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Nas Mãos do Oleiro (Jr 18,6)

Formar-se biblista:
argila nas mãos do Deus vivo

deixar-se moldar

em silêncio
assentar-se aos pés do Mestre

(não há docente)
só ouvinte da Palavra

sempre aprendiz
atenção constante

aos "sinais dos tempos"
e das pessoas

arrebatado
no vendaval, furacão

do grito estridente
de gargantas roucas
a ouvidos moucos

encarnadas
da carne viva

da gente oprimida
ouvido afinado

à voz
do suave silêncio

que passa
na brisa leve...

ou ao murmúrio
do grito abafado

de humildes da terra

na caminhada
seguindo a Voz

buscando a Face
o céu

no espelho das águas
da terra...

(Dom Sebastião Armando/ 
João Luiz Correia Júnior, 1985, 1998, 2015)
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PREFÁCIO

O Centro de Estudos Bíblicos – CEBI coloca em 
nossas mãos, minhas e suas, um Roteiro para analisar tex-
tos da Bíblia escrito a quatro mãos por João Luiz Correia 
Júnior e Sebastião Armando Gameleira Soares. Este livro 
me trouxe à lembrança uma estrofe da música de minha 
primeira comunhão (1973): “Palavra não foi feita para 
dividir ninguém, palavra é uma ponte onde o amor vai e 
vem”. De fato, esses dois homens constroem pontes entre o 
erudito e o popular, a experiência acadêmica e a empírica, 
entre os corpos de homens e mulheres e a palavra de Deus 
na história do povo da Bíblia.

Conheci João Luiz, no final do ano 2000, em um curso 
sobre os Evangelhos sinóticos. Fiquei positivamente im-
pressionada com a sua capacidade de apresentar os textos 
bíblicos com tantas ferramentas técnicas e, ao mesmo tempo, 
enorme simplicidade. De tudo, o que mais me encantou foi 
ver a sua paixão pela vida inserida que brota das palavras 
sorvidas na Bíblia. 

Sebastião Armando entrou em minha vida pouco 
depois, em um encontro nacional de cursistas do Extensivo 
para Formação de Biblistas, promovido pelo CEBI.  Embora 
fosse ele o mestre, punha-se sempre em uma escuta respeitosa 
e atenta. Seu tom de voz firme, porém delicado, conseguia 
conduzir a plateia caloura para a compreensão da exegese e 
hermenêutica, sem sustos ou receios, e cheia de confiança.

Foi naquele encontro do Extensivo de Biblistas que, 
pela primeira vez, vi João Luiz e Sebastião Armando discu-
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12 • Roteiro para analisar textos da Bíblia

tindo pontos de vista sobre um texto bíblico. Onde começa e 
termina a perícope? Qual o estilo literário? Qual o contexto? 
Enfim, juntos iam introduzindo-nos no mundo do estudo 
bíblico. Eles mesmos aprendiam e ensinavam a partir de nos-
sas perguntas, ora pertinentes, ora desconexas, mas sempre 
aproveitadas para avançar na troca de saberes.

O texto que estamos lendo, eu e você, é o aprofun-
damento e aprimoramento de muitas conversas entre esses 
dois autores. Lembro-me bem de que a análise do texto, no 
início da década de 2000, para nós do Curso Extensivo, da-
va-se a partir de quatro eixos contextuais (econômico, social, 
político e cultural). Hoje, João Luiz e o Sebastião Armando 
acrescentam e esclarecem também os lados psicológico e 
comunitário. Assim, o livro segue como um mergulho nas 
ferramentas exegéticas, com braçadas tranquilas, em uma 
velocidade que pode ser perfeitamente acompanhada por 
nós, pessoas do povo, que temos gosto pela Bíblia e queremos 
saber se os escritos da Bíblia “têm ainda algo a nos dizer em 
nosso contexto de hoje, e até que ponto” (cito os autores). 

A leitura atenta do Roteiro para analisar textos da Bí-
blia revela um curso de análise textual, elaborado nos seus 
mínimos detalhes para ser apoio aos estudantes de Bíblia.  A 
introdução exerce a função de nivelar o conhecimento do pú-
blico leitor. Os autores apresentam a breve história da Bíblia e 
conceituam os termos eisegese e exegese. Pedagogicamente, 
preparam-nos para a assimilação das informações seguintes, 
tornando o conteúdo do livro acessível.

Percebi o cuidado dos autores em apresentar um vasto 
quadro teórico, seriamente fundamentado em pesquisas e 
escritos também de outros respeitáveis autores. Assim, nós, 
estudantes, podemos usufruir das leituras que estão sendo 
feitas por Sebastião Armando e João Luiz e, pela generosi-
dade dos autores, conseguimos adquirir e ampliar nossos 
conhecimentos para além deste livro.
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Prefácio • 13

Em que pese a vastidão de informações teóricas, o 
Roteiro para analisar textos da Bíblia é um subsídio prático, 
com exemplos e propostas de exercícios. A cada conceituação 
seguem-se exemplos que podem ser aplicados por estudantes 
em seus próprios textos de estudo. Penso que a aplicabilidade 
das informações apresentadas é, quem sabe, a grande novi-
dade com que este livro nos presenteia. Aqui, trata-se de ca-
minhar dentro dos textos bíblicos, apresentando, na prática, 
as técnicas de análise e fornecendo pistas importantes para 
que se possa alcançar a tão sonhada proficiência. 

Por fim, o Roteiro para analisar textos da Bíblia nos 
mostra que a análise lapidar dos textos bíblicos abre a porta 
para as interpretações da palavra de Deus nas sagradas escri-
turas judaico-cristãs com o seu valor simbólico e vestimenta 
divina. Não apenas nos seus aspectos temáticos específicos 
(gênero, feminista, ecológico...), porém sem esquecê-los, 
mas, acima de tudo, nos compromissos de toda hermenêutica 
com as questões sociais, políticas e econômicas, para as quais 
aponta a essência teológica. 

Estudamos os textos bíblicos, tentando despi-los, o 
máximo possível, das vestes ideológicas que os espaços geográ-
fico, social, político, econômico... e o tempo colocaram sobre 
eles, para encontrar seu cerne. Estou certa de que a aplicação 
das técnicas apresentadas neste livro nos poderá ajudar a 
fazer este trabalho de lapidação. Assim como, uma vez apro-
ximadas do âmago da palavra do Deus na Bíblia, o Espírito 
de Deus nos conduzirá, individual e coletivamente, para uma 
vivência de “novas atitudes e novos comportamentos que 
surjam no meio das multidões excluídas, na perspectiva da 
desalienação... e da partilha em redes que reivindiquem um 
mundo sem excluídos sociais” (cito os autores).

Parabenizo e agradeço aos meus amados professores 
João Luiz e Dom Sebastião Gameleira por mais esta contri-
buição para a Leitura Popular da Bíblia. 
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Para toda a gente da caminhada, desejo um excelente 
uso desta valiosa ferramenta.

Sílvia Souza
(Bacharel em Comunicação Social

Especialista em Análise de Processos 
 e Assessora CEBI/ PE).
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