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interpretação. Curitiba: A. D. Santos, 2014. 160 p.
por Marivete Zanoni Kunz1
A editora A. D. Santos publicou em 2014 mais uma obra, de uma série, lançada por
Antonio Renato Gusso. Gusso é teólogo, escritor, pastor, mestre e doutor em Ciências
da Religião e pós-doutor em Teologia. É também escritor de outras obras.
A obra é apresentada num trabalho de 160 páginas e seis capítulos, nos quais são
abordados os livros bíblicos de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e
Daniel. Este é um material que vem para auxiliar o estudo das Escrituras Sagradas. Ele
ajuda tanto aqueles que desejam estudar as Escrituras individualmente como também
pode ser utilizado no estudo em grupos.
Inicialmente há a localização no cânon hebraico dos livros bíblicos analisados, bem
como a menção aos profetas e profetisas mencionados nas Sagradas Escrituras, tanto
os profetas de Iavé como os falsos profetas que atuaram em meio ao povo de Israel.
Antes da abordagem dos livros de forma específica, ainda são apresentados alguns
dos termos hebraicos utilizados para definir os profetas, bem como são apresentadas
possibilidades de definição do “profeta” conforme alguns autores.
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Em cada capítulo que descreve os livros bíblicos, inicialmente há uma apresentação
sobre o referido profeta, com indicações do significado de seu nome a partir do
hebraico, da família, profissão, chamado e outros detalhes sobre ele. Na sequência,
há considerações gerais do livro, tais como: esboço, autoria, data, estilos literários,
contexto e pano de fundo histórico.
Cada capítulo tem algo específico do livro bíblico, traçando destaques que ajudam
na interpretação. Tais destaques trazem detalhes que envolvem questões culturais,
literárias, gramaticais, teológicas e outras. No estudo de Isaías, por exemplo, o autor
aborda estas ênfases, separando o livro em três partes, a saber: primeiramente os
capítulos 1 ao 39, após os capítulos 40 ao 55 e, finalmente, do capítulo 56 ao 66. Outro
destaque da obra está na atenção dispensada a algumas profecias e a quem cada
escritor bíblico as proferiu. Assim, a obra orienta sobre as mesmas, principalmente
quando aborda os livros de Jeremias e Ezequiel.
Sabe-se que os Livros Proféticos não fazem parte dos livros mais conhecidos da
Bíblia, mas esta obra, por meio de sua forma de apresentação, auxilia para que haja
interesse e para que as verdades apresentadas pelos escritores destes livros sejam
verdadeiramente apreciadas. Desta forma, com este trabalho, o autor contribui para
que haja uma melhor compreensão e conhecimento do texto bíblico, pois traz luz
àquilo que é fundamental para compreender os textos dos referidos livros, sem deixar
de expor algumas dificuldades. O trabalho é apresentado de forma dinâmica e com
uma linguagem fácil, pois a experiência do autor, tanto em sala de aula como na vida
prática ministerial, conduz a escrita para que os leitores não fiquem entediados no
estudo de um conjunto de livros que, por tantas vezes, têm ficado sem receber a
devida importância.
Assim, a obra vem para aprofundar o conhecimento e levar à reflexão, pois o
texto bíblico é a ênfase, sendo tratado com muita seriedade. É recomendada para
acadêmicos e para leigos, pois oferece tanto o debate como a instrução neste campo
de estudo.

Revista Batista Pioneira v. 3, n. 2, dezembro/2014

