O leitor perspicaz vai perceber a profundidade com que Keener consegue trabalhar com
a riqueza produzida pela pesquisa recente e a habilidade com que a apresenta para que
pastores e líderes leigos consigam captá-la também.
Clinton E. Arnold, Talbot School of Theology
Como uma intrigante escavação arqueológica, a obra de Keener traz à superfície as pressuposições culturais e a cosmovisão da época do Novo Testamento.
Darrell Bock, Dallas Theological Seminary
Keener mirou com precisão um alvo muito habilidosamente escolhido e, com metodologia
igualmente cuidadosa, acertou na mosca.
Biblical Archaeologist
É quase impossível imaginar que uma só pessoa tenha conseguido compilar toda a informação contida neste volume. Mas Keener não somente compilou o material; ele o domina
com maestria [...] A cada virada de página, o leitor que preza os tesouros da Bíblia descobrirá algo novo e valioso.
Themelios
A maioria dos comentários ou Bíblias de estudo de um volume e de um autor tem uma
abordagem incompleta [...] A obra de Craig Keener é uma surpreendente exceção [...]
Keener produziu e entrega a pastores e a cristãos leigos, nesta obra, um recurso extremamente valioso para muitos anos.
Craig Blomberg, Denver Seminary
Keener escreve em uma linguagem clara, não técnica, para o leitor leigo. O comentário é
uma ferramenta proveitosa para professores, líderes de pequenos grupos, pastores, missionários (que buscam não impor a própria influência cultural ao novo contexto) e para
todos os que gostam de se aprofundar no estudo pessoal da Palavra de Deus.
Discipleship Journal
Fruto de uma década de trabalho, esse comentário é indispensável para o estudo da
Bíblia [...] Ao fornecer informações contextuais de diferentes fontes primárias e secundárias, Keener transpõe de modo admirável o abismo com que o leitor atual das Escrituras
costuma deparar [...] Sermões e estudos bíblicos serão os grandes beneficiários desse
excelente recurso.
Ministries Today
Um livro bem escrito e apropriado tanto para os estudiosos profissionais como para o uso
diário dos discípulos leigos.
World Christian
Obra excelente e destinada, de fato, a se tornar referência no estudo do Novo Testamento [...]
Embora seja produzida por um estudioso competente, a obra não [...] tem o propósito de ser
técnica ou acadêmica [...] o livro de Keener será, a partir de hoje, uma de minhas principais
referências e companhia constante em meus futuros estudos pessoais do Novo Testamento.
Journal of Psychology and Theology
Keener realizou uma enorme tarefa ao assimilar uma vasta quantidade de fontes primárias e secundárias relacionadas às culturas judaica e greco-romana do século 1 e ao
torná-la acessível aos leitores não especialistas. Além disso, o autor demonstra amplo
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conhecimento das pesquisas sobre o Novo Testamento (estudos sobre Paulo, os Evangelhos
etc.). Para que o comentário seja útil a diversos públicos, Keener reduziu ao mínimo os
comentários teológicos e enfatizou os antecedentes históricos, culturais e sociais das passagens. O estilo do texto é claro e em grande medida livre de termos técnicos [...] Tudo
indica que esse livro será uma contribuição valiosa às bibliotecas públicas, acadêmicas e
de seminários.
Library Journal
Esse comentário será valioso para os pastores na preparação de sermões [...] escrito em
linguagem clara, e não técnica, e com uma análise estruturada de acordo com a sequência dos versículos. O livro fornece ao menos um pouco de informação sobre o ambiente
cultural de quase todos os versículos do Novo Testamento [...] Você precisa tê-lo em sua
biblioteca teológica.
A. M. E. Zion Quarterly Review
Poucas horas na companhia dessa obra bastarão para convencer o leitor de que Craig
Keener [...] é uma estrela em ascensão entre os estudiosos do Novo Testamento [...]
Escrito com simplicidade e clareza, mas fundamentado em pesquisa profunda, esse livro
será uma aquisição valiosa para todo estudante, pastor ou professor sério que deseje
entender os antecedentes culturais de qualquer passagem do Novo Testamento [...] Fruto
de pesquisa diligente e redigido de forma criteriosa e de uma perspectiva cristã ortodoxa,
esse comentário fornece informações confiáveis sem ser ostensivamente tendencioso nas
suas posições teológicas. Recomendo entusiasticamente!
Enrichment (periódico das Assembleias de Deus dos Estados Unidos)
Um livro maravilhoso para acompanhar a leitura da Bíblia [...] ferramenta fascinante
para o estudo das Escrituras.
Good News (periódico da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos)
Excelente recurso para pastores e professores [...] O livro contém informações de fundo
cultural que não estão disponíveis na maioria das bibliotecas pastorais, o que faz dele
uma ferramenta fundamental para quem deseja estudar a Bíblia ou pregar a Palavra
com seriedade.
The Communicator (periódico da Igreja do Nazareno dos Estados Unidos)
No mundo editorial cristão norte-americano, repleto de comentários e recursos adequados,
mas provavelmente desnecessários, Craig Keener [...] realizou um feito notável. Ele escreveu uma obra realmente necessária, mas que não havia sido vislumbrada — até agora.
Faith and Mission (periódico do Southeastern Seminary, Convenção Batista do Sul
dos Estados Unidos)
Excelente ferramenta para o estudo bíblico pessoal [...] Diferente do comentário comum,
que interpreta o sentido de cada passagem, o livro de Keener oferece perspectivas que
permitem ao leitor estudar as passagens bíblicas com maior envolvimento pessoal e mais
proveito. O autor, evangélico protestante, apresenta uma análise notavelmente equi
librada e livre de preconceitos, o que torna essa obra bastante apropriada para o uso
católico — um complemento valioso a uma concordância, um comentário e um dicionário bíblicos de qualidade.
The Bulletin of Applied Biblical Studies (periódico da Franciscan University of
Steubenville)
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Keener conseguiu escrever uma obra instrutiva. Na opinião deste leitor, sua tentativa
de não impor as próprias preconcepções aos textos bíblicos é mais do que apropriada
[...] O autor, como prometido, escreveu um livro “popular” em vez de acadêmico. As
credenciais acadêmicas de Keener são sólidas, e o livro é um presente dos céus para
pastores muito ocupados com as demandas do ministério. Como já se observou, trata-se de um grande auxílio para os estudantes da Bíblia que não têm acesso a uma
biblioteca teológica.
Southwestern Journal of Theology (periódico da Convenção Batista do Sul dos
Estados Unidos)
Uma das ferramentas de referência mais úteis tanto para pastores quanto para leigos, e com
frequência a recomendo no púlpito. Basta que o leitor consulte os comentários sobre determinada passagem para descobrir, por exemplo, por que foi tão importante para o filho
pródigo ter recebido sandálias e um anel quando voltou à casa do pai. Embora o material
do fundo cultural do Novo Testamento esteja, muitas vezes e de forma notória, sujeito a
dúvidas e debates, Keener o torna útil para os estudantes da Bíblia.
Gary Shogren, Biblical Theological Seminary
O livro foi planejado com o objetivo específico de atender as necessidades de pastores
e estudantes que têm pouco acesso a fontes acadêmicas e tempo muito limitado para
examinar detalhes exegéticos. Portanto, é uma obra extremamente acessível e de fácil
consulta, contribuição bem-vinda à estante de livros do pastor.
Christopher Hall, Eastern University
Resultado de estudo profundo, mas acessível ao pastor ocupado ou a qualquer outra pessoa,
esse comentário disponibiliza ao leitor anos de pesquisa, passagem por passagem, em um
único volume.
George O. Wood, superintendente geral das Assembleias de Deus
Recurso rico e lúcido para a compreensão da palavra de Deus. O livro é apresentado de
uma forma que serve tanto às necessidades do pastor na preparação de sermões como ao
leigo no estudo pessoal da Bíblia.
Charles Blake, bispo presidente da igreja Church of God in Christ
Keener reuniu uma vasta gama de fontes sobre o ambiente cultural do Novo Testamento,
tanto antigas como modernas, e as colocou ao alcance do pastor.
Cheryl Sanders, Howard University Divinity School
Não podemos ignorar a humanidade dos autores das palavras da Bíblia, assim como não
podemos ignorar a humanidade do nosso Senhor. Mas a humanidade deles traz conotações
culturais [...] Assim sendo, é não só proveitoso, mas também necessário, que conheçamos
as culturas a que eles pertenceram se quisermos entender melhor a Palavra de Deus.
O Comentário histórico-cultural da Bíblia: Novo Testamento será, sem dúvida, de grande
utilidade nesse sentido.
D. Stuart Briscoe, pastor e autor
Trata-se de uma fonte rica e acessível de informações importantes — e de uma realização notável.
D. Moody Smith, Duke University Divinity School
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