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LIÇÃO

1

O QUE SÃO NARRATIVAS?

Texto temático: “Na verdade, fez
Jesus diante dos discípulos
muitos outros sinais que não
estão escritos neste livro. Estes,
porém, foram registrados para
que creiais que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome” (João
20:30-31).

I

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Narrativas são histórias. Porém, quando falamos da Bíblia é melhor usarmos o
termo “narrativa”, pois a palavra “história” pode dar a idéia de “estória que se contam
para dormir”, ou seja, um relato que não é verdadeiro (uma mentira para ser mais
claro).
Uma boa parte da Bíblia foi escrita em forma de narrativa, por isso, este é o
tipo literário mais usado nas Escrituras Sagradas (além de outros como a poesia, por
exemplo).

II

ONDE ENCONTRAR NARRATIVAS NA BÍBLIA?

Os livros do Antigo Testamento que são compostos principalmente por
narrativas são os seguintes: Genesis, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º
Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas, e Ageu.
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Além desses, uma boa parte de Êxodo, Números, Jeremias, Ezequiel, Isaías, e
Jó, foram escritos em forma de narrativa.
No Novo Testamento, a maior parte dos evangelhos e quase todo o livro de
Atos são feitos em forma de narrativa.

III

TIPOS DE NARRATIVAS
Existem alguns tipos de narrativas bíblicas:

x
x
x
x
x
x

IV

Heróico - conta a vida de grandes heróis (como Abraão, Davi, Gideão).
Trágico - conta a história de alguém que vivia bem, porém teve um fim triste
(Sansão, Salomão, Saul).
Epopéico - tem origem na palavra epopéia. Que dizer que a narrativa é uma
narrativa longa, com vários acontecimentos sobre uma pessoa ou grupo de
pessoas.
Romântico - narra uma história de amor. Exemplos de narrativas românticas
são Rute e Cântico dos Cânticos.
Polêmico - narra uma controvérsia (algo que ninguém entende porque
acontece). Em que acontece um ataque a alguém ou a suas convicções. Um
exemplo é o confronto entre Elias contra os 450 profetas de Baal.
Satírico - tem origem na palavra “Sátira”. Narra uma história que censura ou faz
piada com alguém que está errado. Exemplo disso é o livro de Jonas.

EXERCÍCIO

Agora que você já assistiu à aula e leu o texto, você precisa responder algumas
perguntas para saber se conseguiu aprender o que são narrativas bíblicas. Certo?

1) Diga com suas palavras, o que são narrativas bíblicas?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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