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As Escrituras

As Escrituras
A visão judaica/noaica acerca das Escrituras é muito
diferente da visão cristã:
Cristianismo: Livros cuja autoria é praticamente
atribuída ao Eterno.
X
Judaísmo: Livros autorizados pela Corte Mosaica,
composta por sábios, sacerdotes e profetas, e
constituída na Torá.

As Escrituras
Para o Cristianismo, o Tanakh é “a Palavra do Eterno”.
Para o Judaísmo/Monoteísmo Noaico, o Tanakh é
“Palavra acerca do Eterno”.
Palavra do Eterno é somente quando é dito: “Assim diz
o ETERNO…” ou estrutura semelhante, onde a autoria
do dito pode claramente ser atribuída ao Criador.

As Escrituras
Para o Cristianismo, as Escrituras estão todas em pé
de igualdade.
Para o Judaísmo/Monoteísmo Naico, há uma
hierarquia de importância:
Torá - Cerne da Revelação, dada perante todo o povo.
Profetas - Revelações, que passam pelo crivo da Torá.
Escritos - Complementos (dados históricos, cânticos,
explicações de como agir, etc.)

A Divisão
A divisão dos livros do cânon judaico é a seguinte:
Torá: Pentateuco
Primeiros Profetas: Josué, Juízes, Samuel, Reis
Profetas Posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel
O Rolo dos Doze (Menores): Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas,
Miquéias, Nahum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias
Livros da Verdade: Jó, Provérbios e Salmos
Cinco Rolos (Histórias Litúrgicas): Cânticos, Ruth, Lamentações,
Eclesiastes e Ester
Demais Escritos: Daniel, Esdras/Neemias, e Crônicas

Autores
Quem escreveu o Tanakh?
Moisés: Pentateuco (exceto final), Jó
Josué: Final do Pentateuco, Josué
Samuel: Juízes, Ruth, Samuel
Jeremias: Reis, Jeremias, Lamentações
Davi: Salmos (maior parte)
Ezequias: Isaías, Provérbios (compilação), Cânticos, Eclesiastes
Esdras: Esdras/Neemias, Crônicas

Autores
Compilações dos Homens da Grande Assembléia:
Ezequiel, Daniel, Salmos (adicionais), Ester
O Rolo dos Doze (Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas,
Miquéias, Nahum, Habacuque, Sofonias, Ageu,
Zacarias, Malaquias)
Essas obras se pautaram em diversas fontes, e foram
escritas para servir propósitos litúrgicos, de instrução
ou de preservação.

Aparentes Contradições
Na maioria das vezes, aparentes contradições,
supondo que não sejam problemas de tradução,
podem ser explicadas pela perspectiva do autor.
Exemplos:
Revelação: “diz ADONAY; não perdoarei, nem
pouparei, nem terei deles misericórdia, para que não os
destrua.” (Jr. 13:14)
Louvor poético: Diga agora Israel que a sua
misericórdia dura para sempre. (Sl. 118:2)

Aparentes Contradições
Oposição de ideias:
“Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que
adquire conhecimento.” (Mishlê/Provérbios 3:13)
“Porque na muita sabedoria há muito enfado; e o que
aumenta em conhecimento, aumenta em
dor.” (Qohelet/Eclesiastes 1:18)
Ambas as perspectivas são consideradas válidas pela
Corte Mosaica, pois ilustram leituras diferentes de um
único fato.

Aparentes Contradições
Antropomorfismo, limitado ao escopo do texto:
“Pois ADONAY não rejeitará o seu povo, nem
desamparará a sua herança.” (Sl. 94:14)
“Então se acendeu a ira de ADONAY contra o seu
povo, de modo que abominou a sua herança.” (Sl.
106:40)
Ambas as perspectivas são consideradas válidas pela
Corte Mosaica, pois ilustram leituras diferentes de um
único fato.

Aparentes Contradições
Momentos distintos:
“Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó
Senhor, e a quem ensinas a tua lei; Para lhe dares
descanso dos dias maus, até que se abra a cova para
o ímpio.” (Sl. 94:12-13)
“Salva-nos, ETERNO nosso Senhor, e congrega-nos
dentre as nações, para que louvemos o teu nome
santo, e nos gloriemos no teu louvor.” (Sl. 106:47)

Funcionalidade
É fundamental compreender a função de cada livro, para não cair em equívocos:
Torá: Base doutrinária
Livros Proféticos: Profecias para (re)conduzir o povo à Torá, e advertir/
esclarescer sobre tempos vindouros. Em alguns casos, contêm narrativas
históricas.
Salmos: Cânticos cujo conteúdo foi autorizado pela Corte Mosaica, por estar de
acordo com a Torá.
Provérbios: Conselhos de vida que estão alinhados com o caráter do Criador,
compilados pelo rei Ezequias.
Jó: Texto poético que visa ilustrar a complexidade das relações causais.
Cântico: Texto poético que fala do amor homem/mulher, interpretado por muitos
como figurativo da relação entre Israel e o Eterno, lido em data litúrgica.

A Boa Exegese
Além de conhecer esses elementos, uma boa leitura exige conhecer um
mínimo de hebraico, para ser capaz de verificar palavras em dicionários e
concordâncias, e não cair em erros de tradução. Além disso, o leitor deve se
indagar:
Qual o contexto geral da obra?
Quem é o autor, e quem é o público alvo?
Quando o texto foi escrito, e com que finalidade?
Como era a linguagem na sociedade do autor?
A que eventos históricos, bíblicos ou não, aquela passagem está associada?
Como a arqueologia e a história podem contribuir para entendimento do texto?
O que dizem os bons comentaristas sobre essa passagem?

A Boa Exegese
Além disso, o monoteísta noaico deve se recordar que
está lendo registros de uma nação que possui uma
cultura própria.
É fundamental, portanto, se indagar o seguinte: Por
trás da passagem, que mensagem está sendo
transmitida da parte do Eterno (ou da parte de quem
escreve sobre o Eterno)?
E, por fim, pode indagar: Como esse mesmo princípio
poderia ser aplicado por mim, de maneira relevante à
minha própria cultura?

