Mercado

As Escrituras permanecem
sendo campeãs de vendagem
Lina de Albuquerque
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caminho dos céus ficou mais curto. Para
alcançák). o fiel não precisa mais ser guiado
por um rosario de frases quilometricas e uma
quantidade infernal de pronomes, ênclises e
mesõclises. As edições simplificadas da Bíblia estão
arrebanhando uma quantidade bem maior de
dessa nova
seguidores. Uma prova da aflrma
tendência é o sucesso cia Edição Pastoral, das
Eciiçoes Paulinas: desde que foi lançada, há uni ano,
essa versão resumida das Sagradas Escrituras já
vendeu 150 mil exemplares. Um parânietro de
cOml)aracà() está na vendagem cia clássica Bíblia de
Jerusalém, da mesma editora: 15 mii títuk)s ao
l( )ngc) ck > ano passado.
A Bíblia de Jerusalem, na opinião do padre
Manuel Quinta, diretor das Ediçies Paulinas,
continua sendo a edição mais recomendada para
estudo. No entanto, a Pastoral é menos hermética e
as frases aparecem em ordem direta. "O que se
perdeu em estili), ganhou-se em compreensão', diz
Quinta. 1, 111 paradoxo teve considerável peso no
planejamento da edição condensada: ao mesmo
tempo que é o livro mais vendido de todos os
tempos. a Bíblia pode ser considerada uma das
obras menos lidas. Mais clara e objetiva, a Pastoral
corre men( )s i'isco de m )far nas estantes.
A Bíblia na Linguagem de Hoje, da Sociedade
Bíhlica do Brasil, também segue ior esse caminho.
l)escie que ki lançada, bá dois anos, já vendeu 300
mil exemplares. A Sociedade Bíblica é uma das
maiores editoras e distribuidoras de hvros hiblicos
no mund ): tem hoje sede em 180 países e edita a
Bíblia em 1.900 línguas. Segundo o reverendo Luís
Amônio Ziraldi, secretário geral da filial brasileira,
su no Brasil a Sociedade já distribuiu um material da
ordem de 1 bilhão e 500 milhões -- que inclui
Bíblias, Testamentos e textos selecionados das
Sagradas Escrituras.
Pregador da igreja Metodista, o po' Isnarci
R cha. de 82 anos, prefere participa!' cia novena de
) )j)i1IiflZul(,'àO dapalavia diim com um
i ,,;i rumento particiihir: a
i()csia. Elé acabou de
1 :iflçTar o seu primeiro livro
c ai trechos bíblicos
\(isejados, o Salmo em
Trovas. O segundo
olume, O Apocalipse.
(kve sair até o final (lo
ano. O Sonho cio ptstor,
n entanto, é transformar
(_,, 11 1 rovas os 73 livros das
'radas Escrituras. Ele
C50OlheU a trova porque é
'erso mais simples e( te
uiipreensao mais cii reta.
-\o receber um exemplar
dc Salmo em Trovas, o
cardeal arcebispo de Sào
Paulo, dom Paulo F'aristo)
.-\ms, comentou: "Quando
saimos do semináio, tenioS
te assumir o compromisso
dt' ler 12 salmoS pai' dia,
diiiante a vida inteira. Vou
pa'sar a curnpir o meu
(Ie\cr lendo os vo'rsos do
ir k Li.

