PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

LIVROS SAPIENCIAIS
Introdução
“Sapienciais” é o nome dado a cinco livros do Antigo Testamento: provérbios, Jô, Eclesiastes,
Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados dois livros poéticos: Salmos e Cânticos dos
Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel.
Em Israel, a sabedoria não é a cultura conseguida graças à acumulação de conhecimentos, mas o bom
senso e o discernimento das situações, adquiridos através da meditação e reflexão sobre a experiência
concreta da vida. Trata-se de algo que se aprende na prática e que leva à arte de viver bem. Assim,
nos livros sapienciais encontramos reflexões que brotam dos muitos problemas que povoam o dia-adia da vida de qualquer pessoa que busca o caminho da realização e felicidade.
A sabedoria de cunho mais popular, que encontramos no Livro dos Provérbios e no Eclesiástico
apresenta-se na forma de uma coleção de frases curtas, sentenças que ajudam a compreender e a
encontrar uma saída nas diversas situações enfrentadas pelo homem comum. Já os Livros de Jó,
Eclesiastes e Sabedoria são estudos sobre problemas mais profundos e globais, como o sentido da
vida, a morte, a justiça, a vida social, o mal, a natureza da sabedoria, etc. O Cântico dos Cânticos trata
da experiência mais fundamental da vida: o amor humano, símbolo do amor de Deus para com o seu
povo.
A espiritualidade de Israel é apresentada no livro dos Salmos, numa coleção de 150 orações que
refletem as mais diversas situações da vida do indivíduo e do povo. São verdadeiros ensinamentos,
para aprendermos a fazer a nossa oração.
Os livros sapienciais mostram que a experiência comum do povo também é lugar da manifestação de
Deus e da revelação do seu projeto: Deus fala através da experiência do povo. Estes livros, portanto,
trazem o convite para também hoje darmos atenção a nossa vida cotidiana, a fim de aprendermos a
articular nossa experiência da vida e da história.
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PROVÉRBIOS
DEUS FALA ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA DO POVO
Introdução
Agrupando ditos, sentenças e alguns desenvolvimentos maiores, o livro dos Provérbios é um
verdadeiro resumo da sabedoria de Israel. Provérbio é uma frase curta, bem construída, que expressa
uma verdade adquirida através da experiência e que se impõe pela forma breve e pela agudez das
observações. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem da vida, e
sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade e fornecendo orientações para a vida
humana, como as setas de uma estrada (1,1-7).
Os Provérbios não foram todos escritos por um mesmo autor e não pertencem todos à mesma
época. A maioria deles nasceu da experiência popular, que foi depois coletada, burilada e editada por
sábios profissionais desde o tempo de Salomão (950 a.C.) ate dois séculos depois do exílio (400 a.C.).
Foram atribuídos ao rei Salomão por causa de sua fama de sábio (IRs 3-5) mas, se olharmos
atentamente os vários subtítulos que aparecem no livro, podemos facilmente distinguir nove coleções
provindas de tempos e mãos diferentes.
Também este livro é a Palavra de Deus que transmite vida. Uma palavra que Deus comunica através
das situações e acontecimentos de todo dia, que o povo capta em sua experiência, observação,
reflexão e intuição, e depois expressa em sentenças simples, em geral bem mais profundas do que
longos tratados sobre os diversos problemas da existência. O livro todo é um convite para valorizar
não só a cultura popular mas também, e principalmente, a percepção religiosa que o povo tem de
uma Sabedoria que vem de Deus e é seu dom aos pequeninos; sabedoria que nem sempre é captada e
compreendida pelos sábios e doutores (Mt 11,25).
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JÓ
A VERDADEIRA RELIGIÃO
Introdução
O tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e
muito menos o da “paciência de Jó”. O autor desse drama apaixonante discute a questão mais
profunda da religião: a natureza da relação entre o homem e Deus. O povo de Israel vê concebida a
relação com Deus através do dogma da retribuição: Deus retribui o bem com o bem e o mal com
o mal. Ao justo, Deus concede saúde, prosperidade e felicidade; ao injusto, ele castiga com desgraças
e sofrimentos. Tal concepção arrisca produzir uma religião de comércio, onde o homem pensa poder
assegurar a própria vida e até ditar normas para o próprio Deus. Contra isso, o autor mostra que a
religião verdadeira é mistério de fé e graça: o homem se entrega livre e gratuitamente a Deus; e Deus
mistério insondável, volta-se para o homem, gratuitamente, a fim de estabelecer com ele uma
comunhão que o leva para a vida.
O livro, provavelmente, foi redigido, em sua maior parte, durante o exílio, no século VI a.C. Como
Jó, o povo de Judá tinha perdido tudo: família, propriedades, instituições e a própria liberdade. Ora,
tudo isso era garantido por uma concepção teológica vigente até esse tempo. E aqui entra a pergunta
crucial feita por Satã: É possível ter uma relação gratuita com Deus, despojada de qualquer interesse?
(cf. 1,9). Podemos dizer que todo o livro é uma busca para responder a essa questão. A resposta
implica superar toda a teologia da retribuição, incapaz de responder à nova situação do povo, sem
cair em absurdos. O povo estava vivendo uma nova experiência, e isso exigia uma nova forma de
conceber Deus, o homem e as relações entre ambos.
Para conseguir sua intenção, o autor usa uma antiga lenda sobre a retribuição (1,1-2,13; 42,7-17),
omitindo o final (42,7-17) e substituindo-o por uma série de debates que mostram o absurdo da
teologia em voga, incapaz de atender à nova situação (3,1-42,6). Além de pretender condenar o
homem para salvaguardar a justiça de Deus, essa teologia pode ser usada para condenar a Deus, a fim
de salvaguardar a justiça do homem. Como sair desse impasse? A esta altura, percebemos que o livro
de Jô é uma crítica de toda teologia que se pretenda definitiva e universal. Essa teologia pode se
tornar um verdadeiro obstáculo para a própria experiência de Deus. E aqui dá o seu recado: É
preciso pensar a religião a partir da experiência de Deus e não teoria a respeito dele.
Aspecto importante do livro é que Jó faz a sua experiência de Deus na pobreza e marginalização.
Experiência que ultrapassa todas as explicações, tornando-se ponto de partida para uma nova história
das relações entre os homens e deles com Deus. A confissão final de Jó – “Eu te conhecia só de
ouvir. Agora, porém, meus olhos te vêem” (42,5) – é o ponto de chegada de todo o livro,
transformando a vida do pobre em lugar da manifestação e experiência de Deus. A partir disso,
podemos dizer que o livro de Jó é a proclamação de que somente o pobre é apto para fazer tal
experiência e, por isso, é capaz de anunciar a presença de Deus dentro da história.
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O livro é um convite para nos libertar da prisão das idéias feitas e continuamente repetidas, a fim de
entrar na trama da vida e da história, onde Deus se manifesta ao pobre e se dispõe a caminhar com
ele para construir um mundo novo. Tal solidariedade de Deus se transforma em desafio: estamos
dispostos a abandonar nossas tradições teológicas para nos solidarizar com o pobre e fazer com ele a
experiência de Deus?
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ECLESIASTES
FELICIDADE É VIVER O PRESENTE
Introdução
O aparente pessimismo do Eclesiastes ou Coélet, pode desconcertar o leito. Na verdade, porém,
trata-se de um livro profundamente crítico, lúcido e realista sobre a condição do povo na Palestina,
por volta do século III a.C. A Palestina era então colônia do império grego dos Ptolomeus, ao qual
devia pagar pesados tributos, que eram arrecadados pela família dos Tobíadas, que controlava o
comércio, a economia e a política interna. O autor escreveu durante esse tempo de exploração
interna e externa (250 a.C.), que não deixava esperanças de futuro melhor para o povo. Num mundo
sem horizontes, ele fez um balanço sobre a condição humana, buscando apaixonadamente uma
perspectiva de realização.
Quais os caminhos para realizar a vida e a felicidade? O autor desmonta as ilusões que um
determinado sistema de sociedade apresenta como ideal (riqueza, poder, ciência, prazeres, status
social, trabalho para enriquecer, etc) e coloca uma pergunta fundamental: “Que proveito tira o
homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? (1,3)”
Em vez de cair no desespero, o autor descobre duas grandes perspectivas: Primeiro, descobre Deus
como Senhor absoluto do mundo e da história, devolvendo a Deus a realidade de ser Deus. Depois,
descobre o Deus sempre presente, fazendo o dom concreto da vida para o homem, a cada instante e
continuamente. Isso leva o homem a descobrir que a própria realização é viver intensamente o
momento presente, percebendo-o como lugar de relação com o Deus que dá a vida. Intensamente
vivido, o momento presente se torna experiência da eternidade, saciando a sede que o homem tem da
vida. Todavia, para que se possa de fato viver o presente é preciso usufruir o fruto do próprio
trabalho (2,10; 2,24; 3,13:22; 5,18-20;9,9). E aqui temos uma pergunta crucial: Que presente de vida
resta para o povo, quando ele é impedido de usufruir o fruto do próprio trabalho?
Consequentemente fica sem vida, que lhe foi roubada não por esta ou aquela pessoa mas por todo
um sistema social dependente que, para privilegiar uma minoria, acaba espoliando a nação inteira. E
aqui, o autor mostra que isso se trata, em primeiro lugar, de um pecado teológico: Deus dá a vida
para todos; se ela é roubada, o roubo é um desvio na própria fonte da vida.
O Eclesiastes é convite para destruir a construir. Destruir uma falsa concepção a respeito de Deus e
da vida, muitas vezes justificada por concepções teológicas profundamente arraigadas. Depois,
construir uma nova concepção de vida, que é dom gratuito de Deus, para que todos partilhem com
justiça e fraternidade. Só então todos poderão ter acesso à felicidade, que consiste em usufruir a vida
presente que, intensamente vivida, é a própria eternidade.
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ECLESIÁSTICO
A PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO POVO
Introdução
O nome “Eclesiástico” provém do uso oficial que a igreja faz desse livro, em contraposição à
Sinagoga judaica, que não o aceita como a Palavra de Deus. Trata-se de uma obra escrita entre 190180 a.C. por Jesus Bem Sirac, e chegou até nós graças à tradução grega feita pelo seu neto em 132
a.C.
No início do séc. II a.C. a Palestina passou do domínio dos Ptolomeus (Egito) para o dos
Selêucidas.Eles promoveram uma política de assimilação, e procuraram impor aos povos dominados
a cultura, a religião e os costumes gregos – um imperialismo cultural que ameaçava destruir a
identidade cultural e religiosa dos dominados. Entre os judeus houve uma corrente disposta a abrir-se
ao espírito grego, desejando adaptar o judaísmo a uma civilização mais universal. A isso, todavia,
opôs-se uma forte ala, que buscava preservar a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel,
testemunha de Deus vivo para todas as nações. Bem Sirac escreveu então este livro, uma espécie de
longa meditação sobre a fidelidade hebraica. Ele procura reavivar a memória e a consciência histórica
do seu povo, a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene de suas tradições. O autor,
porém, não é intransigente, pois em seu livro mostra ter já assimilado diversos aspectos da cultura
grega, iniciando o caminho de uma síntese que culminará no livro da Sabedoria.
O centro do livro está em Eclo 24, onde o autor identifica a Sabedoria com a Lei de Moisés (24,23).
Não se trata das leis (=legislação), e sim dos cinco livros do Pentateuco que, em hebraico, se chamam
Tora =Lei. Esta, na visão do autor, constitui a Sabedoria de Israel. Com efeito, a narração toda do
Pentateuco mostra a experiência básica de todo homem e de qualquer povo: a sabedoria que nasce da
experiência concreta e conduz à vida.
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SABEDORIA
A JUSTIÇA É IMORTAL
Introdução
Na ordem cronológica, sabedoria é o último livro do AT. O título “Sabedoria de Salomão” é fictício,
pois seu autor, um judeu de Alexandria, escreveu o livro pelo ano 50 a.C. Mais uma vez um livro
sapiencial é atribuído a Salomão, o sábio por excelência em Israel.
Para ser corretamente avaliado, o livro deve ser entendido no contexto onde surgiu. Alexandria era
um importante centro político e cultural grego, e contava com cerca de 200.000 judeus entre seus
habitantes. A cultura grega, porém, com suas filosofias, costumes e cultos religiosos de uma parte, e
com a hostilidade dos pagãos e às vezes perseguição aberta de outra, constituía uma ameaça
constante a fé e a cultura do povo judaico que habitava no Egito. Para não serem marginalizados da
sociedade, muitos deixavam os costumes a até mesmo a fé, perdendo a própria identidade para se
conformar a uma sociedade idólatra e injusta.
O autor, profundamente alimentado pelas Escrituras e pela consciência histórica do seu povo,
enfrenta a situação , escrevendo um livro que procura de todos os modos reforçar a fé e ativar a
esperança, relembrando o patrimônio histórico-religioso dos antepassados. Ele ensina a verdadeira
sabedoria que conduz a uma vida justa e a felicidade. Não se trata da cultura que se conquista pelo
pensamento, mas da sabedoria que vem de Deus, opondo-se à idolatria e à vida injusta que nasce
dela. Esta sabedoria divina guiou magistralmente a história do povo de Deus, revelando que a
verdadeira felicidade pertence aos amigos de Deus. Em outras palavras, o autor quer mostrar que a
sabedoria ou senso de realização da vida não é apenas um fruto do esforço do homem, mas é em
primeiro lugar um dom que Deus concede gratuitamente aos seus aliados.
O livro todo poderia ser resumido em 1,15: “A justiça é imortal”. De fato, o autor identifica a
sabedoria coma justiça e depois de mostrar que ela é o guia da vida (1,16-5,23) e apresentar a sua
natureza (6,1-9,18), faz uma longa meditação sobre o êxodo (10,1-19,21). No êxodo, Israel descobriu
a justiça de Deus, a qual comunica ao povo a verdadeira sabedoria. Doravante, toda sabedoria
implica exercício da justiça, e este, se for verdadeiro, produz a libertação.
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SALMOS
A ORAÇÃO DO POVO DE DEUS
Introdução
O livro dos Salmos, com cento cinqüenta orações, é o coração do Antigo Testamento. É a grande
síntese que reúne todos os temas e estilos dessa parte da Bíblia.
A palavra salmo quer dizer oração cantada e acompanhada com instrumentos musicais. Assim, na
oração e no canto de Israel, podemos ver como a história, a profecia, a sabedoria e a lei penetram a
vida do povo e a transformaram em oração viva, marcada por todo tipo de situações pessoais e
coletivas. Temos nos salmos um exemplo de como as situações podem tornar-se oração.
Os salmos são também poesia, que é a forma mais apropriada para expressar os sentimentos diante
da realidade da vida. Esta é permeada pelo mistério de Deus, o aliado que se compromete com o
homem para com ele construir a história. É Deus participando da luta pela vida e liberdade. As
experiências de uma pessoa ou do povo se tornam manifestações das experiências de outros grupos
humanos. Dessa forma, os salmos convidam para que também nós nos voltemos com atenção para a
vida e a história. Nelas descobrimos o Deus sempre presente e disposto a se aliar, para caminhar
conosco na luta pela construção do mundo novo.
Os salmos supõem o contexto maior de uma fé que nasce da história e constrói história. Seu ponto
de partida é o Deus libertador que ouve o clamor do povo e se torna presente, dando eficácia à sua
luta pela liberdade e vida (Ex 3,7-8). Por isso, os salmos são as orações que manifestam a fé que os
pobres e oprimidos têm no Deus aliado. Como esse Deus não aprova a situação dos desfavorecidos,
o povo tem a ousadia de reivindicar seus direitos, denunciar a injustiça, resistir aos poderosos e até
mesmo questionar o próprio Deus. São orações que nos conscientizam e engajam na luta dentro dos
conflitos, sem dar espaço para o pieguismo, o individualismo ou a alienação.
Os salmos foram compostos e depois burilados para uso repetido. Não se esgotam com a experiência
do indivíduo que os criou, nem se restringem à história de um só povo. Pelo contrário, estão sempre
abertos para exprimir situações de outros povos e indivíduos, já que as estruturas das situações se
repetem.
O livro do Salmos é um dos mais citados pelos escritores do Novo Testamento. O próprio Jesus
rezava os salmos, e sua vida e ação trouxeram significado pleno para o sentido que essas orações já
possuíam a vida de Israel. Depois dele, os salmos se tornaram as orações do novo povo de Deus,
comprometido com Jesus Cristo para a transformação do mundo, em vista da construção do Reino.
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CÂNTICO DOS CÂNTICOS
O MISTÉRIO DO AMOR
Introdução
A melhor tradução para o título seria “o cântico por excelência” ou “o mais belo cântico”. Na
verdade, o livro é uma coleção de cantos populares de amor, usados talvez em festas de casamento,
onde noivo e noiva eram chamados de reino e rainha. Um redator reuniu esses cantos, formando
uma espécie de drama poético, e o atribuiu ao rei Salomão, reconhecido em Israel como patrono da
literatura sapiencial. A forma final do livro, de altíssimo valor poético, remonta ao século V ou IV
a.C.
Como interpretar o Cântico? Em primeiro lugar, trata-se de um livro sapiencial que aborda a mais
profunda, universal e significativa experiência humana: o amor. Mas o amor humano ou divino?
Podemos dizer que o Cântico celebra inseparavelmente os dois, pois a criatura humana é imagem e
semelhança do Criador (Gn 1,26-27). Além do mais, como afirma João, “o amor procede de
Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus, e conhece a Deus... pois Deus é amor” (IJo
4,7-8). O amor humano é espelho, sacramento e manifestação do próprio Deus, que se torna
presente na pessoa dos seres humanos que se amam. Ele manifesta assim o seu amor e
eterniza a maior experiência que os humanos podem ter dele e de si mesmos.
O livro convida a descobrir e viver essa experiência, e com ela o cerne do grande mistério: Deus se
manifesta na pessoa de Jesus, como amor pelos homens (Jó 3,16). O Cântico e o que ele descreve
– o amor humano – podem e precisam ser lidos como parábola incomparável que revela a
paixão e ternura de Deus pela Humanidade.
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