SABER USAR A BÍBLIA
Você sabe ligar sua televisão e procurar o canal e o programa preferido. Os
componentes eletrônicos de seu aparelho você certamente não conhece. Muito menos
sabe como aquele som e aquelas imagens chegam e entram nos seus aparelhos,
entretanto você sabe fazê-los funcionar.
E se você tem um computador, duvido que domine inteiramente todos os
programas que estão ali dentro. Quando é a primeira vez que vai ligar o computador,
fica até com receio de criar alguma complicação, de começar alguma coisa, confundir
tudo, depois não saber sair etc.. À medida, porém, que vai conhecendo e dominando um
pouco melhor o funcionamento do computador, você sente cada vez mais segurança e
torna-se capaz de aproveitar melhor os recursos que ele lhe oferece.
Assim acontece também com a Bíblia. Dona Sebastiana pedia para alguém lerlhe um trecho da Bíblia e ela, analfabeta, explicava. Ela não sabia ler, mas sabia
interpretar.
Ninguém é capaz de explicar com certeza e exatidão tudo o que aconteceu até se
chegar àquele texto da Bíblia que tenho em mãos. Ninguém domina completamente
todo o funcionamento da Bíblia. Mas todos podem saber usá-la. Todos podem tirar dela
as lições de que precisa para a sua vida. Todos podem descobrir nela como Deus está
presente na história da humanidade e na sua história pessoal.
Muita gente tem medo de abrir a Bíblia, como alguém que liga o computador
pela primeira vez. Tem medo de se confundir, em vez de encontrar os caminhos. Por
isso mesmo, é preciso conhecer um pouco mais do seu funcionamento, da sua
linguagem, dos seus programas e configurações.
O objetivo nosso é dar noções básicas para que o leitor das Escrituras Sagradas
tenha um domínio relativamente melhor da maneira de falar da Bíblia, pois ela é feita de
escritos muito antigos e de épocas diferentes também.
Quem tem fé sabe que a Bíblia é palavra de Deus. Isso também dá medo, pois se
a gente não entende corretamente o que ela está dizendo, como vamos saber o que Deus
diz?
Deus fala de maneira muito humana. Isso quer dizer que ele conta com as
fraquezas e limitações daqueles que escreveram e da época em que escreveram. O jeito
de falar da Bíblia não precisa ser perfeito nem dizer tudo de uma só vez. A Bíblia é
palavra de Deus em palavras humanas, não em linguagem secreta, enigmática,
misteriosa. Deus fala feito gente.
O que não podemos fazer é tomar uma passagem da Bíblia como se ali estivesse
tudo pronto e completo. Deus fala muito mais no todo, no conjunto da Bíblia inteira, do
que numa frase solta. É o caso daquele que abriu a Bíblia ao acaso e deu com a frase
“Judas saiu e foi se enforcar”, fechou, abriu novamente e deu com outra frase: “Vai tu e
faze o mesmo!”. Era isso o que Deus lhe dizia?
Outra coisa, a Bíblia é uma luz e luz serve para iluminar, para me ajudar a ver
onde estou e o caminho que quero seguir. A luz se vê nas coisas. Se você ficar olhando
diretamente para o sol, acaba ficando cego. Dizia uma pessoa de nossas comunidades:
“A gente precisa ler a Bíblia com os olhos abertos!”. Com os olhos abertos quer dizer:
atentos à realidade que nos cerca. Se você só olhar a Bíblia sem olhar a vida, fica cego.

