
O Pentateuco 



A Palavra PENTATEUCO 
vem do grego e significa 

“cinco livros”. São os 
cinco primeiros livros da 

Bíblia. 
Esses livros falam da 

formação do mundo, da 
humanidade, do povo 

escolhido. As histórias e 
leis, aí contidas, foram 

sendo passadas ao povo 
durante cinco séculos. 
Foram sendo também, 

reformuladas, adaptadas 
e atualizadas segundo os 
costumes de cada época. 



As  Histórias mostram 
como e porquê o Deus 
que se revelou na sarça 
ardente para Moisés, 
com o nome de Javé, é o 
único Deus verdadeiro. 
Foi Ele que tirou o povo 
da escravidão do Egito e 
o conduziu, através do 
deserto, até a terra de 
Canaã. E ali fez deste 
povo uma comunidade 
livre e fraterna. 



Lendo as histórias dos cinco livros, vamos vendo que 
esse Deus é o Deus dos Patriarcas, o Deus criador, que 

está presente na humanidade e sustenta tudo que 
existe. 

 
As leis que aparecem nesse primeiro conjunto 
da Bíblia, são leis muito antigas, e muitas delas 

parecem estranhas para nós. Mas todas elas 
giram em torno de um núcleo central fora do 

qual elas perdem sentido:- 



Jesus, que veio trazer a 
libertação e a vida em 

plenitude, não aboliu, mas 
aprofundou o espírito 

dessas leis.  
Ele próprio apresentou um 

resumo de toda a LEI: 
 

(Mt 7,12). 





No  Pentateuco  temos os seguintes livros:  

Genesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. 

Nele vamos encontrar: 

  -  A criação do mundo 
 - A criação do homem e da mulher 
 - A história dos Patriarcas 
 - A História de José, filho de Jacó. 

 
 

Gênesis – que significa “começo”, início. 





Êxodo – a palavra significa “saída”.   
     É a história do povo sendo libertado por Deus. 

O Êxodo dá o sentido a toda Bíblia, pois a idéia que se tem de Deus, está 
fundamentada nesse livro. 

Sua mensagem central é a revelação do nome de Deus: 

 



Um destaque para Moisés 
Moisés salvou o povo da escravidão do Egito a mandado de Deus. 
Javé  lhe falou na sarça ardente e muitas outras vezes. 
Foi o salvador do povo, o grande líder de toda vida no deserto. Quarenta anos 
significa muito tempo, mas pode não ter sido exatamente 40 anos. 

Conseguiu organizar 
o povo em grupos 
tendo cada grupo 

um líder ancião que 
com ele governava . 

 
Foi um período de 

grande 
aprendizagem para 

esse povo. 



Um assunto forte do Êxodo, que os hebreus levam para sempre, é 
LIBERTAÇÂO. 

Após a saído do Egito, o povo tem o seu Deus que se  
revelou e o ama. 

Partem em busca da terra 
prometida por Deus . 

Aqui começa uma 
história, não com datas e 

fatos certíssimos, mas 
com uma certeza 

absoluta: 
 

 
Jesus confirma isso com 

sua própria vida. 





Números – a caminho da Terra Prometida 

Chama-se Números porque ele começa com 
um grande recenseamento do povo hebreu 
no deserto. 
O livro não quer narrar fatos históricos, mas 
quer nos transmitir mensagens, como: 
•Todo povo de Deus é peregrino, está a 
caminho 
• na organização, as funções devem ser 
repartidas, para realizar o Projeto de Deus 
• A Arca da Aliança é a presença forte de 
Deus sempre com o povo. 
 
O livro mostra também que existiam fortes 
conflitos e que seus chefes estão sujeitos a 
fraquezas e desânimos. 
 
Nos cap. 22 a 24 conta a história da Burrinha 
de Balaão que se revela  como  profeta. 





Levítico – vem do nome Levi, um dos filho de Jacó.  Os descendentes de 

Levi exerciam a função Sacerdotal no meio do povo. 

È um dos livros mais difíceis de ser 
entendido. 
 

Aqui encontramos as leis, cerimônias, 
rituais, festas e costumes. Porém, traz 

uma mensagem válida. É neste livro que 
vamos descobrir a preocupação 

minuciosa de mostrar que o Deus Santo 
está presente em todos os setores da 

nossa vida, curando, julgando, salvando e 
chamando-nos continuamente para 

sermos bons e santos como Ele. 
 

È neste livro que vamos encontrar a regra 
de ouro que depois Jesus retoma como a 
essencial: “Amarás o teu próximo como a 

ti mesmo” (Lv 19,18) 





Deuteronômio – 
Aliança para a vida 

O nome vem do grego e significa : 
“segunda Lei”. 

Trata-se de uma reapresentação e 
adatação da Lei em vista da vida do 

povo hebreu na Terra Prometida. 
Esse livro nasceu muito tempo 

depois da época em que foi vivido. 
A ideia central de todo o livro é que 

Israel viverá feliz e próspero na 
nova terra se for fiel à aliança com 
Deus.  Após relembrar o Decálogo 

(5,1-22), o livro mostra que o 
comportamento fundamental das 
pessoas para com Deus é o amor 

com todo o ser. (6,4-9) 

É neste livro que Deus é 
chamado de Pai e os membros 

do povo são chamados de 
irmãos entre si. 



No capítulo 6, logo após o decálogo, o livro apresenta uma longa catequese, 
explicando o significado de viver esse amor em todos as circunstâncias: na vida 

pessoal, social, política e religiosa. No capítulo 12 chega a falar até do 
relacionamento de amor com a natureza. 

Apresenta, em resumo, o projeto de sociedade nova, baseado na 
fraternidade e na partilha de tudo que Deus concedeu a todos. 
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É a Javé, o Senhor, que você amará. 

Sirva a Ele e jure pelo seu nome. 

 

Cuidaremos de colocar em prática todos 

esses mandamentos diante do Senhor, 

nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. 



 
- O  que mais chamou a atenção ? 
 
 

- O que encontramos de bem importante nestes  
cinco primeiros livros da Bíblia? 

 
 

- Como o povo vive hoje, os mandamentos de Deus? 
                 Há dificuldades?  Quais? 
 
 



 

   Textos -  A Bíblia 

                     “Deus, onde estás”  de Carlos Mesters 

                     “Conheça a Bíblia”  de Ivo Storniolo e  

                                                                  Euclides 

Balancin 

 

 

   Imagens – Internet 

 

 

   Formatação – M.Eunice Wolff  
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