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ANTES DE COMEÇAR

Queridos leitores,
Entregando em suas mãos esta edição da Bíblia, planejada exata-

mente para vocês, Paulinas expressa a própria missão: viver e comuni-
car a todos, nas modalidades mais diferentes, a Palavra que Deus dirigiu 
ao mundo.

Vocês têm em mãos não uma “Bíblia ilustrada”, como muitas por 
aí, mas que apresenta algumas características próprias:

– Em primeiro lugar, quisemos narrar não só as passagens bíbli-
cas mais conhecidas – como a criação, o dilúvio, a travessia do mar 
Vermelho –, mas também aquelas que talvez sejam menos conhecidas 
e que, todavia, formam o fio vermelho do amor de Deus por seu povo, 
também quando o Senhor precisa enfrentar a fragilidade, a dureza e as 
desobediências de Israel.

– Em segundo lugar, quisemos que as ilustrações fossem uma es-
pécie de “primeiro comentário” do texto, onde também os pormenores 
adquirem um valor que ajuda a refletir, pensar, compreender.

– Por fim, procuramos mostrar como cada livro da Bíblia participa 
de uma única história dentro da qual também nós – vocês, leitores, 
igualmente incluídos – temos um papel a desempenhar.

Nosso fundador, o Bem-aventurado Tiago Alberione, gostava de 
afirmar que a Bíblia é a mais bela carta que Deus escreveu para a huma-
nidade, e seria lastimável deixar os anos passarem sem lê-la ou, pior, 
sem ao menos abri-la. Faço votos de que esta edição possa ajudá-los a 
captar sua beleza e força, para que, hoje e amanhã, a Bíblia possa ser 
para vocês uma companheira de viagem, juntamente com o Deus que 
habita em cada frase dela.

Boa leitura.

Padre Valdir José de Castro 
Superior-geral da Sociedade São Paulo
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ANTIGO TESTAMENTO



A CRIAÇÃO

No princípio a terra estava deserta e sem forma. A escuridão e 
as águas a envolviam, e acima de tudo pairava o Espírito de Deus.

No primeiro dia, Deus disse: “Faça-se a luz”. E a luz abriu o caminho 
na escuridão apavoradora, expulsando as trevas.

Então o Senhor separou luz e trevas: à luz deu o nome de “dia” e  
às trevas chamou “noite”.

No segundo dia, Deus criou a abóbada celeste. As nuvens apareceram 
pela primeira vez na atmosfera, e das nuvens caíram a chuva e a neve.

No terceiro dia, Deus juntou todas as águas, chamando-as “mar”, e 
fez emergir o seco, chamando-o “terra”. Assim, tiveram origem os 
oceanos e continentes, o chão se cobriu de ervas, flores e árvores 
frutíferas. As árvores cresceram em direção ao céu e as florestas 
tomaram conta da terra.

No quarto dia, Deus criou imensas lâmpadas no céu: o sol para 
iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite.

No quinto dia, Deus criou os animais que vivem nas águas e os que 
vivem nos ares. Os mares, rios e lagos se encheram de peixes de todo 
tipo, e nos ares apareceram bandos de pássaros.

No sexto dia, Deus disse: “Seres vivos de toda espécie habitem a 
terra”. E surgiram os animais selvagens e os domésticos, os bem 
pequenos e os muito grandes.

A terra já estava pronta para receber o ser humano. Deus disse: 
“Vamos fazer o ser humano à nossa imagem e semelhança”. Assim, 
Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou, dizendo: “Amem-se e 
sejam fecundos, habitem a terra e deem nome a todas as criaturas”.

O primeiro homem chamou-se Adão, e a primeira mulher, Eva.

Deus viu que tudo o que ele criou era bom.

Sua obra estava acabada.

No sétimo dia, Deus não trabalhou, dedicando-o ao descanso.
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ADÃO E EVA NO JARDIM

Deus plantou um jardim no lado oriental. Fez Adão e Eva habitarem 
aí, para que o cultivassem e o guardassem. O jardim estava cercado 
por quatro rios, e do chão brotavam árvores produzindo frutos que 
podiam ser comidos. No meio do jardim havia duas árvores: a árvore 
da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a 
mulher podiam comer todos os frutos do jardim, exceto os frutos da 
segunda árvore. “Não devem comer, não podem sequer tocá-los! Caso 
contrário, vocês morrerão”. Essa era a ordem de Deus.

A serpente, a mais astuta e invejosa de todas as criaturas, disse à 
mulher: “Com certeza vocês não morrerão! Conhecerão o bem e o mal, 
e se tornarão semelhantes a Deus”.

Eva não resistiu, apanhou da árvore um fruto e comeu, a seguir deu-o 
a Adão, que também comeu.

Quando escutaram os passos do Senhor no jardim, o homem e a 
mulher ficaram com medo e correram para se esconder. Deus esperava 
que admitissem o próprio erro, porém, eles começaram a pôr a culpa 
um no outro, acusando a serpente.

Deus os puniu expulsando-os do jardim e dizendo a Adão: “Você 
obterá o alimento trabalhando duramente”. E a Eva: “Você vai dar à 
luz em meio a muitos sofrimentos”. E, por fim, à serpente: “Você se 
arrastará pelo chão e um dia um filho de mulher esmagará você”.



CAIM E ABEL

Adão e Eva tiveram dois filhos: Caim e Abel. O primeiro cultivava os 
campos, e o segundo pastoreava o rebanho. Os dois apresentaram ao 
Senhor os frutos do seu trabalho: Abel, o melhor do rebanho, Caim, 
os frutos comuns da terra. Deus deu mostras de apreciar as ofertas de 
Abel, porém não se agradou das ofertas de Caim.

Deus viu que o ciúme aumentava no coração de Caim. E lhe disse: 
“Qual o motivo do seu abatimento? Se você fizer bem, bem terá; 
porém, se fizer mal, o pecado não deixará você em paz”.

Mas o ciúme do irmão transformou-se em ódio, até que certo dia Caim 
convidou Abel para que o acompanhasse até a roça. E o matou.

Apavorado com aquilo que fizera, Caim fugiu desesperado.

Crendo estar sendo perseguido pelo céu e pela terra, a fim de que 
morresse, vagava sem ter paz e, aonde quer que fosse, sentia sobre si 
o olhar invisível de Deus.

Mas o Senhor proibiu a todos 
de matar Caim, colocando nele 
um sinal, para que ninguém, 
encontrando-o, o matasse.

Para defender-se, Caim construiu 
a primeira cidade. A violência 
tornou-se lei para todos os seus 
habitantes.
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O GRANDE DILÚVIO

Quando a maldade humana alcançou o ápice, entristecido Deus disse: 
“Quero eliminar os seres humanos e tudo o que criei”.

Mas, entre tantos seres humanos maus, havia um homem justo: Noé, 
que atraiu a sua benevolência.

Deus ordenou a Noé a construção de uma arca – um grande navio com 
reboco de piche – e nela fazer entrar um casal de todas as espécies de 
animais. Por fim, na arca entrou a família de Noé: a esposa,  
os filhos Sem, Cam e Jafé com as respectivas esposas.

Tendo entrado todos, o próprio Deus lacrou a porta da arca. A seguir, 
o céu se abriu e as águas se derramaram sobre a terra. Choveu durante 
quarenta dias e quarenta noites: os rios transbordaram, os mares 
invadiram os continentes, e as águas subiram muito, a ponto de cobrir 
os montes mais altos. Todo ser que habitava a superfície da terra foi 
arrastado e ninguém se salvou. Somente a arca boiava sobre as águas 
tempestuosas.

A seguir, a chuva cessou, as águas foram baixando e a arca, intacta, 
pousou no topo de uma montanha.

Noé enviou, para reconhecimento, vários pássaros, um após outro.  
Por fim, uma pomba voltou à arca com um raminho de oliveira no 
bico, sinal de que a terra voltara a brotar. Então, Noé saiu da arca 
junto com a família e, tendo construído um altar de pedras, ofereceu 
um sacrifício para agradecer a Deus. O Senhor aprovou a oferta e 
disse: “Até que a terra durar, não haverá mais dilúvio”.



A TORRE DE BABEL

A terra foi ficando exuberante, e os seres humanos se multiplicaram e 
se estabeleceram numa vasta planície. Eram um único povo, e todos 
falavam a mesma língua.

Fundaram uma cidade chamada Babel, totalmente construída com 
tijolos de argila. No centro da cidade quiseram erguer uma torre capaz 
de tocar o céu. Disseram uns aos outros: “Será o sinal da nossa união 
e da nossa força”.

Mas esse não era o projeto de Deus, que, vendo o perigo de tanta 
soberba, decidiu confundir as línguas dos construtores. De repente, 
ninguém mais compreendia o que dizia o companheiro de trabalho, 
ninguém podia dar ordens e ninguém podia executá-las.

O canteiro da torre acabou abandonado e as pessoas se dispersaram 
por toda a terra.
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ABRAÃO OLHA O CÉU

Entre as famílias dispersadas sobre a face da terra, havia a família de 
um descendente de Set, filho de Noé, que se estabelecera em Harã, 
na Mesopotâmia. O nome dele era Abraão. Deus chamou-o e disse: 
“Saia da sua terra, deixe a casa do seu pai e vá para um país que eu 
lhe mostrarei”. Abraão, que na época do chamado já tinha setenta 
e cinco anos, reuniu seus rebanhos e seus pastores e partiu com a 
esposa Sara.

Tendo chegado à terra de Canaã, Deus falou novamente a Abraão: 
“Levante os olhos e olhe ao longe: todo o país que está vendo eu 
vou dar a você e seus descendentes”. Abraão respondeu com tristeza: 
“Senhor, o que me dará? Eu e minha esposa somos idosos e não 
temos herdeiros”. Deus acrescentou: “Sara vai lhe dar um filho. 
Olhe o céu e, se conseguir, conte as estrelas: assim será o povo que 
nascerá de você”.

E Abraão acreditou na promessa do Senhor.

Mas o tempo passava sem nada acontecer. Então Sara sugeriu a 
Abraão que tivesse um filho com sua escrava Agar, pois eles o 
adotariam, fazendo-o crescer. Mas, quando se viu grávida, Agar 
começou a sentir-se mais importante que sua patroa, e as duas 
mulheres acabaram brigando. Agar fugiu para o deserto, mas um anjo 
do Senhor a socorreu perto de uma fonte e a convidou a voltar ao 
acampamento. Agar deu à luz um bebê que recebeu o nome de Ismael.

Mas Deus estabelecera que o filho da promessa deveria nascer de Sara.



NOVO  
TESTAMENTO
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ZACARIAS E ISABEL

No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um velho sacerdote 
chamado Zacarias. Ele e sua esposa Isabel não tinham filhos e não 
mais esperavam tê-los.

Certo dia, enquanto Zacarias estava rezando no templo de Jerusalém, 
um anjo lhe apareceu em meio às nuvens de incenso, e disse:  
“O Senhor ouviu seu desejo. Isabel terá um filho e vocês o chamarão 
João. Será grande profeta e terá a tarefa de preparar o coração das 
pessoas para a chegada do Salvador”.

Zacarias estava surpreso: “Isso não é possível. Eu e minha esposa 
somos velhos”. O anjo respondeu: “Eu sou Gabriel e estou diante do 
Senhor. E visto que não acreditou em mim, você ficará mudo até o 
nascimento do menino”.

Quando Zacarias saiu do templo, não conseguia mais falar e se 
expressava com gestos. Todos compreenderam que deveria ter 
acontecido a ele algo extraordinário. Voltou para casa e, depois de 
alguns dias, sua esposa Isabel percebeu estar esperando um bebê.



MARIA RECEBE UMA NOTÍCIA

Seis meses após esses acontecimentos, o anjo Gabriel foi enviado 
por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Aí vivia uma jovem  
chamada Maria, noiva de José, o carpinteiro, descendente da  
estirpe do rei Davi.

Maria estava sozinha em sua pequena casa. Quando o anjo entrou, 
saudou-a, dizendo: “Alegre-se, Maria, o Senhor cumulou você com  
sua graça”. Maria estava confusa, não compreendia o sentido  
daquelas palavras. O anjo continuou: “Anuncio a você uma grande 
alegria. Você terá um bebê e o chamará Jesus. Reinará no trono de 
Davi, e seu reino jamais terminará”.

Maria perguntou: “Como poderei ter um filho? Eu ainda não sou 
casada”. E o anjo respondeu: “O Espírito Santo descerá sobre você, 
e o Senhor a envolverá com sua sombra. O menino que nascer será 
santo e será chamado filho de Deus. Também sua parente Isabel, que 
todos acreditavam ser estéril, espera um bebê. Nada é impossível 
para Deus”.

Então Maria disse: “Sou a serva do Senhor. Aconteça comigo aquilo 
que você disse”.

E o anjo se retirou.
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UMA VISITA INESPERADA

Maria refletiu sobre aquilo que lhe acontecera. Estava ainda cheia de 
perguntas, mas ao mesmo tempo sentia no coração grande doçura.

Esperava um menino! E também Isabel estava grávida! A ela poderia 
confiar-lhe seu segredo.

Partiu apressadamente, percorrendo a pé a longa estrada que conduzia 
à aldeia dela.

Quando Isabel a viu chegando, correu a abraçá-la e, inspirada pelo 
Espírito Santo, lhe disse: “Você é a bendita entre todas as mulheres e 
bendito é o filho que carrega! A criança em meu ventre reconheceu a 
sua voz e estremeceu de alegria”.

Maria respondeu: “Meu coração explode de felicidade. Sou apenas uma 
menina, mas o Senhor realizou para mim coisas grandiosas! Todos me 
chamarão bem-aventurada. O Senhor se lembrou da promessa feita aos 
nossos antepassados e me escolheu para realizá-la”.

Maria permaneceu três meses com a prima. O filho de Isabel nasceu, 
foi chamado João, e seu pai Zacarias voltou a falar, exatamente como 
o anjo havia dito.



O CASAMENTO DE MARIA  
E JOSÉ

Maria voltou a Nazaré. Não podia mais esconder a gravidez e 
procurou explicar a seu noivo aquilo que acontecera. José era homem 
bom e amava muito Maria, porém, não conseguia compreender. Sabia 
unicamente não ser ele o pai do menino. Nesses casos, a lei impunha 
acabar o noivado, porém ele não conseguia tomar uma decisão.

Certa noite, o anjo Gabriel lhe falou em sonho: “José, não tenha 
medo de tomar Maria como sua esposa. A criança que ela espera é 
obra do Espírito Santo. Você o chamará Jesus e ele será o Salvador 
do seu povo”.

José acordou sereno, havia compreendido o que devia fazer. 
Marcou o dia do casamento e, no fim dos festejos, tomou 
consigo Maria e a levou a viver em sua casa.

Entretanto, os dias passavam e o nascimento de Jesus se 
aproximava sempre mais.




