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O Roteiro da Bíblia
Crise Luxuosa Edições

“Todo aquele que crê num dogma, isto é, numa monstruosidade, abdica completamente de suas
faculdades. Movido por uma confiança irresistível e um invencível medo doentio, aceita a pés juntos as
mais estúpidas invenções.”

“É preciso abrir a Bíblia e pensar cuidadosamente o que se expõe. Então, ver-se-á que a droga lá
contida tem valor muito diferente do que prometia o invólucro.” — Rabelais

Introdução
Texto originalmente editado pela “Crise Luxuosa Edições” em 1997, o Roteiro da Bíblia propõe-se a mostrar o
que a maioria das pessoas desconhecem da religião pelo fato das várias modificações feitas para evitar perdas
de fiéis. O texto desmascara o lado extremamente machista, insano, impiedoso e controlador de “Deus”, o lado
que nunca nos é ensinado na escola ou dentro de casa; desmascara a posição do bondoso e eterno bem-feitor e
perfeito “Deus” que tudo de bom quer para nós, é claro, se seguirmos suas regras.
Os trechos da Bíblia mostram perfeitamente o único ideal real da Igreja: o poder. De tudo fazem e faziam para
manter a Igreja num patamar (muito) acima de nós. O medo da morte, da tortura, as promessas de lugares no
céu e no paraíso faziam (fazem) com que as pessoas nem ousassem (ousem) questionar um ensinamento
milenar e ultrapassado, mas que porém ainda controla e reduz a zero a vida de muita gente. Controla a fim de
sufocar qualquer sentimento de ódio por ela muito mesmo antes do pensamento existir. Impede qualquer
pensamento contrário a seus ensinamentos a crença nas suas sangrentas e ameaçadoras linhas. Reduz a zero a
vida de quem desde cedo autorreprime os seus desejos, os seus sentimentos, todo o seu afeto, por medo de uma
pós-vida que até agora nunca foi — e creio nunca será descoberta —, limitaram todo o seu potencial de
socialização entre as pessoas próximas e distantes pelo medo de algo estúpido, pela má intenção de poucos que
tiraram proveito de milhares para a chegada do poder.
Esperamos desmascarar os ideais dessa Igreja e dessas crenças que pedem esmola e contribuições de seus fiéis
que não podem dormir em suas “Casas de Deus” de ouro, que eles mesmo construíram, quando não tiverem um
teto para se abrigar. A Igreja chora por caridade em todo o globo enquanto no Vaticano, e tantos outros lugares,
seus tetos são construídos com base a ouro. Enquanto os fiéis que colocam-nos nos céus do poder vivem na
miséria e no árduo trabalho, os representantes de “Deus”, cujo não aceita a riqueza nos céus, vivem no melhor
conforto possível, com tudo que os mais ricos dos burgueses nem sonham ter. Essas são as contradições que
queremos desmascarar, e esse texto é apenas mais uma de nossas armas contra mais essa máquina de
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exploração humana.
Deus não existe, e mesmo assim ainda devemos matar o mito que até hoje escraviza muitas pessoas pelo mundo.

Atrocidades e disparates
“E o senhor teu Deus a dará na tua mão; e todo o varão que houver nela passarás ao fio da espada. Salvo
somente as mulheres e as crianças e os animais; e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás
para ti; e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus.” — Deuteronômio, 20:13-14
“Em paga do meu amor são meus adversários… Quando for julgado que saia condenado… Sejam poucos os seus
dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos
os seus filhos e busquem o seu pão longe das suas habitações desoladas. Lance o criador mão de tudo quanto
tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja que
favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração.” —
Salmos, 109:4-13
“Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser ir após mim, renuncie-se a si próprio, tome sobre si a
cruz e siga-me.” — Mateus, 16:24
“E se a tua mão te escandalizar, corta-a: melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos,
ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga.” — Marcos, 9:43-44
“Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria…” — 1 Samuel, 15:23
[Moisés aos seus soldados]: “Agora pois matai todo o varão entre as crianças; e matai toda a mulher que
conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas, que não conheceram algum
homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós.” — Números, 31:17-18
“Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.” — Jó, 42:6
“Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que
creem: em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; se beberem
alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum; e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.” — Marcos,
16:17-18
“Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo;
porquanto também padecente de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Os
quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido; e não agradam a
Deus e são contrários a todos o homens.” — 1 aos Tessalonicenses, 2:14-15
“E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante
de mim.” — Lucas, 19:27
“E, havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas: mas a minha face não se verá.” — Êxodo, 33:23
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“Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de
todos… Assim a palavra do senhor crescia poderosamente e prevalecia.” — Atos, 19:19-20
“… se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, porque sou eu ainda julgado
também como pecador? E por que não dizemos — como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos:
façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa.” — Aos romanos, 3:7-8
“Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá.” — Levítico, 24:16
“E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá; toda a congregação certamente o apedrejará.”
— Levítico, 24:16
“A feiticeira não deixarás viver.” — Êxodo, 22:18
“Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos…” — Malaquias, 2:3
“E o que comeres será como bolos de cevada, e os cozerás com o esterco que sai do homem…” — Ezequiel, 4:12
“Vê, tenho-te dado esterco de vacas, em lugar do esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão.” —
Ezequiel, 4:15
“… e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco, e
bebam sua urina?” — Isaías, 36:12
“Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras.” — Salmos, 137:9
“Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizarem, corta-os e atira-os para longe de ti: melhor te é entrar na
vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te
escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois
olhos, seres lançado no fogo do inferno.” — Mateus, 18:8-9
“E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua
espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra.” — Gênesis, 1:11
“E foi a tarde e a manhã o dia terceiro.” — Gênesis, 1:13
“E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para
sinais e para tempos determinados e para dias e anos.” — Gênesis, 1:14
“E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra.” — Gênesis, 1:17
“E foi a tarde e a manhã o dia quarto.” — Gênesis, 1:19

Contradições
“Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer a paz, mas espada”. — Mateus, 10:34
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“Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, à espada
morrerão.” — Mateus, 26:52

“Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo.” — Jó, 5:2
“…não se ponha o sol sobre vossa ira.” — Efésios, 4:26

“Nenhum homem subiu ao céu, se não o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu.” — João, 3:13
“…e Elias subiu ao céu num redemoinho.” — 2 Reis, 2:11

“Se eu sou testemunha de mim próprio, o meu testemunho não é verdadeiro.” — João, 5:31
“Eu sou aquele que testemunha sobre mim próprio…” — João, 8:18

“O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos…” — Provérbios, 13:22
“Vendei o que tendes e daí esmolas…” — Lucas, 12:33

“Bem-aventurado o homem que teme do Senhor… Fazenda e riquezas haverá na sua casa…” — Salmos, 112:1-3
“É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.” — Mateus,
19:24

“Eu e o Pai somos um.” — João, 10:30
“…vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu.” — João, 14:28

“…vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.” — João, 5:28
“Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir.” — Jó, 7:9

“…darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura,
ferida por ferida, golpe por golpe.” — Êxodo, 21:23-25
“…não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.” — Mateus, 5:39
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“Honra teu pai e a tua mãe.” — Êxodo, 20:12
“Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também
a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.” — Lucas, 14:26

“Não ajunteis tesouro na terra…” — Mateus, 6:19
“Na casa do justo há um grande tesouro.” — Provérbios, 15:6

“…tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva.” — Gênesis, 32:30
“Deus nunca foi visto por ninguém.” — João, 1:18

“…o filho não levará a maldade do pai.” — Ezequiel, 18:20
“…porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e
Quarta geração daqueles que me aborrecem.” — Êxodo, 20:5

“Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento.” — Provérbios, 3:13
“Na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho.” — Eclesiastes, 1:4

“…benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre minha ira.” — Jeremias, 3:12
“O fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre.” — Jeremias, 17:4

Mulher
“E à mulher [Deus] disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor terás filhos; e o teu
desejo para o teu marido, e ele te dominará.” — Gênesis, 3:16
“Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda sete dias… Mas se tiver uma fêmea, será imunda duas
semanas.” — Levítico, 12:2-5
“Também toda a roupa e toda a pele em que houver semente de cópula, se lavará com água, e será imundo à
tarde. E também a mulher, com quem homem se deitar, com semente de cópula, ambos se banharão com água,
e serão imundos até à tarde. Mas se a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne,
estará sete dias separada, e qualquer que a tocar será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se
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deitar durante a sua separação, será imundo. E qualquer que tocar a sua cama, lavará a sua roupa e se banhará
com água, e será imundo até à tarde. E qualquer que tocar alguma coisa, sobre o que ela se tiver assentado,
lavará a sua roupa e se banhará com água e será imundo até à tarde… E se, com efeito, qualquer homem se
deitar com ela, e a sua imundice estiver sobre ele, imundo será por sete dias também toda a cama sobre que se
deitar será imunda… Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cópula, e que
fica por ela imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo,
seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda.” — Levítico, 15:17-33
“Vós, mulheres, estais sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor.” — Aos Colossenses, 3:18
“Semelhantemente, vós mulheres sêde sujeitas aos vossos próprios maridos.” — 1 Pedro, 3:1
“Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco.”
— 1 Pedro, 3:7
“Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher.” — 1 Aos
Coríntios, 11:3
“Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem.” — 1 Aos
Coríntios, 11:9
“Mas se te apartaste do teu marido, e te contaminaste, e algum homem, fora de teu marido, se deitou contigo:
então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição; o sacerdote dirá a mulher: o Senhor te
ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre.
E se esta água amaldiçoada entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre, e te fazer descair a coxa.
Então a mulher dirá: Amén, amén.” — Números, 5:20-22
“Porém se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça. Então levarão a moça à porta da
casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão com pedras, até que morra.” — Deuteronômio, 22:20-21
“Ora a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera da noite e de dia em rogos e
orações. Mas a que vive em deleite, vivendo está morta.” — 1 Timóteo, 5:5-6
“As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar; mas estejam sujeitas, como
também ordena a lei.” — 1 Aos Coríntios, 14:34
“A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de
autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio.” — 1 Timóteo, 2:11-12
“Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como
também Cristo é a cabeça da Igreja.” — Aos Efésios, 5:22-23

O Fim do mundo
“E já está próximo o fim de todas as coisas…” — 1 Pedro, 4:7
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“Filhinhos, é já a última hora; e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito
anticristãos: por onde conhecemos que é já a última hora.” — João, 2:18
“E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, vindo sobre as
nuvens do céu, com poder e grande glória… Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.”
— Mateus, 24:29-34
“Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o
reino de Deus com poder.” — Marcos, 9:1
“…o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz… E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde
os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu… Na verdade vos digo que não passará
esta geração sem que estas coisas aconteçam.” — Marcos, 13:24-50
“E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de
Deus.” — Lucas, 9:27

Servidão
“Toda a alma esteja sujeita aos dirigentes superiores; porque não há dirigente que não venha de Deus, e os
poderes foram ordenados por Deus.”— Aos Romanos, 13:1
“Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para
agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus.” — Aos Colossenses, 3:22
“Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos
maus.” — 1 Pedro, 2:18
“Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o
nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados.” — 1 A Timóteo, 6:1
“Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso
coração como a Cristo.” — Aos Efésios, 6:5
“Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Não defraudando,
antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento na doutrina de Deus, nosso salvador.”
— A Tito, 2:9-20
“Se alguém ferir o seu servo, ou a sua serva, com pau, e morrerem debaixo da sua mão, certamente será
castigado. Porém, se ficarem vivos por um ou dois dias, não será castigado, porque é seu dinheiro.” — Êxodo,
21:20-21
“Se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá livre de graça. Se entrou só com o seu
corpo, só com o seu corpo sairá: se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe
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houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e
ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meus filhos, não quero ser
libertado; então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a
orelha com uma sovela, e o servirá para sempre.” — Êxodo, 21:2-6
“Dai a César o que é de César…” — Mateus, 22:21
“E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós, deles
comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós,
deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra; e vossos serão por
possessão.” — Levítico, 25:44-45

Sexo
“Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse na mulher.” — Aos Coríntios, 7:1
“Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e
há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o.” —
Mateus, 19:12
“Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de concupiscências carnais que
combatem contra a alma.” — 1 Pedro, 2:11
“Porque quereria que todos os homens fossem como eu próprio; mas cada um tem de Deus o seu próprio dom,
um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficaram como eu.
Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se.” — Aos Coríntios, 7:7-9
“Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá.” — Êxodo, 22:19
“Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulteração com a mulher do seu próximo,
certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a
nudez do seu pai; ambos certamente morrerão: o seu sangue é sobre eles. Igualmente, quando um homem se
deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão: fizeram confusão… Quando também um homem se deitar
com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação; certamente morrerão…” — Levítico,
20:10-13
“Quando um homem for encontrado deitado com uma mulher casada com marido, então ambos morrerão.” —
Deuteronômio, 22:22
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia.” — Aos Gálatas, 5:19
“E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva… serão açoitados… trará ao Senhor, à porta da
tenda da congregação, um carneiro para expiação… e o seu pecado, que pecou, lhe será perdoado.” — Levítico,
19:20-22
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Comentários sobre a Bíblia
“Para ler o Novo Testamento é conveniente calçar luvas. A isso obriga a proximidade de tanta imundice.” F.
Nietzsche, O Anticristo
“O Gênesis é um livro imoral: os eleitos de Deus não são escolhidos em razão do mérito mas em virtude de um
decreto arbitrário, no qual a obediência passiva é a virtude essencial; os escroques são recompensados e os
ingênuos punidos; o próprio Deus ordena ou organiza massacres…” R. Dalian, Biografia de Deus
“Tinha a jovem Sara noventa anos quando Deus lhe prometeu que Abraão, então com cento e sessenta, lhe faria
um filho esse ano. Abraão, que gostava de viajar, partiu para o terrível deserto de Cadés com a mulher grávida,
sempre jovem e bela. Um rei desse deserto não deixou de se apaixonar por Sara, como já acontecera com o rei
do Egito: apresentou a mulher como irmã e ganhou ainda nesse negócio ovelhas, bois, servos e servas. Podemos
pois dizer que o tal Abraão se tornou bastante rico devido à mulher.” Voltaire, Dictionnaire Philosophique
“Causa-me horror o Deus sanguinolento e fúnebre que separou o homem da natureza.” Guerra Junqueiro
“Não faleis da Bíblia aos padres católicos. A sua leitura está-lhes terminantemente proibida. É uma precaução
decidida pelo papado com o objetivo de os impedir de se converterem ao protestantismo ou ao
livre-pensamento.” M. Simon, Viagem Humorística Através das Religiões e dos Dogmas
“Como monumento literário, a Bíblia é muito mais nova do que os Vedas e uma parte dos Qings; como valor
poético, fica atrás de tudo o que alguns poetas de Segunda ordem têm criado nos últimos dois mil anos. Quanto
a querer compará-la com as soberbas criações de Homero, de Sófocles, de Dante, de Shakespeare ou de Goethe,
é ideia que só poderia ocorrer a um fanático, obcecado talvez pela falta da oração. As noções que nos dá a
Bíblia do mundo são infantis, e a sua moral é revoltante, tal como vem expressa: no Velho Testamento, pela
sede de vingança de Deus; no Novo pela parábola do obreiro da última hora, pelos episódios de Madalena, da
mulher adúltera e pelas relações de Cristo com a mãe.” M. Nordau, Mentiras Convencionais da Nossa
Civilização
“O ensino derivado da Bíblia afronta a razão humana; os livros santos encontram-se em flagrante contradição
uns com os outros; os livros santos erraram perante a razão, a moral, a história e as ciências da natureza; os
livros santos nem sequer pertenceram, na redação atual, aos seus supostos autores.” H. Salgado, Mentiras
Religiosas
“Os teólogos dizem: isso são mistérios insondáveis. Ao que respondemos: são absurdidades imaginadas por vós
próprios. Começais por inventar o absurdo, depois fazei-nos dele a imposição como mistério divino, insondável e
tanto mais profundo quando mais absurdo. É sempre o mesmo procedimento: credo quia absurdum.” M.
Bakunin, Deus e o Estado
“A Bíblia é refugo… é um lixo intelectual.” M. Murray-O`Hair
“A Bíblia não é um guia moral.” R. Ingersoll, What Would You Substitute for the Bible as a Moral Guide?
“A Bíblia é o código da intolerância clerical.’ E. Bossi, A Igreja e a Liberdade
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