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INTRODUÇÃO

Este livro é apenas uma viagem rápida, procurando 
descortinar o panorama da Bíblia. Como tal, não trata de 
detalhes ou problemas específicos. A intenção é levar a um 
primeiro contato com a Bíblia, na certeza de que um primeiro 
encontro com esse tesouro irá despertar o interesse para novas 
explorações no mundo da Palavra de Deus. Assim sendo, a 
preocupação é a de criar pontos de referência para que não se 
corra o risco de um extravio dentro dessa biblioteca, que é a 
grande herança de todo o Povo de Deus.

Sugerimos que o livro seja usado como um guia para a 
leitura progressiva da Bíblia. Por isso, não aconselhamos que 
ele seja lido de uma só vez. O interessante é que seja usado em 
grupos que, pouco a pouco, se deem ao trabalho e prazer de 
manusear a Bíblia, familiarizando-se com suas diversas partes, 
conjuntos e livros.

No fim de cada tema são apresentadas algumas questões para 
uma conversa que ajude a fixar os pontos mais importantes do 
tema. O grupo pode levantar novas questões. Também não é 
preciso que se fique preso à leitura do trecho bíblico sugerido, 
podendo-se escolher outros trechos e até mesmo ler o livro todo. 
Desse modo, o enriquecimento será muito maior. Por outro lado, 
não é preciso pressa ou preocupação. O conhecimento da Bíblia 
é importante para a vida, e não para o exame final de um curso. 
No que se refere à Palavra de Deus, é melhor assimilar e viver o 
pouco que se vai aprendendo do que acumular um grande co-
nhecimento desligado da vida.





PRIMEIRA PARTE

A BÍBLIA
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1. O QUE É A BÍBLIA?

Bíblia é uma palavra grega que significa livros. Ela não é um 
livro, mas uma coleção de livros, uma verdadeira biblioteca. Aí 
encontramos a história de pessoas que tiveram um encontro 
com Deus e com sua ação. Encontro realizado através da vida e 
da história. A Bíblia tem, portanto, dois pontos fundamentais: 
mostra quem é Deus e mostra quem são os homens.

Mostra quem é Deus. Não o que Deus é em si mesmo. Isso 
é um mistério. Ela mostra o que Deus é para os homens, e o 
projeto que Deus realiza na vida e na história: que todos tenham 
vida e liberdade. Mas Deus não impõe nada. Ele propõe. Se o 
homem aceita, Deus se prontifica a caminhar com ele, a fim de 
conquistar a vida e a liberdade.

Mostra também quem são os homens. A Bíblia é realista e não 
se preocupa em ser edificante. Aí encontramos o que o homem 
tem de bom e o que tem de perverso: os tropeços, o egoísmo, a 
teimosia, e também as angústias, as buscas e a boa vontade. De 
modo particular, a Bíblia mostra o encontro dos homens com 
Deus e as consequências: uns se convertem, aceitando o projeto 
de Deus e caminhando em busca da vida e da liberdade. Outros 
se fecham em torno do próprio egoísmo, rejeitando qualquer 
tipo de vida que não esteja voltado para seus próprios interesses.

Na Bíblia está o drama da vida do homem, tanto o de ontem 
como o de hoje. É como se fosse um grande espelho no qual 
podemos ver e reconhecer nossa face, as situações que vivemos, 
as estruturas que nos envolvem, os acontecimentos que nos 
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libertam ou nos aprisionam. A Bíblia é, portanto, a nossa história. 
Mostra o que podemos encontrar, se aprendemos a ler, na vida 
e nos acontecimentos, o sim ou o não com que o homem pode 
responder a Deus e ao seu projeto.

PARA REFLETIR

a. O que significa a palavra “Bíblia”?

b. Como a Bíblia mostra Deus?

c. Como a Bíblia mostra os homens?

d. Ler e comentar o Sl 1.


