PREFÁCIO

ESTE LIVRO FOCALIZA EM duas das minhas maiores paixões acadêmicas: a Torá
e a hermenêutica. Os livros do Pentateuco têm sido meu foco principal em
toda a minha carreira acadêmica, começando com minha dissertação de doutorado em Deuteronômio.1 Eu nunca me canso de lutar com os textos do
Pentateuco, e encontro-me consistentemente atraído a Deus como resultado de encontrá-lo em toda a sua graça e glória nesses livros.
Ao mesmo tempo, tenho me tornado cada vez mais consciente da tremenda necessidade de uma interpretação adequada dos textos bíblicos na
igreja hoje. Eu tenho prazer em ensinar hermenêutica a alunos do Seminário
Betel; é uma bênção fazer parte da obra de Deus na transformação de homens
e mulheres chamados para a liderança na igreja e ajudá-los a interpretar melhor a Palavra de Deus. O entendimento apropriado da interpretação é necessário para um amor maior a Deus e motivação para servi-lo e invariavelmente resulta nisso.
Este livro aglomera essas duas paixões, pois focaliza na interpretação
adequada do Pentateuco. Os dois gêneros principais encontrados no Pentateuco, lei e narrativa, frequentemente são intimidadores para os leitores. O
material legal pode parecer denso e agourento; muitos leitores têm pouca ou
nenhuma ideia de como interpretar o texto e lutam com o assunto da relevância do material legal para uma audiência contemporânea. Com a narrativa, os leitores muitas vezes se sentem em terreno mais seguro, mas a
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A Reappraisal (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2006).
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profundidade teológica e a arte literária das narrativas do Pentateuco frequentemente são menosprezadas. O alvo deste livro é proporcionar uma base
mais sólida para a compreensão de textos do Pentateuco e as maneiras pelas
quais eles são relevantes para as audiências contemporâneas. Por meio desta
obra, espero desenvolver confiança por parte dos intérpretes, para que eles
se sintam mais capazes de entender, ensinar e pregar a partir do Antigo Testamento em qualquer contexto de ministério em que sirvam. Isso, eu oro,
fortalecerá o povo de Deus por meio da exposição a todo o conselho de Deus
e os encorajará a amar mais profundamente e a servir mais efetivamente o
grande Deus revelado na Torá.
Tentei reduzir a quantidade de linguagem excessivamente técnica no
livro. Termos técnicos que são usados e podem ser desconhecidos estão
marcados em negrito em sua primeira ocorrência em cada capítulo. Um
glossário no final do livro proporciona uma breve explicação desses termos.
Agradeço a várias pessoas por sua assistência para completar este livro.
Elas ajudaram de várias formas a eliminar muitos erros. As deficiências que
permaneceram são minhas.
Primeiramente, agradeço a David Howard, o editor da série e meu colega e amigo, por me dar essa oportunidade. Seu incentivo e paciência têm
sido uma bênção para mim. Além disso, sua correção cuidadosa do trabalho
o trouxe importantes melhorias. Também sou grato a Jim Weaver e toda a
equipe da Kregel por sua paciência pelo término deste trabalho ter sido
adiado significativamente por causa da morte da minha mãe. Eles exibiram
profissionalismo tremendo e compaixão cristã por mim em todo o tempo.
Também sou grato a muitos alunos a quem tenho ensinado hermenêutica e o curso Gênesis-Rute no Seminário Betel. As perguntas, discernimentos e entusiasmo dos meus alunos contribuíram grandemente para esta obra.
Além disso, alunos de vários cursos eletivos de nível superior em que tenho
lecionado em Gênesis e Deuteronômio ajudaram a moldar meu pensamento de modo profundo ao lutarmos com esses livros juntos. As assistentes de
ensino Sara Wilhelm e Jan Hamilton proporcionaram ajuda inestimável de
maneiras incontáveis. Ambas serviram alegre e competentemente sem importar que tarefas eu pedia que executassem.
A comunidade geral no Seminário Betel também proporcionou estímulo intelectual, camaradagem e nutrição espiritual em todo este projeto.
Enquanto aprecio as contribuições de todos no Betel, sejam intencionais ou
inconscientes, gostaria de agradecer especialmente aos colegas Jeannine
Brown e Thorsten Moritz. De formas diferentes, cada um ajudou a moldar
meu raciocínio sobre aspectos importantes de hermenêutica, Novo Testa-
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mento e teologia bíblica. Creio que este trabalho é mais robusto por causa
da influência deles.
Finalmente, gostaria de agradecer à minha esposa, Cami. Ela foi uma
base de suporte em todo este projeto e um incentivo infalível para mim em
todos os momentos. Ela forneceu ideias e critérios para este projeto que o
fizeram mais sólido, enquanto, ao mesmo tempo, desempenhava magnificamente seu ministério de tempo integral com nossos três filhos. Eu não
poderia pedir uma rz#u} mais maravilhosa e amiga do que ela.
Soli Deo Gloria.
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