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LIVROS & ESCRITOS
NA BÍBLIA

Esta publicação é resultado de uma breve pesquisa de
informações sobre este assunto, bem como é a
exposição do meu próprio entendimento, tudo isso
para sua reflexão e aproveitamento. Sempre que
necessário o texto será atualizado e a data da revisão
mencionada.
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INTRODUÇÃO
Os livros e escritos são os meios mais antigos através dos quais se
registram fatos, ideias e conhecimentos, a fim de que perdurem e
sejam acessíveis a outras pessoas e gerações. Há, porém, uma
aplicação do livro como documento público, onde são registrados os
cidadãos (nascimentos, casamentos e óbitos), as genealogias, as
propriedades, as leis, as organizações civis e militares etc. Desde os
tempos mais antigos o ser humano vem desenhando e escrevendo nas
superfícies dos mais diferentes materiais. Nesta atividade, tão
intimamente ligada ao raciocínio, utilizou, inicialmente, as superfícies
daqueles materiais que a natureza oferecia praticamente prontos para
seu uso, tais como paredes rochosas, pedras, ossos, folhas de certas
plantas etc.
No início da história humana prevaleceu a transmissão oral; no
contexto da própria geração e de geração em geração. No seu começo,
num tempo em que se vivia centenas de anos, a raça humana era
biologicamente “mais pura”. Desta forma, acreditamos que a
memória humana funcionava bem melhor do que hoje e até facilitava
essa prática. Foi assim que o nosso primeiro representante da raça,
Adão, vivendo 930 anos, pode compartilhar com seus filhos, e esses
com suas descendências, suas muitas vivências, histórias e
conhecimentos.
E, quando começou a escrita? Quais os principais materiais
utilizados ao longo do tempo? Enfim, você sabe da importância que
Deus dá à escrita? Você sabe que Deus, por diversas vezes, mandou
que se escrevesse? Você sabe quantas vezes e o que Deus escreveu
aqui na terra? E, que Jesus escreveu? E, que o Espírito Santo ainda
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escreve? Essas e outras questões serão respondidas neste breve
estudo.
1. A ESCRITA E OS MATERIAIS UTILIZADOS
1.1 Materiais mencionados na história secular
“Os registros escritos foram criados provavelmente para ajudar os
mercadores a fazer contas. Nisso também a Mesopotâmia foi a primeira.
Foram encontradas em Tell Brak tábuas de argila contendo material escrito,
datados em 3200 a.C., sendo provavelmente as inscrições escritas mais
antigas do mundo. Ao redor de 2800 a.C., as inscrições tinham-se reduzido a
símbolos convencionais feitos em tábuas de argila, batidas na forma de cunha.
Estes elementos recebem o nome de escrita cuneiforme. Se compararmos com
as formas da escrita moderna, as formas cuneiformes eram de difícil traçado,
porém, significaram um avanço real. Logo esta escrita começou a ser usada
em Sumer e, em outras partes, com outros objetivos já fora do interesse
comercial: para conservar tradições religiosas, que logo passaram a constituir
os livros sagrados; para registrar costumes sociais e códigos legais, e para
transmitir mitos e histórias, que geraram a História e a Literatura.” 1

O material de escrita comumente usado, o papiro2, é um tipo de
papel feito a partir da planta do papiro (Cyperus papyrus) uma planta
1

ATLAS DA HISTÓRIA UNIVERSAL – Centro Cultural Banco do Brasil – Pg.19
Papiro: Para confeccionar o papiro, corta-se o miolo esbranquiçado e poroso do talo em finas
lâminas. Depois de secas, estas lâminas são mergulhadas em água com vinagre para ali permanecerem
2
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aquática, abundante no Egito. Foi no Egito, também, cerca de 2200
a.C., que se desenvolveram a sua fabricação e
comercialização. Folhas simples usavam-se nas
composições curtas. No caso de documentos
longos, como as epístolas de Paulo, as folhas soltas
de papiro eram coladas ou costuradas umas às
outras, lado a lado, para formarem rolos. A tinta
era feita de carvão vegetal, goma e água.

O papiro não era muito durável. Tornava-se quebradiço com o
tempo, ou apodrecia com a umidade,
estragando-se logo, exceto no Egito, cujo clima
seco e as areias movidas pelos ventos
preservaram, para ser descoberta em nossa
época, uma admirável coleção de documentos
antigos.
Visto que a granulação áspera do papiro fazia o ato de escrita
tornar-se cansativo, era costumeiro ditar as cartas a um escriba
profissional, chamado amanuense, que usava uma espécie de
estenografia (taquigrafia) durante o ditado rápido. Sabemos com
certeza que Paulo empregava os serviços de amanuenses pelo fato que
seu amanuense se identificou uma vez por nome ("Tércio" - Rm 16.22).
Além disso, as declarações paulinas frequentes de que ele escrevia a
saudação final com o próprio punho subentendem que as porções

por seis dias, com propósito de eliminar o açúcar. Outra vez secas, as lâminas são ajeitadas em fileiras
horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A seqüência do processo exige que as lâminas sejam
colocadas entre dois pedaços de tecido de algodão, por cima e por baixo, sendo então mantidas
prensadas por seis dias. E é com o peso da prensa que as finas lâminas se misturam homogeneamente
para formar o papel amarelado, pronto para ser usado. O papel pronto era, então, enrolado a uma
vareta de madeira ou marfim para criar o rolo que seria usado na escrita. (Wikipédia)
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maiores das suas epístolas eram escritas mediante o emprego de um
amanuense (1Co 16.21; Gl 6.11; Cl 4.18; 2Ts 3.17; comparar com
Filemom 19).
O papiro foi suplantado pelo pergaminho3, que se tornou o
principal material de escrita. “Material folheado, feito de peles de animais,
sobre o qual se escrevia. Começou a ser usado em
torno de 200 a.C. em PÉRGAMO e por isso tem esse
nome. Os livros de pergaminho, como os de
PAPIRO, tinham a forma de rolo (Is 34.4, RA; 2Tm
4.13)”4.

“Muitos livros da Bíblia foram escritos em
papiro. Os livros de PAPIRO, como os de
PERGAMINHO, tinham a forma de rolo (Sl 40.7; Is
34.4; 2Tm 4.13). O livro com páginas, o CÓDICE,
foi inventado no segundo século d.C.”5

Acredita-se que o papel6 foi inventado na China por volta de 105
a.C.. Com a invenção da imprensa, por Johann Gutenberg (1397-1468),
no século XV, iniciou-se um novo tempo. É considerada uma das
3

Pergaminho (do grego pergaméne e do latim pergamina ou pergamena), é o nome dado a uma pele de
animal, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para nela se escrever. Designa
ainda o documento escrito nesse meio. O seu nome deriva do nome da cidade onde se terá fabricado
pela primeira vez: Pérgamo, na Grécia.
Foi largamente utilizado na antiguidade ocidental, em especial na Idade Média, até à difusão da
invenção chinesa do papel. (Wikipédia)
4
Enciclopédia Digital Ilumina.
5
Enciclopédia Digital Ilumina.
6
Papel: O papel é um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente
distribuído sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de pasta desses
elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são frequentemente utilizadas para
escrever, desenhar, imprimir, embalar etc. (Wikipédia)

Página 8 de 36

LIVROS & ESCRITOS NA BÍBLIA
maiores revoluções tecnológicas do século e de maior alcance. Seu
primeiro livro impresso foi a Bíblia.

A Bíblia de Gutenberg (também
conhecida como Bíblia mazarina) era uma
Bíblia de 42 linhas, impressa da tradução
em latim da Bíblia, por Johann Gutenberg,
em Mogúncia (atual Mainz), Alemanha. A
produção da Bíblia começou em 1450, tendo Gutenberg usado uma
prensa de tipos móveis. Calcula-se que tenha terminado em 1455. Essa
Bíblia é considerada o “incunábulo”7 mais importante, pois marca o
início da produção em massa de livros no Ocidente. Foi composta e
impressa em dois volumes, com 1282 páginas, com texto em duas
colunas; a maioria era encadernada em dois volumes. A tiragem foi de
100 exemplares ou mais8.

“O que Gutenberg criou foi o primeiro sistema ocidental de tipos
móveis que funcionou – tão bem que continuou praticamente o
mesmo por 350 anos. Gutenberg projetou um tipo novo de prensa
baseada naquelas usadas para espremer azeitonas. Descobriu uma
liga de chumbo, estanho e antimônio e um molde de precisão
calibrado para receber a mistura. Preparou uma tinta à prova de
borrões com negro-de-fumo, óleo de linhaça e terebentina. Cada
página de sua Bíblia levou provavelmente um dia para ser montada,
mas, uma vez os tipos no lugar, o resto foi relativamente fácil. O
método de Gutenberg espalhou-se com rapidez incrível. Estima-se
que em 1500 já circulava meio milhão de livros: obras religiosas,
clássicos gregos e romanos, textos científicos, o relatório de Colombo
sobre o Novo Mundo.”9
7

Incunábulo: Livro impresso que data dos primeiros tempos da imprensa (até o ano de 1500 d.C.).
Fontes: Enciclopédia Mirador Internacional. | Wikipédia.
9
Revista Veja – Especial do Milênio
8

Página 9 de 36

LIVROS & ESCRITOS NA BÍBLIA

Material de Escrita

Acredita-se que tal invento acelerou o Movimento Renascentista
(cultural, econômico e político), bem como foi fator preponderante
para as revoluções industriais e políticas dos séculos seguintes. Não
há dúvida de que tão relevante invento contribuiu significativamente
para a expansão da Reforma Protestante.

LINHA DO TEMPO
3200 a.C. - Tábuas de argila
2200 a.C. - Papiro

200 a.C. - Pergaminho
105 a.C. - Papel

1.2 Materiais mencionados na Bíblia
O registro bíblico também retrata e espelha o que se verificou no
mundo antigo quanto ao uso de materiais de escrita, a saber:
• Tábuas de pedra (Êx 24.12, 28; 31.18; 32.15, 16; 34.1; Dt 4.13; 5.22;
9.10; 10.2, 4)
• Pedras (Dt 27.8; Js 8.32)
• Tabuinha (Jr 30.8; Lc 1.63)
• Tábuas (Hc 2.2)
• Rolo (de papiro) (Ed 6.2; Sl 40.7; Jr 36.2, 4, 6, 14 [2x], 19, 20, 21, 23, 25,
27, 28, 29, 32; Ez 2.9; 3.1, 2, 3; Hb 10.7)
• Pedaço de madeira (Ez 37.16)
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1.3 Materiais figurados
Merece destaque especial a linguagem figurada que encontramos
em alguns textos bíblicos:
• Tábua do coração (Pv 3.3; 7.3; Jr 17.1; Rm 2.15; 2Co 3.2-3)
“Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço;
escreve-as na tábua do teu coração.” (Pv 3.3)
• Mente e coração (Jr 31.33; Hb 8.10; 10.16)
“Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles
dias, diz o SENHOR: Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no
coração lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.” (Jr
31.33)
Mais importante do que ter a palavra de Deus escrita e guardada
em algum lugar é conhecê-la e praticá-la. Em sentido figurado, o
coração é a sede do intelecto (Gn 6.5), dos sentimentos (1Sm 1.8) e da
vontade (Sl 119.2). O desejo de Deus é que nosso ser, nossa razão e
emoções, sejam guiados pela revelação divina.
• Palmas das mãos (Is 49.16)
“Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei; os teus muros estão
continuamente perante mim.” (Is 49.16)
Por fim, encontramos um lindo registro de encorajamento divino
ao povo de Israel. Que segurança é termos nossas vidas nas mãos de
Deus! Este texto nos remete à fala da esposa ao marido: “Põe-me como
selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte
como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme; as suas brasas são brasas de
fogo, são veementes labaredas.” (Ct 8.7)
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2. A RELAÇÃO DE DEUS COM A ESCRITA
2.1 Deus ordenou que se escrevesse
“Então, disse o SENHOR a Moisés: Escreve isto para memória num livro e
repete-o a Josué; ...” (Êx 17.14).
“Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para
que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente.” (Is
30.8)
A primeira menção bíblica a respeito de escrever (Êx 17.14), nos
apresenta Deus ordenando a Moisés que faça isso. Percorrendo as
páginas do Antigo Testamento percebe-se claramente a ênfase e
importância que o Senhor nosso Deus atribui à palavra escrita, por
conseguinte ou extensão, ao livro – (Êx 17.14; 34.27; Nm 33.2; Dt 6.9;
11.20; 17.18; 27.3, 8; 1Cr 28.19; Is 30.8; Jr 30.2; 36.2, 28; Ez 43.11; Hc 2.2).
O mesmo se verifica no Novo Testamento, principalmente no Livro de
Apocalipse – (Ap 1.11, 19; 2.1, 8, 12, 18; Ap 3.1, 7, 14; Ap 14.13; Ap
19.9; Ap 21.5).
Os dois textos acima transcritos apresentam boas razões para isso.
Deus sabe muito bem que as palavras são levadas pelo vento,
entretanto, quando escritas e preservadas, têm o potencial de transpor
o espaço e o tempo, alcançando muitos lugares e gerações.
Vale lembrar que o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia,
foi escrito por Moisés (Êx 24.4; Dt 31.9, 22, 24; Nm 33.2; Mc 12.19; Jo
1.45; 5.46; Rm 10.5). Outros personagens escreveram outros livros da
Bíblia:
No AT - Josué (Js 24.26), Samuel (1Sm 10.25; 1Cr 29.29); Isaías (2Cr
26.22); Jeremias/Baruque (2Cr 35.25; Jr 25.13; 36.6, 10, 18, 27, 29, 32;
45.1; 51.60); Ezequiel (Ez 37.20; 43.11); Habacuque (Hc 2.2).
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No NT – Lucas (Lc 1.1, 3); Paulo (Fp 3.1; 1Ts 4.9; 5.1; 1Co 4.14; 5.9,
11; 14.37; 16.21; 2Co 1.13; 2.3, 4, 9; 9.1, 15; 13.10; Rm 15.15; 16.22
[Tércio]; Gl 1.20; 6.11; Ef 3.3; 1Tm 3.14; Fm 1.19, 21; 2Pe 3.15-16); João
(Jo 21.24; 1Jo 1.4; 2.1, 7, 8, 14, 21, 26; 2.12, 13; 5.13; 2Jo 1.5, 12; 3Jo 1.9,
13; Ap ); Escritor de Hebreus (Hb 13.22); Pedro (1Pe 5.12; 2Pe 3.1);
Judas (Jd 1.3).

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais,
pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.” (Hb 1.1-2)
Deus começou a sua comunicação com o ser humano, ali no Éden,
através da palavra falada. Na sequência, deu muita ênfase para que
esta fosse escrita e obedecida. Na plenitude dos tempos providenciou
para que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. Este foi o
clímax da revelação divina que também deveria ser escrita e
completada. A ênfase divina, no conhecimento e prática da sua
palavra, consolidada no Livro Sagrado, permanece inalterada!
2.2 Deus mesmo escreveu
“Então, disse o SENHOR a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá; dar-teei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os
ensinares.”(Êx 24.12)
É notório e digno de registro que não só o Senhor Deus ordenou
que se escrevesse, mas ele mesmo escreveu. Você já parou para pensar
como este fato empresta valor à escrita e ao livro? É claro que este
relevante “instrumento tecnológico”, como tantos outros, pode ser
usado para o bem ou para o mal! Quanto aos escritos de Deus,
podemos mencionar cinco, sendo três de Deus-Pai, um de Jesus, o
Deus-Filho, e outro do Deus-Espírito Santo:
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(i) Os Dez Mandamentos escritos “com o dedo de Deus” em tábuas
de pedra (Êx 24.12; 31.18; 32.16; 34.1, 28; Dt 4.13; 5.22; 9.10; 10.2, 4; 2Rs
17.37).
(ii) Um livro escrito por Deus (Êx 32.32-33; ver Sl 69.28). Moisés
pede a Deus que perdoe o pecado do povo ou o risque desse livro. A
resposta foi: “Então, disse o SENHOR a Moisés: Riscarei do meu livro todo
aquele que pecar contra mim.” (Êx 32.33). Talvez uma referência ao
“registro” dos fisicamente vivos. O ato de riscar poderia significar
uma morte prematura. Vale lembrar que, no contexto do Antigo
Testamento, valia a máxima: “pecou-pagou”, o que poderia incluir a
morte física.
(iii) Uma parede escrita por Deus. Usando “uns dedos de mão
homem” Deus escreveu, na caiadura da parede do palácio real, o
veredito e sentença de Belsazar, o último rei do novo Império
Babilônico (Dn 5.5).
(iv) Jesus escreveu! Quem não se lembra da cena envolvendo os
acusadores de uma mulher surpreendida em adultério e Jesus
escrevendo, com o dedo, na terra, no chão (Jo 8.6). Sempre será um
mistério oculto aos mortais aquilo que Jesus estava escrevendo. Este é
o único registro de Jesus escrevendo algo, e isto no Novo Testamento.
Surpreendentemente também há um único registro no Antigo
Testamento a respeito de se escrever no chão: “Ó SENHOR, Esperança
de Israel! Todos aqueles que te deixam serão envergonhados; o nome dos que
se apartam de mim será escrito no chão; porque abandonam o SENHOR, a
fonte das águas vivas.” (Jr 17.13). Se é que Jesus estivesse escrevendo os
nomes dos que se afastaram de Deus, os nomes daqueles acusadores
seriam os primeiros. Na verdade, todos se desviaram de Deus; os
acusadores, aquela mulher e todos nós. Assim, é pela graça que somos
perdoados e salvos.

Página 14 de 36

LIVROS & ESCRITOS NA BÍBLIA
(v) O Espírito Santo escreveu. Pode-se dizer que o ápice da escrita
divina se dá quando o Espírito de Deus escreve a palavra de Deus no
coração humano; no coração (tábuas de carne) do salvo pela graça:
“Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos
os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso
ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em
tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.” (2Co 3.2-3;
ver tb Rm 2.29). Porque é do coração que procedem as fontes da vida
(Pv 4.23). Porque a boca fala do que está cheio o coração (Mt 12.34b).
Ainda resta uma promessa divina para o remanescente fiel de Israel
(Hb 8.10 e 10.16): “Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel,
depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis,
também sobre o seu coração as inscreverei; e eu serei o seu Deus, e eles serão
o meu povo” (Hb 8.10).
Enfim:
Deus-Pai escreveu a essência da Lei – Os dez
Mandamentos – em tábuas de pedra. Também
estabeleceu a Antiga Aliança com Israel baseada na
sua Lei dada a Moisés, condenando os seus
transgressores, não apenas do seu povo escolhido,
mas, também, dos seus opressores, como o profano
rei Belsazar. O apóstolo Paulo nos diz que o Criador
deixou em cada criatura a marca divina, a revelação
interna ou da consciência: “Estes mostram a norma da
lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os
seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se,” (Rm 2.15)
Deus-Filho escreveu no chão, na terra, num
contexto de acusação de pecado, de condenação e
de morte, reivindicadas para cumprimento da Lei
da Antiga Aliança. Assim como o que é escrito no
chão é facilmente apagado, nosso “escrito de
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dívida” foi totalmente apagado, ainda que de forma dolorosa, pelo seu
sangue derramado sobre o chão do Calvário, trazendo ao mundo a
eterna redenção: ”E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas
transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente
com ele, perdoando todos os nossos delitos; tendo cancelado o escrito de dívida,
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu- o inteiramente, encravando-o na cruz;” (Cl 2.13-14)
Deus-Espírito Santo é aquele veio, no Pentecostes, para ficar entre
nós, igreja de Cristo, como o alter ego de Jesus Cristo (Jo 14.16; 16.7).
Para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo o que Jesus disse (Jo
14.26). Para escrever na tábua de carne do
nosso coração o Evangelho da Graça de Deus,
a sua soberana vontade, os ensinamentos
contidos na sua Palavra. Para dar testemunho
de Jesus Cristo (Jo 15.26). Para derramar o amor de Deus em nossos
corações (Rm 5.5). Para iluminação da nossa mente e coração: “Porque
Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em
nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face
de Cristo.”(2Co 4.6). Para promover a unidade da igreja de Cristo: “Da
multidão dos que creram era um o coração e a alma” (At 4.32a).
Vale lembrar as cinco grandes operações do Espírito Santo:
Convencimento (Jo 16.8-11), Regeneração (Jo 3.5; Tt 3.5), Habitação
(Rm 8.9, 11; 1Co 3.16; 6.19), Selo (Ef 1.13; 4.30; 2Co 1.22) e Batismo num
só corpo, o corpo de Cristo, a igreja (1Co 12.13).

3. LIVROS E ESCRITOS, NA BÍBLIA
O propósito deste estudo não é abordar a origem ou história de
como a Bíblia foi escrita, mas para destacar a menção a “livros” e
outros “escritos” no texto bíblico do Antigo e Novo Testamentos.
Certamente muitos desses materiais foram usados como fonte de
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consulta para os instrumentos humanos usados por Deus para
escrever a sua palavra.
“Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à
semelhança de Deus o fez;” (Gn 5.1).
Esta é primeira menção a livro(s) na Bíblia.

Encontramos na Bíblia a seguinte estatística:
“Livro(s)” / “Livrinho”, literalmente, como referência a qualquer
escrito em forma de livro: AT – 147 vezes e NT – 47 vezes.
“Está escrito”, como referência ao registro das palavras de Deus para
os homens: AT – 29 vezes e, NT – 77 vezes.
“Escritura(s)”, (conceito introduzido por Jesus), como referência às
Sagradas Escrituras ou às Escrituras dos profetas: NT – 51 vezes.
Mt 21.42; 22.29; 26.54, 56; Mc 12.10, 24; 14.49; 15.28; Lc 4.21; 24.27, 32,
45; Jo 2.22; 5.39; 7.38, 42; 10.35; 13.18; 17.12; 19.24; 19.28; 19.36, 37; 20.9;
At 1.16; 8.32, 35; 17.2, 11; 18.24, 28; Rm 1.2; 4.3; 9.17; 10.11; 11.2; 15.4;
16.26; 1Co 15.3, 4; Gl 3.8, 22; 4.30; 1Tm 5.18; 2Tm 3.16; Tg 2.8, 23; 4.5;
1Pe 2.6; 2Pe 1.20; 3.16.
3.1 No ANTIGO TESTAMENTO (AT):
3.1.1 Livros Físicos
a) Livro de genealogia
 Livro da genealogia de Adão – Gn 5.1.
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Genealogia é uma prática frequente na Bíblia e de significativo
valor histórico. Através delas tomamos conhecimento da origem das
famílias, as ligações biológicas e de afinidade entre os indivíduos e as
gerações, bem como sua movimentação geográfica. Não sabemos
quando e como começou a ser feito este primeiro registro genealógico
que começa em Adão (3950 a.C.) e abrange um longo período que vai
até Lameque, pai de Noé, tendo este último nascido em cerca de 2919
a.C.. Os israelitas davam muito valor às genealogias, pelas quais
provavam o direito que tinham a heranças. Entretanto, este assunto
era motivo de muita discussão e debates inúteis (1Tm 1.3-4; Tt 3.9).
No Antigo Testamento
São 14 as principais genealogias:
 Adão: Gênesis 5.1-31
 Noé: Gênesis 10.1-32
 Sem: Gênesis 11.10-26
 Terá: Gênesis 11.27-32
 Ismael: Gênesis 25.12-18
 Esaú: Gênesis 36.1-43
 Família de Jacó (no Egito): Gênesis 46.8-27
 Levi: Números 3.17-20
 Perez (ao rei Davi): Rute 4.18-22
 Adão a Abraão: 1Crônicas 1.1-27
 Abraão a Jacó: 1Crônicas 1.28-54
 Jacó a Davi: 1Crônicas 2.1-55
 Doze tribos de Israel: 1Crônicas 4.1–8.40
 Família de Saul: 1Crônicas 9.35-44

Página 18 de 36

LIVROS & ESCRITOS NA BÍBLIA
 Livros genealógicos – Ed 2.62; Ne 7.64, e do retorno do exílio –
Ne 7.5.
Também há a menção de livros genealógicos, bem como do livro
da genealogia dos que primeiramente regressaram do exílio
babilônico, como nos textos acima.

No Novo Testamento
São 2 as genealogias, e estas de Jesus Cristo, que serão comentadas
adiante:
 Abraão a Jesus: Mateus 1.1-17
 José (pai de Jesus) a Adão: Lucas 3.23-38
b) Livro da lei mosaica
 Livro da Lei (de Moisés) – Dt 28.58, 61; 29.20, 21, 27; 30.10; 31.24,
26; Js 1.8; 8.31, 32, 34; 23.6; 24.26; 1Rs 2.3; 2Rs 14.6; 22.8, 10, 11, 13,
16; 1Cr 16.40; 2Cr 23.18; 30.18; 2Cr 25.4; 34.15, 16, 18, 21(2x), 24;
35.12; Ed 3.2, 4; 6.18; Ne 8.1, 3, 5, 8, 14, 15, 18; 10.34, 36; 13.1; Dn
9.11, 13.
 Livro da Aliança (da Lei) – Êx 24.7; 2Rs 23.2, 3, 21, 24; 2Cr 34.30,
31.
 Livro (escrito por Moisés) – Êx 17.14
 Livro da Lei (do Senhor) – 2Cr 17.9; 34.14; Ne 9.3; 2Cr 31.3;
35.26.
 Livro “de cabeceira” dos reis – Dt 17.18 (cópia da lei).
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 Livro do testemunho – 2Rs 11.12; 2Cr 23.11 (cópia da lei para o
rei).
A lei mosaica era a base da Antiga Aliança de Deus com Israel. As
três dimensões dessa lei são: 1ª) Lei Moral (os dez mandamentos) – A
que manda fazer o bem e evitar o mal; 2ª) Lei Civil ou Social – A que
regula as mútuas relações entre os cidadãos; e, 3ª) Lei Cerimonial ou
Religiosa – A que determina as regras de culto a Deus.
c) Livro dos justos
 Livro dos justos – Js 10.13; 2Sm 1.18 (com hinos)
Provavelmente uma obra literária com o registro das guerras de
Israel na qual alguns acontecimentos importantes e grandes feitos de
grandes homens eram celebrados.
d) Livro cartográfico
 Livro cartográfico de Canaã – Js 18.4-9.
A cartografia moderna pode ser definida como a ciência e a arte
dedicadas à confecção e ao estudo de mapas e outros produtos
cartográficos, como plantas, croquis e cartas. Josué precisava fazer a
divisão e distribuição, então providenciou o mapeamento do restante
da terra conquistada.
e) Livro de direito do rei
 Livro do direito do reino – 1Sm 10.25.
O povo exigiu que Samuel constituísse um rei para governar o
povo, como as outras nações tinham. Samuel advertiu-os sobre as
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implicações disso. Ao consultar o Senhor este o orientou a advertir
solenemente e explicar-lhes os direitos do rei (1Sm 8.4-9). Samuel
transmitiu-lhes o direito do rei na nova monarquia (1Sm 8.10-18).
Então este direito foi declarado ao povo e formalizado num livro.
f) Livro da história dos reis de Israel e Judá
 Livro da história de Salomão – 1Rs 11.41.
 Livro da história dos reis de Israel – 1Rs 14.19; 15.31; 16.5, 14;
16.20, 27; 22.39; 2Rs 1.18; 10.34; 13.8, 12, 14.15, 28; 15.11, 15, 21,
26, 31; 1Cr 9.1; 2Cr 20.34; 33.18.
 Livro da história dos reis de Judá – 1Rs 14.29; 15.7, 23; 22.45;
2Rs 8.23; 12.19; 14.18; 15.6, 36; 16.19; 20.20; 21.17, 25; 23.28; 24.5.
 Livro da história dos reis de Judá e Israel – 2Cr 16.11; 25.26;
27.7; 28.26; 32.32; 35.27; 36.8.
 Livro da história dos reis – 2Cr 24.27.
 Livro da história de Natã, Profecia de Aías, Visões de Ido – 2Cr
9.29.
 Livro da história de Semaías e de Ido – 2Cr 12.15; 13.22.
 Livro das Guerras do Senhor – Nm 21.14 (coletânea de
cânticos?).
Assim como cada momento da história de Israel vinha sendo
registrado, com o estabelecimento da monarquia esta prática se
manteve. As cortes palacianas eram mais bem estruturadas e havia o
interesse no registro dos atos e feitos dos seus reis.
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g) Livro da história de outras nações
 Livro da história dos reis da Média e da Pérsia – Et 9.32; 10.2.
 Livro dos feitos memoráveis – Et 6.1.
Da mesma forma que se fazia em Israel, outras monarquias
estrangeiras também cuidavam de registrar sua história e, até mesmo,
fatos e acontecimentos que se destacavam; para memória do rei, dos
seus sucessores e do povo.
h) Livros da Bíblia (AT)
 Livro de Jó – Jó 19.23
 Livro de Isaías (visão do profeta) – Is 30.8.
 Livro de Jeremias – Jr 25.13; 30.2; 36.2, 8, 10, 11, 13, 18, 23, 32;
45.1; 51.60, 63; Dn 9.2.
 Livro de Lamentações – 2Cr 35.25.
 Livro de Daniel – Dn 12.4.
 Livro de Naum – Na 1.1.
 Livro das Crônicas – Ed 4.15; Ne 12.23; Et 2.23.
Dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, aqui
apresentamos apenas aqueles que, de alguma forma, são
explicitamente mencionados como livro no Antigo Testamento.
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i) Livro selado
 Livro selado – Is 29.11, 12, 18.
Livro selado é um livro fechado com selo (ou selos) para que não
possa ser lido, por um determinado tempo ou por pessoa não
autorizada.
j) Livro em forma de rolo
 Rolo do (de um) livro – Sl 40.7; Ez 2.9 (escrito por dentro e por
fora – v.10).
Estes registros bíblicos nos dão conta da forma como eram
construídos livros na antiguidade. No Salmo 40.7 a referência é à Lei
de Moisés, sendo este texto mencionado em Hebreus 10.5-7.
k) Livro das maldições
 Livro das Maldições – Nm 5.23.
Na Lei Mosaica havia um certo ritual para purificação das
contaminações (Nm 5). No caso de suspeita de infidelidade da mulher
casada, o sacerdote deveria escrever as maldições num livro e, em
seguida, com a água amarga e amaldiçoante as apagar (Nm 5.23). Era
a lei dos ciúmes (Nm 5.29).
l) Outros livros
 Livros – Ec 12.12.
“Demais, filho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o muito
estudar é enfado da carne.” (Ec 12.12)
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No epílogo do Livro de Eclesiastes (947 a.C.) o sábio Salomão já se
referia à capacidade humana de produzir livros sem limites. Deixounos, também, uma advertência quanto a dedicação excessiva à
literatura secular. Precisamos priorizar a palavra de Deus e pensar nas
coisas lá do alto (Cl 3.2). Atentemos para o conselho de Tiago: “A
sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura; depois, pacífica,
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem
fingimento.” (Tg 3.17)

3.1.2 Livros Não Físicos (figurados)
a) Livros de Deus
 Livro de Deus (do Senhor), com a vida de cada ser humano – Sl
56.8; 139.16; Is 34.16.
Uma forma figurada de manifestar a onisciência de Deus, de
destacar o seu controle sobre todas as pessoas, de que ele está atento
aos detalhes da nossa vida, que cada um de nossos dias já está escrito
por ele, mesmo antes de acontecerem. Uma forma figurada de
expressar que suas promessas e profecias, anunciadas e escritas, não
falharão.
❖
 Livro “escrito por Deus”, “dos vivos” – Êx 32.32, 33; Sl 69.28.
Uma forma figurada de expressar que Deus tem o controle dos que
estão vivos. O ato de riscar uma pessoa desse livro poderia significar
um decreto divino de morte.
❖
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 Livros (no Tribunal de Deus) – Dn 7.10 (ver Ap 20.12).
Na sua visão celestial o profeta Daniel contempla um cenário de
julgamento, com vários tronos e o trono no qual se assentou o “Ancião
de dias” (ver Dn 7.13, 22), uma referência a Deus como juiz (Is 57.15).
Assim como acontece nos tribunais humanos, assentou-se o tribunal,
isto é, a corte entrou em sessão para julgar e os livros foram abertos.
Esses livros continham os registros dos feitos que seriam julgados.
❖
 Livro do remanescente de Israel – Is 4.2-4; Dn 12.1; Ml 3.16.
Os profetas vaticinam a respeito de um tempo em que o
remanescente fiel de Israel será salvo, isto é, aqueles que estiverem
inscritos no livro, uma forma figurada de expressar o controle de Deus
sobre a criatura humana.

3.1.3 Outros Escritos
Outras menções a escritos no AT, são:
 Lista dos príncipes e anciãos de Sucote – Jz 8.14.
 Cartas – 1Rs 21.11; 2Cr 21.12; Ed 4.7; 5.7.
 Planta do Templo de Salomão – 1Cr 28.19.
 Registro das genealogias – 2Cr 12.15.
 Crônicas de Jeú – 2Cr 20.34.
 Crônicas de Samuel, de Natã e de Gade – 1Cr 29.29.
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 Pregão de Ciro – 2Cr 36.22; Ed 1.1.
 Memorial – Ed 6.2.
 Translado do decreto (Susã) – Et 4.8.

3.2 No Novo Testamento (NT):
3.2.1 Livros Físicos
a) Livro de genealogia
 Livro da genealogia de Jesus – Mt 1.1.
 Abraão a Jesus: Mateus 1.1-17
 José (pai de Jesus) a Adão: Lucas 3.23-38
A genealogia de Jesus, registrada em Mateus, começa com Abraão
e está dividida em três grupos de catorze gerações: 1º) Abraão até
Davi; 2º) De Davi até o exílio para a Babilônia; 3º) Do exílio para a
Babilônia até Cristo (Mt 1.17). Esta genealogia segue a linhagem de
José, o pai legal (embora não biológico) de Jesus. Mateus,
originalmente escrito para os judeus, apresenta Cristo como o Filho de
Davi e o Filho de Abraão.
A genealogia de Lucas é presumivelmente materna, de Maria,
embora alguns pensem diferente. Lucas foi escrito principalmente
para os gregos. Sua ênfase está sobre a humanidade perfeita de Cristo,
o qual é apresentado como o Filho do Homem, a Pessoa divina
humana, e cuja genealogia é traçada até Adão.
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b) Livro da lei mosaica
 Livro de Moisés (da lei) – Mc 12.26; Gl 3.10; Hb 9.19.
São referências à lei mosaica que era a base da Antiga Aliança de
Deus com Israel.
c) Livros da Bíblia (AT e NT)
Dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 livros que
compõem o Novo Testamento, aqui apresentamos apenas aqueles
que, de alguma forma, são explicitamente mencionados como livro no
Novo Testamento.
 Livro de Isaías (AT) – Lc 3.4; 4.17(2x), 20.
 Livro dos Salmos (AT) – Lc 20.42; At 1.20.
 Livro de João (NT) – Jo 20.30.
 Livros escritos por Lucas (Lucas e Atos) (NT) – Lc 1.1-4 (menção
indireta); At 1.1.
 Livro dos Profetas (AT) – At 7.42.
 Livro de Apocalipse (NT) – Ap 1.11; 22.7, 9, 10, 18 (2x), 19 (2x).
Nota: O objetivo foi contabilizar a menção do termo “livro (ou
livrinho)”. Desta forma, vários livros do AT e NT não entraram nesta
estatística.
d) Livro em forma de rolo
 Rolo do livro – Hb 10.7.
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Uma referência ao Messias nas Escrituras do Antigo Testamento.

3.2.2 Livros Não Físicos (figurados)
 Livro da vida (do Cordeiro) – Fp 4.3; Ap 3.5; 13.8; 17.8; 20.12b
(2x), 15; 21.27.
É significativo o fato de Deus usar essa figura humana de um livro
onde estão registrados os nomes dos eternamente salvos. Vejamos o
que nos é revelado a respeito desse misterioso “livro celestial”:
(i)O apóstolo Paulo chega a afirmar com certa segurança que os
seus companheiros de ministério estavam inscritos neste livro (Fp 4.3);
(ii)Na igreja de Sardes, os poucos não contaminados e encontrados
dignos são os vencedores que de modo algum terão os seus nomes
apagados do Livro da Vida (Ap 3.4-5);
(iii)Apenas os não inscritos no Livro da Vida adorarão a besta que
emerge do mar (Ap 13.8);
(iv)Na referência à besta escarlate, com uma mulher nela montada,
há uma referência adicional de que aqueles nomes que não foram
escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão
vendo a besta (Ap 17.8). Deus, na sua presciência, conhece os seus
eleitos desde sempre (1Pe 1.2);
(v) O Livro da Vida também será usado no julgamento do grande
trono branco (Ap 20.12b).
(vi) No juízo final, aquele que não tiver o nome inscrito no Livro
da Vida será lançado para dentro do lago de fogo (Ap 20.15);
(vii) Na Nova Jerusalém jamais entrará coisa contaminada, nem
quem pratica abominação e mentira, somente os inscritos no Livro da
Vida do Cordeiro (Ap 2127).
❖
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 Livro (na mão do que estava no trono) – Ap 5.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Que tipo de livro era esse, na mão direita daquele que estava
assentado no trono, e qual o seu conteúdo? Encontramos diversas
interpretações, tais como: "Livro de toda a história humana", "Livro de
fatos proféticos, a revelação de Jesus que diz respeito aos últimos dias,
principalmente ao período da grande tribulação", "Livro do destino",
"Livro de todo o conselho de Deus", "Livro da vida" etc. O que
sabemos deste livro é que: estava na mão direita daquele que estava
assentado no trono; estava escrito por dentro e por fora; estava todo
selado com sete selos; foi tomado pelo Cordeiro e, que, a cada selo
aberto pelo Cordeiro, uma nova revelação profética era dada a João. É
interessante observar que os selos eram abertos, porém, o livro, não é
mencionado como aberto, em parte alguma.
Seja qual for o conteúdo deste livro, os seus selos estão associados
a profecias que só poderão realizar-se através dos atos voluntários de
Cristo. Isso é um indicativo figurado de que Cristo começa a tomar em
suas mãos o controle direto deste mundo, arrebatando-o das mãos de
Satanás, o que terá o seu clímax no estabelecimento do seu reino sobre
a terra. Sabemos que o mundo jaz no maligno (1Jo 5.19), porém, Deus
exerce o governo e controle sobre tudo e todos. O fato de estar escrito
por dentro e por fora, o que não era normal, indica que o seu conteúdo
está "completo", "pleno"; não há espaço para nenhum acréscimo.
❖
 Livro (não especificado) / Livrinho – Ap 10.8 / Ap 10.2, 9, 10.
Além do anjo forte, que muito chamou a atenção do apóstolo, ele
viu outra coisa – um livrinho aberto na sua mão (Ap 10.1-11). Ao
mesmo tempo em que é impedido de registrar a mensagem dos sete
trovões, João é convocado, pela mesma voz que procede do céu, a
tomar o livrinho da mão do anjo forte. Ele não se atreve a tirá-lo, como
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que à força, da sua mão. Com toda a simplicidade e obediência ele
pede e espera. O anjo forte lhe entrega, com outra ordem e
advertência: "Toma-o, e devora-o; certamente ele será amargo ao teu
estômago, mas na tua boca, doce como o mel" (Ap 10.9). João obedeceu e
tudo sucedeu conforme lhe tinha sido avisado. E o anjo concluiu: “é
necessário que ainda profetizes....”. Qual o significado deste livrinho
e de sua ingestão?
Este livrinho é diferente daquele livro, selado com sete selos, que
o cordeiro tomou da mão daquele que está assentado no trono (Ap 5).
Este é pequeno e estava aberto. É provável que este livrinho
represente, simbolicamente, o restante das revelações que ainda não
tinham sido dadas a João, que diziam respeito a Israel, naqueles dias
da Grande Tribulação.
A experiência de João é uma repetição daquela vivida por
Ezequiel, quando do seu comissionamento (Ez 2.8; 3.3). O ministério
do profeta é ao mesmo tempo doce e amargo. Doce no sentido de estar
recebendo diretamente de Deus a sua palavra para os homens, de
estar vivendo uma vida de submissão e obediência à sua vontade (Sl
119.103). Amarga, por antever o grave sofrimento pelo qual passarão
aqueles que rejeitarem esta mesma palavra divina.
❖
 Livros (não especificado) – Ap 20.12a, 12c.
Para estas duas referências veja o comentário do item “Livros (no
Tribunal de Deus) – Dn 7.10”
3.2.3 Outros Livros
Outras menções a livros no NT, são:
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 Livros – Jo 21.25; At 19.19; 2Tm 4.13.
Estas três menções genéricas nos trazem interessantes revelações:
(i)A vida e feitos de Jesus foram tão intensos que, se cada momento
fosse registrado, seriam escritos tantos livros que não caberiam no
planeta (Jo 21.25). O próprio apóstolo João revela que o propósito era
registrar alguns dos feitos de Jesus, com vistas a promover a fé nele
como o Filho de Deus e a nova vida em Cristo (Jo 20.30-31).
(ii)O registro bíblico nos dá conta de que muitos livros foram
produzidos, já naqueles tempos antigos, para difundir ideias, valores
e crenças estranhas e antagônicas ao cristianismo, à fé Cristã. Assim
sendo, muitos que se converteram queimaram aqueles livros que
fundamentavam suas antigas crenças e práticas (At 19.19). Vê-se,
portanto, a importância da igreja, em todos os tempos, de promover a
tradução, impressão, distribuição e leitura da Bíblia, para expansão do
Evangelho, para a salvação e edificação dos conversos. Também é
importante ocupar o seu espaço na literatura produzindo bons livros.
(iii)Por fim, temos a bela revelação do interesse do apóstolo Paulo
por seus livros escritos em papiro e em pergaminho (que era um
material mais moderno e mais caro). Não se sabe ao certo o que
continha estes livros; talvez porções do Antigo Testamento, dos seus
próprios escritos ou escritos sobre Jesus.

CONCLUSÃO
Esperamos que nessa breve abordagem sobre os livros e escritos
mencionados na Bíblia tenhamos relembrado um pouco do
desenvolvimento da escrita e dos livros, principalmente quanto ao
material utilizado.
Também, esperamos que tenha ficado patente a relevância dos
livros e escritos para o desenvolvimento humano e particularmente
para firmar a fé em Deus no decorrer das gerações.
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Deus valorizou e valoriza a sua palavra escrita e os livros!
Também deseja que a sua palavra seja preservada, e mais ainda, que
ela seja gravada em nossos corações para nortear nossas crenças e
determinar nossas atitudes e condutas.
Já nos referimos acima ao “está escrito” e a frequência que esta
expressão ocorre na Bíblia. No AT encontramos 29 ocorrências do
“está escrito”. Deus nunca deixa seu povo sem a devida orientação!
Desde Adão Deus expressou claramente a sua vontade e logo
providenciou para que sua palavra fosse escrita. Os profetas e líderes
fiéis procuravam direcionar a atenção do povo para o que Deus havia
falado e ordenado, para o que estava escrito. Vale relembrar a
exortação de Josué ao povo para que esse fosse bem-sucedido.
“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para
que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então,
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.” (Js 1.8)
O NT apresenta o termo “está escrito” por 77 vezes. Em várias
páginas do NT, em diversas situações vivenciadas, encontramos a
realidade presente sendo confrontada com o “está escrito” (no AT) e,
desta forma, para segurança e autenticidade de pessoas e fatos, a
verdade era revelada e assegurada com base no que estava escrito e
profetizado. Jesus mesmo fez e ensinou os seus seguidores a fazerem
isso. Vejamos alguns exemplos do que estava escrito e foi confirmado:
 O lugar onde o Messias iria nascer (Mt 2.5).
 João Batista como o precursor do Messias (Mt 11.10; Mc 1.2; Lc 7.27).
 A traição do Messias (Mt 26.24; Mc 14.21).
 A dispersão dos discípulos (Mt 26.31; Mc 14.27).
 O sofrimento do Messias (Mc 9.12; Lc 18.31).
 A crucificação do Messias (Lc 22.37).
 A ressurreição do Messias (Lc 24.46).
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Enfim:
“A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando
ainda convosco: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei
de Moisés, nos Profetas e nos Salmos.” (Lc 24.44)
Jesus, também, quando tentado pelo diabo, recorreu três vezes ao
que estava escrito, dando-nos o exemplo: “Jesus, porém, respondeu: Está
escrito: ...” (Mt 4.4); “Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: ...” (Mt
4.7); “Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao
Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto.” (Mt 4.10)
Hoje, vivemos um tempo de extraordinária oportunidade
tecnológica de repercutirmos para o mundo inteiro aquilo que está
escrito nas Escrituras Sagradas, a nossa única e infalível regra de fé e
prática. Ela é a eterna e poderosa palavra de Deus. Ela já está
totalmente escrita! Ela não precisa de qualquer atualização! Com a
devida sabedoria divina poderemos sim apreender os seus
ensinamentos, aplicando-os adequadamente a cada cultura e
contexto. A internet e as redes sociais estão aí, ao nosso alcance.
Enquanto nos for permitido vamos ocupar os espaços para
testemunhar a glória de Deus e sua eterna salvação em Cristo Jesus!
❖

TRIBUTO AO LIVRO
Não poderíamos deixar de transcrever aqui a bela composição
literária do meu amigo e pastor Isaías Cavalcanti:
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LIVRO, TROFÉU ATEMPORAL DA INTELIGÊNCIA10
És insubstituível ao longo dos anos
E insuperável ao longo dos séculos.
Mesmo com toda tecnologia do século vinte e um,
Tuas páginas incontidas causam boa impressão.
És lido e docemente lês também!
Dialogas com o nosso imaginário
E chegas a sonhar os nossos sonhos.
Torna-te companheiro nas madrugadas insones,
Confidente nas horas divorciais da felicidade,
Auxílio nas horas cruciais de decisão,
Fonte inesgotável de conhecimento.
És simples e erudito, prosa e verso ...

Transpiras o teor da fé - És religião;
Teimas em elucidar - És dicionário;
Falas de acontecimentos - És história;
Norteas o rumo da vida - És Atlas;
Guardas segredos e confissões - És diário;
Tens trama e personagens - És romance;
Sombreas a vida de saudade - És obituário;
Traças diretrizes e normas - És código de leis;
Esbanjas o dom do saber - És enciclopédia;
Narras cenas do cotidiano - És crônica;
Agrupas textos imortais - És antologia;
Toma-te famoso e procurado - És best-seller.
Desenterras o passado morto - És arqueologia;
Sofejas os sons do tempo - És cancioneiro;
Fazes aliança com os números - És matemática;
Folheas as páginas do destino - És profecia;
Registras a essência das decisões - És ata;
Retratas o que fomos e somos - És fotografia;
Trazes à realidade o inimaginável - És ficção;
10

Cavalcanti, Isaías – Poética do Cotidiano – Paju Editora - 2010
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Exalas cheiro e tens sabor - És culinária;
Estudas o comportamento humano - És psicologia;
Avalias o dito e o não dito - És filosofia;
Ortografas o vocábulo gestado - És nomenclatura;
Enquadras espaço e forma - És desenho.
Defendes o inexplicável - És tese;
Outorgas vida ao inanimado - És fábula;
Emocionas e sensibilizas - És poesia;
Dizes sim em meio ao não - És autoajuda;
Orientas o modus operandi - És manual;
Organizas as atividades - És agenda;
Normatizas a linguagem - És gramática;
Propicias o lúdico - És lazer;
Frequentas as salas de aula - És livro-texto;
Geras e acalentas as fantasias - És livro infantil;
Concentras teorias e saberes - És compêndio;
Imortalizas teu conteúdo - És um clássico.
Tens o sobrenatural nas páginas impressas;
Acumulas a longa experiência dos anos;
Mesmo opúsculo, és infinito em significados;
Em cada edição tens novo nascimento.
Uns te leem, outros releem, muitos te copiam.
Teu autor te concebeu no útero da alma,
Teu editor promoveu teu célebre parto,
Teu leitor te registrou no cartório das letras
E o tempo te plasmou para a eternidade!
Ensinas as primeiras letras e as últimas coisas;
És inocência na infância e maturidade na velhice.
És o livro, troféu atemporal da inteligência!

❖
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Você sabe quando começou a escrita? Quais os principais materiais
utilizados ao longo do tempo? Você sabe da importância que Deus
dá à escrita? Você sabe que Deus, por diversas vezes, mandou que se
escrevesse? Você sabe quantas vezes e o que Deus escreveu aqui na
terra? E, que Jesus escreveu? E, que o Espírito Santo escreve? Essas e
outras questões serão respondidas neste breve estudo.
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