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As Bíblias 
Esta publicação do Portal VivaJesusBr vem 

para acrescer sua bibliografia de textos simples e di-
recionados à aquele ou aquela que deseja entender 
melhor as Escrituras Sagradas e também como en-
tende-las. Mostramos quatro imagens de Bíblias pu-
blicadas no Brasil, a de Aparecida, Paulus, Ave-Maria 
e a Edição Pastoral.  

Essa publicação é destinada a todos que 
tem interesse em aprofundar seus conhecimentos 
independentemente de sua idade, por essa razão, 
falamos dos dois Testamentos, para que você possa 
perceber que eles estão intimamente ligados, não há 
como separá-los, São José, Santa Maria e até Jesus, 
faziam a leitura do Antigo Testamento e eram segui-

dores da religião ju-
daica. 
Isso mesmo, a Sa-
grada Família seguia 
Deus pelo Antigo 
Testamento. Essa 
informação é impor-
tante para entender as Escrituras e a postura de Jesus diante do 
Antigo Testamento, que Ele nunca desprezou ou abandonou. E 
ainda mais, sem o povo judeu não haveria o Antigo Testamento, 
pois esse povo foi o responsável por preservá-lo para nós. Tam-
bém não é o povo judeo o culpado pela morte de Jesus, mas 
sim uma cúpula que não enxergou o Filho de Deus em Jesus, 
pois defendia apenas 
os seus interesses 
pessoais e até finan-
ceiros. 
Ter uma Bíblia em 
casa é importante, 
porém, deixa-la guar-
dada é não seguir a 
Deus! É de funda-
mental importância 
ler. Leia devagar e 
reflita, medite, anali-
se e a entenda. Caso 
tenha dificuldade, 
procure outros livros, 
consulte seu pároco 
e, ainda, a internet. O 
Prof. Aquino, Pe. Pau-
lo Ricardo disponibili-
zam vídeos explicati-
vos de qualidade! 
Boa leitura! 
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Para Entender a Bíblia 
Antigo e Novo Testamento 

 
A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é complexa e de difícil entendimento em alguns tre-

chos e não são poucos. Para entende-las é preciso conhecer a história, história das artes, geo-
grafia e ciências. Muitos as interpretam de acordo com seus interesses, desprezando o verdadei-
ro sentido transmitido por seus escritores., Esse é um cuidado que todo leitor precisa estar aten-
to, por essa razão, é preciso conhecer a Tradição Apostólica e o Magistério da Santa Igreja. Ah! 
Não poderia me esquecer, é importante entender o povo judeu, seu modo de vida, cultura, vida 
social, economia, sua fé etc. 

Foi graças ao povo judeu que os livros do Antigo Testamento chegaram aos nossos dias. 
Esse povo tinha por hábito registrar sua história e esses registros eram sempre reescritos para 
não se perder, faziam cópias fiéis de cada um dos livros. 

Na Bíblia, Deus nos orienta, ensina, demonstra seus cuidados e principalmente seu amor 
pelo ser humano, nos guia, nos revela alguns de seus mistérios, nos cura, faz milagres etc. As 
duas Bíblias não são escritas cronologicamente, nem mesmo tem objetivo registrar apenas a his-
tória, nos leva ao mundo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde José e Maria forma-
ram sua família aqui no planeta Terra. 

Ambas as Bíblias foram escritas por humanos, mas sob inspiração do Espírito Santo de Deus 
e nos traz um pouco do que fez em fa-
vor do ser humano em qualquer uma 
delas. No Novo Testamento Jesus é o 
interlocutor, é quem nos fala, como Fi-
lho, humano e divino. Seus ensinamen-
tos são feitos por parábolas, milagres, 
ações, atitudes, milagres e curas. 

Hoje em dia os historiadores, ar-
queólogos e cientistas, ateus, leigos, de 
outras fés e religiosos tem nas Bíblias 
uma grande auxiliar para entender ne 
descobrir o passado., mas a sua verda-
deira função é nos revelar a verdade e 
a verdadeira fé em todas as suas ins-
tâncias. 

É importante destacar que exis-
tem diversas traduções das Escrituras 
Sagradas, como já vimos na abertura, 
mas todas elas seguem as orientações 
do Magistério da Santa Igreja de Jesus. 
Não há tradução que possa ter a inter-
pretação pessoal daquele ou daqueles 
que a fizeram. Para traduzi-las é feito 
um grande estudo, para evitar o uso de 
palavras inadequadas, interpretações 
de frases errôneas e até desvios. A 
Igreja não para de estudar as Escritu-
ras e antes de traduzi-las para qualquer 
língua são tomados cuidados. Na maio-
ria das vezes a tradução deve ser feita 
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diretamente sobre os textos originais, em he-
braico e grego, para evitar desvios de tradu-
ção. 

Palavra de Deus 
Tratam-se de um documento escrito con-

tendo as Palavras de Deus Pai e Deus Filho, 
por meio dos profetas, no Antigo Testamento 
e por meio de seu Filho Único no Novo Testa-
mento. Ambas tem em seus textos relatos 
com passagens sobre acontecimentos envol-
vendo a fé e o amor, a caridade e a compai-
xão, a solidariedade, o perdão e sempre pro-
pondo a conversão. 

Ler as Bíblias é escutar a Deus, que fala 
diretamente a nós, dialogando, orientando e 
até nos revelando seus Mistérios. São Francis-
co foi um humano que teve essa graça, bem 
como São Padre Pio de Pietrelcina. 

As Bíblias, como já destaquei, não é a 
única referência para estudo e entendimento 
por parte de todo fiel, seja ele ou ela, um lei-
go ou leiga, religioso ou religiosa. A Tradição 
Apostólica, que vem dos Apóstolos, preservou 
muitas informações que nos ajudam a enten-
der as Bíblias. Para que as Escrituras tenham 
uma única interpretação e esta siga o que Je-

sus realmente nos orientou, existe o Magistério 
da Igreja. São três pernas, três estruturas que 
alicerçam a fé e o Corpo Místico de Jesus. O Ma-
gistério da Igreja faz estudos e os divulgam para 
que todos possam entender e principalmente in-
terpretar corretamente a Tradição e as Bíblias. A 
unificação da interpretação e entendimento das 
Escrituras evitam erros e desvios.  
O Novo Testamento não invalida o Antigo Testa-
mento, ele, na realidade, o complementa, ou se-
ja, é a continuação do que Deus nos propôs, as 
Alianças. A nova Aliança é Jesus feito homem, 
humano e mortal. 
Jesus, quando entre nós, em nenhum momento 
desqualificou qualquer Livro do Antigo Testamen-
to e nem mesmo propôs modificações. Ele desta-
cou que era o Messias, como previsto no Antigo 
Testamento. 
O mais interessante é que no Novo Testamento 
se encontram, em várias passagens, citações de 
fatos e acontecimentos do Antigo Testamento, 
seja confirmando previsões, destacando a Lei,  a 
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Aliança etc. É importante destacar que Deus se comunicou com os humanos por meio dos Profe-
tas, no Antigo Testamento, já no Novo Testamento suas Palavras foram transmitidas por seu Fi-
lho amado e único Jesus Cristo, ou seja, Deus nos falou diretamente. 

As duas Bíblias 
A relação de Deus com os seres humanos no Antigo Testamento é bem diferente do que 

em relação ao Novo Testamento, pois Ele estava entre nós, encarnado. 
No Antigo Testamento Deus falava com os profetas, patriarcas e sábios, fosse diretamente, 

via sonho, via um ou mais anjos... Muitas vezes diretamente, como aconteceu com Noé e mais 
tarde com Moisés! 

Os anjos sempre estão auxiliando a Deus na comunicação com os seres humanos. Já, no 
Novo Testamento, Jesus é o que nos orienta, ensina, fala do Pai, para todos que O querem ou-
vir. Os discípulos e Apóstolos são preparados por Ele para seguir e levar a Palavra aos mais dis-
tantes. Como Jesus é homem e divino, a comunicação ficou mais fácil e direta. Aqueles e aque-
las, naquela época, mas também nos nossos dias, que o ouviram e entenderam são convertidos 
e passam a ser seguidores de Deus, a Santíssima Trindade una. Nos seus ensinamentos, orienta-
ções, curas e milagres, por exemplo, tinha a presença do Pai e do Espírito Santo. Todos a seu 
lado, por isso, Jesus sempre se referiu a Deus como Pai e Ele o Filho. 

As maiores qualidades de 
um cristão convicto é reconhecer 
nos textos bíblicos a Verdade, a 
fé e o amor de Deus. 

Deus, lá no princípio, nos 
deu a vida, mas também o livre 
arbítrio, tudo para que pudésse-
mos descobri-lo, portanto, é per-
mitido ao ser humano optar, se 
quer seguir o bom caminho ou 
não. O caminho de Deus leva a 
salvação. 

A ganância, os crimes, in-
justiças, inclusive as jurídicas hu-
manas, não conduz nenhum ser 
humano a Deus. As Escrituras 
Sagradas tem o papem de nos 
trazer a Palavra, uma única Pala-
vra, a de Deus. Sabemos que 
nosso Deus é formado por três 
Pessoas independentes, porém é 
o único Deus. 

Entender e conhecer a Bí-
blia, os dois Testamentos, é se-
guir a primeira opção acima des-
crita, é o caminho de Deus, por-
tanto da salvação e santificação. 

Qualquer Bíblia Católica terá 
o mesmo conteúdo, o mesmo 
não acontece com as Bíblias de 
seitas e outras denominações 
cristãs. 
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