. Ele se revela na vida.



O significado da Bíblia, principalmente da Bíblia como “Palavra 
de Deus”, foi construído ao longo da história. Antigamente os 

textos eram isolados. Uns eram escritos, mas, a maioria era 
falado, passados de geração para geração. Uns nasceram na 

Monarquia, outros no tempo dos Juízes, e assim vai

acontecendo... Só no ano

400 a.C. é que esses escritos 

começam ser instituídos 

como “Palavra de Deus”.  

É aí que os textos são

“canonizados”
(reconhecidos pela religião).



Para as pessoas que escreveram, estes escritos tinham outros significados,

diferentes dos que temos hoje.  As pessoas estavam escrevendo memórias de

seus antepassados, de seus heróis, de seus templos e acontecimentos que

foram importantes:- assim, as leis, cânticos, provérbios, discursos, crônicas, 

orações e outros. Esses textos circulavam isolados como escritas ou passados

oralmente  e serviam como base jurídica, religiosa,política para diversos

grupos das diferentes épocas.

Foram aceitos como

“sagrados”somente após 

terem sidos  

“canonizados”. 

Foi desde esta data,

perto de 400 a.C. que o 

Judaismo começou a tratar 

a Torá como REVELADA.



As Escrituras são como um grande mar: 
- contêm águas de muitos

rios.  A Bíblia como ela é hoje, foi um 
processo imenso e muito

difícil, chegou até nós pela
Tradição. E quem fez isso foi o Povo

Judeu através de sua religião. 
Somente no IV século d.C. é que 

foi confirmada a Bíblia como temos hoje.

Imaginemos as comunidades, os grupos 

Os grupos e comunidades nas
diversas épocas lendo ou escutando
a Palavra de Deus, quanta coisa devem ter
mudado e acrescentado nos textos e 
lembranças. Os textos ainda não tinham 
sido “canonizados”, 
por isso podiam ser mexidos.



Acreditar na Inspiração de Deus é um ato de Fé
que Deus dá a cada um de nós. Isso acontece 

quando defendemos a vida, como fez 

Jesus. Ele contava parábolas que 

eram ligadas à vida, fazia milagres 

cuidando da vida.....

É esse 

espírito  

que

devemos 

procurar !



INSPIRAÇÃO
È Deus presente na vida, que o escritor percebe, sente.

Esta palavra deriva 
de:- in spiro,

isto é,"soprar para 
dentro, insuflar", 
aplicando-se na 

Escritura podemos 
dizer que “é de 

dentro do escritor, 
do seu coração”

que brotava Deus 
com sua 

mensagem.



Os profetas do Velho Testamento afirmam que pregavam o que Deus lhes 
comunicava. Acreditavam absolutamente que Deus  os tinha como 
instrumentos de comunicação da época.

Hoje também Deus fala na vida e há pessoas que sentem isso, percebem o
“Espírito dentro de si” e se sentem obrigados a escrever, falar...

É como uma vocação.

São os Teólogos,

os Biblistas,

os Pregadores,

os Santos,

os mártires....

E Deus fala também a nós, 

no coração e na nossa vida.

È preciso aprender a 

perceber essa PRESENÇA.

Eu tenho
tanto pra 
lhe falar...



A Bíblia chega até nós, que somos pessoas de fé, 
como um livro que é preciso ser lido. É como se 
fosse um livro qualquer.

Nada na Bíblia podemos chamar de “celeste” ou 
“divino”.  Tem um linguajar humano.          

POR QUÊ ?
Porque Deus fala conosco com nossa linguagem

para que possamos

entendê-LO.

A Importância da Bíblia





Abrindo a porta da Bíblia por meio da Linguagem é 
como você pegar a chave da “casa” e ir virando, 
virando,  até... entrar em casa. 

O mesmo acontece com a leitura da Bíblia. Mas 

é preciso descobrir 

o miolo do texto. 

Aí você encontra 

a mensagem central 

do texto que 

está lendo.



O desafio que as comunidades e 

nós temos, é descobrir a 

mensagem salvífica que está nas

entrelinhas, por traz dos textos.

O ato de 

descobrir

é, ao mesmo 

tempo, 

fácil e difícil



Por que  é  fácil ?

Por que  é difícil ?

É fácil porque por meio de boas traduções da Bíblia 
que temos hoje, podemos ler e trabalhar em textos 
confiáveis.

È difícil porque os textos foram vividos e escritos em 
tempos muito distante dos nossos, com uma cultura e 
um linguajar diferentes dos de hoje.



Para entender bem a Bíblia, temos que ter ajuda que 
nos faça perceber outros lados dos textos que são de 

cultura muito diferente da nossa.

AjudaAuxílio
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Só é possível chegar ao sentido
do texto através da 

interpretação.

O que quer dizer isso?

É preciso  entrar no contexto do texto, isto é, fazer a 
leitura e o estudo tendo como referência “o tempo de 

Jesus”, como os Evangelhos, por exemplo. Na sua 
época  todo o judaísmo  tinha como base a TORÁ ou  

Livros Sagrados, ou Pentateuco, como nós chamamos 
hoje. Cada leitura faz brotar um mundo inesgotável de 

sentidos.



A  FORÇA

DA  COMUNIDADE



Para que isso aconteça é preciso que a 
leitura, a reflexão e a interpretação

sejam feitas em comunidade.



Ao ler a Bíblia, os grupos, as comunidades trazem 
consigo a própria história e têm presentes os 
problemas que vêm da realidade de sua vida 
sofrida, como no Antigo testamento. Mais , o 

povo descobre que a 

Palavra de Deus não 

está só na Bíblia, mas 

em cada ato de quem 

acredita no Projeto 

em defesa da vida.



Grande parte da Leitura Bíblica latino-americana

retoma o compromisso com as lutas dos

empobrecidos, 

oprimidos,  excluídos 

(Como no Ant.Testamento).

Foi trabalhada desta 

forma nos fins da década

de 1960, nas lutas contra

a ditadura militar de 

quase todos os países 

da América Latina e Central.



• Mas, até hoje, temos muitos 
grupos que se reúnem                      
semanalmente para 

ler, refletir e celebrar 
a Palavra  de Deus. 

È, a partir dos pobres,

excluídos, que se tem um novo 

olhar para ler 

a Bíblia e entendê-la.

E também é a partir 

dos pobres e da BÍBLIA  

que vamos entender a sociedade de hoje.

A Bíblia nos faz ver as pessoas de ontem e de hoje.





Também 

pessoalmente

podemos ler e 

interpretar, refletir e 

rezar, porém,

não esqueçamos 

nunca que a 

comunidade 

enriquece, abre os

olhos e o coração.

Onde dois ou três estiverem reunidos em 

meu nome, aí eu estarei.



Muita gente está 
acostumada a rezar 

sozinho, diretamente pra 
Deus. Isso é louvável.

É muito bom meditar, isto é, 
parar por uns 10 minutos, 

ler um Salmo da Bíblia, 
fazer uma oração do 

coração, rezar lendo uma 
oração que alguém lhe 
deu. È bom fazer uma 

Novena, rezar o Terço a 
N.Senhora, e outros tipos 

de orações. 



PORÉM,
praticar a Palavra de Deus é mais eficaz:- como visitar um 

doente, levar alguma coisa boa para um vizinho, visitar os 
presos, ir ajudar na comunidade, receber alguém em sua casa 
com carinho, levar uma marmita para alguém que passa fome, 
tirar algumas peças do guarda roupa e levar para uma família 
pobre, ajudar alguém que precise atravessar a rua, dar uma 
informação com gentileza  e quantos outros gestos que são 

como orações.



È sempre bom 

conversar com alguém, 

trocar idéias, esclarecer dúvidas,

fazer perguntas a outras pessoas 

e aceitar outras maneiras de ver 

e sentir dos irmãos.

Também pessoalmente
podemos ler e interpretar, 

refletir e rezar, porém nunca 
esqueçamos que a 

comunidade enriquece, abre 
os olhos e o coração



A Bíblia é lida de 
muitas maneiras 
na América Latina. 
E é muito 
importante 
conhecermos
as bases de nossa 
religião Cristã.
A busca do 
conhecimento 
bíblico faz crescer a 
nossa Fé, nossa Esperança 
e nosso Amor a Deus e aos irmão



A

A  PALAVRA de Javé é perfeita,

um consolo para a alma.

As  PALAVRA S 

de Javé  são retas, 

uma  alegria  para 

a  vida.

Sl. 18



ESSE  TRABALHO  TEVE  COMO  SUPORTE:-

- Textos  do  CEBI
- Artigos de:-

- José Luiz Dietrich
- Benedito Clovis O. Bernardino
- Paulo Ueti
- Pe. Benedito Ferraro

- e a própria Bíblia 
Formatado por Ir. Eunice Wolff

Que Deus continue inspirando nossos ESCRIBAS.
AMÉM


