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APRESENTAÇÃO

No estudo da Teologia, a disciplina de Panorama do Antigo Tes-

tamento visa apresentar ao aluno o conteúdo da parte inicial das Es-

crituras Sagradas cristãs, a qual é denominada “Antigo Testamento” 

ou “Bíblia Hebraica”. É essencial ao teólogo cristão certa intimidade 

com o texto sacro de sua religião, pois este define suas crenças, ritos 

e práticas sociais. O confronto com a mensagem teológica da Bíblia 

certamente propiciará profundas reflexões sobre as práticas atuais 

das comunidades religiosas cristãs, que se dizem seguidoras e prati-

cantes desse texto.

Esta é uma matéria preliminar, que busca apresentar ao estudan-

te os principais assuntos de cada livro do Antigo Testamento e suas 

ênfases teológicas. Relacionam-se a esse conteúdo as seguintes dis-

ciplinas: Introdução ao Antigo Testamento, que investiga as questões 

associadas à formação do cânon hebraico (introdução geral), à data-

ção, à autoria e ao contexto histórico de cada livro (introdução espe-

cial); História e Geografia Bíblica, que avalia a situação geográfica do 

Crescente Fértil e, em especial, da Palestina, assim como a sua his-

tória nos últimos quatro milênios; Crítica Textual, que apura a constru-

ção do texto atual e sua história de transmissão. Portanto, esta obra 

não abrangerá esses outros campos de estudo.

Considerando que há dezenas de obras similares, qual é o dife-

rencial deste livro? Não se busca aqui substituir o material disponível, 

mas complementá-lo. Esta obra enfatiza a mensagem teológica da 

Bíblia Hebraica, com destaque ao Pentateuco – fundamento para as 

demais partes do Antigo Testamento. Após uma breve introdução e 

um panorama geral, investigaremos detalhadamente os cinco livros 

da Lei. Trabalharemos a estrutura básica de cada livro bíblico, assim 
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como o seu propósito e a sua mensagem teológica, adicionando apli-

cações e questionamentos para reflexão. Também analisaremos os 

livros históricos, poéticos e proféticos em sua relação com a Torá. 

Outro objetivo desta obra é suprir você, leitor, com indicações sucin-

tas sobre o conteúdo bíblico, para que se sinta encorajado a mergu-

lhar neste texto sagrado e a descobrir suas grandiosas e impactantes 

afirmações sobre o relacionamento entre o Deus supremo e os seres 

humanos.

Antes de iniciarmos, é importante deixar claro alguns pressupos-

tos de nossa abordagem, pois nem todos os estudiosos concordam 

quanto ao modo de interpretar a Bíblia. Embora a nossa intenção 

seja apresentar uma obra transconfessional e interdenominacional, é 

inevitável que todo texto sofra influência das opções teológicas de 

seus autores. Seria até desonesto pretender que exista isenção de 

pressuposições ao se ler o texto bíblico; sempre carregamos o nosso 

passado e a nossa formação como um óculos interpretativo para 

compreender o que nos é apresentado. Portanto, é necessário afirmar 

claramente a formação evangélica, conservadora e reformada do au-

tor desta obra, que pressupõe que:

1) Deus existe, criou o mundo e reina soberano sobre todas as 

coisas. A Bíblia não prova a existência de Deus, apenas assume este 

axioma. Se ele não existe, somos meramente ateus estudando a his-

tória de um povo. Mas Deus existe e estudaremos o registro de seu 

relacionamento com Israel.

2) Javé, o Deus de Israel, se revelou aos seres humanos de várias 

formas, ou seja, pela natureza, pela sua encarnação em Cristo Jesus 

e pelo relacionamento especial com os seres humanos que gerou o 

registro escrito bíblico. Se ele não se revelou a nós, devemos abraçar 

o agnosticismo e confessar que não podemos conhecer ou entender 

Deus. Mas Javé se revelou; ele tomou a iniciativa de se apresentar à 

humanidade, para que possamos conhecê-lo ao menos em parte. 
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 Apresentação

Não podemos compreender tudo o que Deus é, mas podemos estu-

dar aquilo que ele nos revelou (Dt 29.29).

3) A Bíblia é parte importante dessa revelação divina, por meio da 

qual Deus fala usando os nossos conceitos para que possamos com-

preendê-lo. Se ele não se revelou nas Escrituras, então o Antigo Tes-

tamento apenas mostra a formação de mais uma religião humana (no 

sentido de ser uma tentativa do homem para achegar-se ao Criador) 

e registra meras opiniões (fundamentadas ou não) de eruditos desta 

religião (sacerdotes, profetas e sábios). Mas cremos que o texto bíbli-

co registra o relacionamento de Deus com os homens e nos indica 

como vivenciar melhor esta experiência.

4) A Bíblia, em sua totalidade, é um texto autoritativo para deter-

minar o padrão de Deus para o mundo e para o ser humano. Portan-

to, somos julgados pela Palavra de Deus; é ela que revela nosso en-

gano e, por isso, não está sujeita aos nossos julgamentos. Não 

podemos escolher apenas os textos com os quais concordamos, 

descartando os demais. Se não nos submetemos à autoridade da 

Bíblia, estamos em rebeldia contra o Criador e passamos a julgá-la 

conforme o nosso padrão. Mas, nesta obra, refletiremos sobre ela 

com submissão aos seus ensinos.

5) O texto bíblico pressupõe os fatos citados como históricos. Ele, 

contudo, não objetiva produzir uma obra de história, e sim uma histo-

riografia sagrada (uma história teológica); ou seja, é uma “história se-

letiva em seu assunto em questão, tendenciosa em sua apresentação 

e pedagógica em seu intento”. (MERRIL, 2009, p. 41).1 A função do 

texto bíblico não é fornecer informação histórica sobre o passado; 

antes, os autores bíblicos selecionaram fatos para enfatizar perspecti-

vas teológicas sobre o relacionamento com Deus.2 

1 Para uma explicação estendida sobre pressuposições semelhantes a essa, leia as páginas 37 
a 43 da obra Teologia do Antigo Testamento, de Merril (2009). 

2 Para saber mais sobre este assunto, veja a excelente explicação no capítulo 1 de Introdução 
ao Antigo Testamento (DILLARD; LONGMAN III, 2005).
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Voltando ao primeiro ponto, embora o alvo da Bíblia não seja o de 

fazer registro histórico (e sim analisar os fatos de maneira teológica), 

ela assume que os fatos narrados realmente ocorreram. Por exemplo, 

alguns estudiosos chegaram a duvidar da existência dos patriarcas, 

entendendo que eles foram criações do Israel posterior para justificar 

seu passado histórico. Contra esta posição, cremos que o registro 

bíblico se baseia sempre em fatos, embora seu texto não tenha obje-

tivo nem forma científica. Se há discordância com a narração da ciên-

cia atual, isso se deve a erros na interpretação do estudioso ou a fa-

lhas na compreensão da ciência atual (que muda constantemente de 

opinião).

6) A revelação de Deus é coerente e intencional. Há na Bíblia um 

princípio norteador, um fio condutor que dá sentido ao conjunto de 

suas partes. Existe uma narrativa sobre o agir de Javé em relação ao 

mundo criado; essas ações são expressas em um relacionamento li-

near que abrange quatro pontos principais: a Criação, a Queda, a 

Redenção e a Consumação. Ou seja, o ser humano foi criado bom, 

estando habilitado a se relacionar com Deus (Criação), mas o homem 

preferiu ser independente e desobedeceu ao Criador (Queda). Javé 

tomou a iniciativa e proveu um meio de reconciliação, o qual se efeti-

vou concretamente em Cristo Jesus (Redenção). E, por fim, Deus 

resolverá a tendência pecaminosa que persiste ainda na humanidade, 

eliminando o sofrimento e o mal em uma manifestação futura (Consu-

mação).3

7) A revelação divina nos é apresentada no texto final que a igreja 

tem recebido. É este texto em sua forma canônica que é reconhecido 

como Palavra de Deus. Embora estudiosos especializados encontrem 

sentido em identificar as fontes primárias da obra final, basta-nos o 

texto recebido para compreendermos a mensagem destinada a nós.4 

Ou seja, nossa tarefa não é a de descobrir o que mais está por trás do 

3 Cumpre enfatizar que a Redenção não é o passo final. Deus não nos criou para sermos salvos, 
mas sim para nos relacionarmos continuamente com ele, para sermos semelhantes ao seu Filho 
Jesus (Rm 8.29).
4 Desta forma, aqui não trataremos da ipsissima vox dei (a exata voz de Deus), nem investigare-
mos a crítica da redação que tenta reconstruir os pedaços de textos originais por trás do texto 
bíblico atual.
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que está escrito e que não nos foi contado (por exemplo, o que Jesus 

fez dos 12 aos 30 anos, ou como Caim encontrou uma esposa), mas 

sim entender aquilo que ficou registrado no texto bíblico.

Após termos explicado estas pressuposições e questões metodo-

lógicas, é nosso alvo primário que você desfrute da leitura deste livro 

e que ele o leve a refletir mais profundamente sobre aquilo que o 

Antigo Testamento ensina.

Jonathan Luís Hack

Apresentação
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