
A Biblioteca De Salomão (Portuguese 
Edition)

 Free Ebooks
 Yascha Mounk

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/JjgWv/A-Biblioteca-de-Salomao-Portuguese-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/JjgWv/A-Biblioteca-de-Salomao-Portuguese-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/JjgWv/A-Biblioteca-de-Salomao-Portuguese-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/JjgWv/A-Biblioteca-de-Salomao-Portuguese-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/JjgWv/A-Biblioteca-de-Salomao-Portuguese-Edition


Esta obra é uma ficção que contém sete textos relacionados à experiência de leitura da Bíblia.
Os textos são cheios de humor e ironia, porém sem irreverência - estes dois recursos literários
são usados para acessar uma face da tão desejada e escorregadia verdade.Alusões a textos
bíblicos, obras e personagens históricos clássicos, alguns selecionados de maneira aleatória,
outros propositadamente, se mesclam num mar de ironia e humor. Tudo espelha a
idiossincrasia e irracionalidade humanas face ao divino, cuja face ainda está por ser revelada
na sua completude.São dois textos sobre Jesus, um sobre Moisés, três sobre a experiência
humana na tentativa de compreender a Bíblia na sua totalidade, e o texto final que fornece o
título deste trabalho, cujo conteúdo representa a busca incessante por conhecimento que está
no cerne do coração humano.

From BooklistMounk’s family was devastated by the Holocaust; those who survived were
scattered across Europe after WWII. Yet Mounk’s immediate family carved out an existence in
their native Poland, most as loyal Communists, until anti-Semitic party purges in the 1960s and
’70s led them to settle in Germany, where Mounk was born, in 1982. As a young Jew growing up
in postwar Germany, his revelation to friends and acquaintances of his Jewish identity elicited a
variety of responses, some predictable and some surprising. Some people were openly hostile,
spouting blatantly racist screeds. Others reacted with what is best termed sullen silence, while
others felt compelled to overreact with a stance of exaggerated philo-Semitism. More recently,
Mounk has detected a shift in attitudes of many Germans, which has broad implications beyond
relations with Jews. He perceives a sense that Germans feel that their “guilt” has been expiated
by the passage of time, which results in a rise of German nationalism within Europe,
unapologetic hostility to immigrants, and even a reassertion of claims of German “victimization.”
--Jay Freeman --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.Review“[Mounk's] book combines anecdote and analysis in a witty and engaging manner
that belies his deeply serious purpose.” ―Daniel Johnson, The Wall Street Journal“Informative
and entertaining . . . What is it like to be a Jew in Germany in the postwar era? What would lead
even a handful of Jews to choose to make their lives in the country that was responsible for the
Holocaust? And how did the descendants of the perpetrators treat the descendants of the
victims? These are the questions at the heart of Mounk's book, which starts out as a memoir but
evolves into something more like a history and a polemic. Accessibly written and full of humor,
Stranger in My Own Country uses Mounk's own experiences to shed light on postwar German
history and current German politics.” ―Adam Kirsch, Tablet“How do things stand with German
Jews [today]? In Stranger in My Own Country, Yascha Mounk gives an artful and thoughtful
answer . . . Mounk's personal anecdotes do a lot to make his mindset understandable, but he



also deals with the big picture. The best feature of his fine book is how he interweaves macro
and micro levels of discussion. He does this, moreover, in graceful prose, which helps to
showcase his talent for disentangling paradoxes in original ways.” ―Paul Reitter,
Bookforum“[Mounk] is a gifted raconteur and aphorist, and if you want to learn about Germany's
preverse, absurd love for its Jews--the flip side, or the bastard child, of its historical anti-
Semitism--this book is a fine place to start . . . Mr. Mounk skillfully puts Germans and Jews on his
analyst's couch . . . There is an adage, usually attributed to an Israeli psychoanalyst, that the
Germans will never forgive the Jews for Auschwitz. If you want to understand how that can be,
read this book.” ―Mark Oppenheimer, The New York Times“Mounk's account, one of the first on
this subject addressed to a general English-speaking readership, is an intriguing and sometimes
disturbing glimpse into an aspect of Jewish life of which most American Jews may not be aware.”
―Martin Green, Jewish Book Council“[A] rich and remarkable memoir . . . Mounk's engaging and
provocative book amounts to a kind of intellectual and emotional self-portrait of the author
himself and, at the same time, a historical and cultural profile of post-war Germany.” ―Jonathan
Kirsch, Jewish Journal“In Stranger in My Own Country, Yascha Mounk compellingly illustrates
how 'the Jewish question' continues to shape public consciousness and everyday interactions in
modern Germany, not least among Gentiles afflicted with the 'philo-Semitism of good intentions.'
Deftly interweaving political history and personal experience, Mounk argues convincingly that
excessive guilt can be no less toxic than disavowal when it come to reckoning honestly with the
past. His book offers no easy answers to those seeking liberation from the burdens of history,
and indeed shows how dangerous and misguided this impulse can be.” ―Eyal Press, author of
Beautiful Souls: Saying No, Breaking Ranks, and Heeding the Voice of Conscience in Dark
Times“Clear, unpretentious, wide-ranging, and touching, Stranger in My Own Country is a story
about the patience and the courage necessary for reconciliation. As perspicacious in its
argument as it is moving in its anecdote, it's the one book that ought to be read by everybody
who suspects there's nothing left to say about the Jews and the Germans. It marks the debut of
a writer we'll be likely--and lucky--to count among the most useful of our public intellectuals.”
―Gideon Lewis-Kraus, author of A Sense of Direction: Pilgrimage for the Restless and
Hopeful“A solid combination of moving personal saga and thought-provoking research.”
―Kirkus--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the
AuthorYascha Mounk is a PhD candidate in political thought in the Department of Government at
Harvard University and is the founding editor of The Utopian. He frequently writes for
newspapers and magazines, including The New York Times, The Wall Street Journal, the
International Herald Tribune, The Nation, Slate,and Die Zeit. --This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.Read more
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A Biblioteca de Salomão Cleber Souza Primeira EdiçãoCopyright by Cleber
Souza, 2018Email: alephcsouza@gmail.com Lu, Otávio e AnaB, Se você não ler, alguém vai
ler por você e, provavelmente, vai ler errado. Prefácio Humor e ironia.Dois discursos dignos de
apreciação. O primeiro não existe sem o segundo nem o segundo sem o primeiro. Por traz de
toda ironia há um pouco de humor e por traz de todo humor um pouco de ironia.Ambos nos
fazem pensar, rir de algo que não compreendemos ou iluminar algum ponto obscuro das ações
humanas. A vida é em si cheia de contradições e idiossincrasias. Alcançamos e não
encontramos o que desejávamos. Compreendemos algo apenas para compreender que a
realidade é mais profunda. Acreditamos em ideias e defendemo-las como racionais até que um
dia as consideremos como mero ponto de vista e um pouco adiante apenas como um conto de
fadas. Acreditamos em contos de fadas sem o perceber e erigimos castelos de areia como se
fossem de mármore.Humor e ironia nos ajudam a duvidar. Duvidar que algo sério na verdade
pode ser banal, ou que algo banal na verdade pode ser muito sério. Sem dúvida, não há
pensamento, sem pensamento, quem diria que existe vida? Pensar é buscar a compreensão de
uma receita de bolo, ou da força que mantém unidos os quarks dentro de um próton. O bolo
perfeito ou as forças elementares da natureza parecem sempre inalcançáveis, a cada nova
experiência, um novo entendimento é alcançado e deixa algo novo suspenso. Fica uma
suspeita de que sempre o melhor ainda está distante, ou mais profundo, que estamos vendo
somente a ponta do iceberg.A Bíblia atravessa os séculos desafiando os leitores a compreendê-
la. Cada trecho deste Livro desafia o senso comum, é muito humano, mas também muito divino.
É a história do caos que governa a humanidade, é a visão do homem de quem o Criador é, e a
visão de quem é o homem do ponto de vista do Criador. É o livro de um povo, mas que foi
enviado a todos os povos. O caos governa, mas é por tempo limitado, essa é a promessa. Um
dia o humano vai se encontrar com o divino e tornar-se a imagem Daquele que foi o único
humano e divino ao mesmo tempo.Um pouco humor e ironia são o que o leitor encontrará a
seguir com o único intuito de criar uma reflexão. Alguns textos são sobre algumas histórias da
Bíblia, outros sobre como os homens tentaram compreendê-la. Março, 2018Cleber
SouzaIntrodução Este escrito é uma ficção. Como toda ficção se baseia na realidade que existe
dentro e fora da mente do autor. A realidade que existe fora é incontrolável por si mesma, pois
quem é capaz de reconhecê-la em todas as suas facetas? A que existe dentro da mente é um
modelo, uma forma de pensamento ou visão de mundo que deve ser capaz de lançar alguma
luz sobre a primeira.Toda interpretação é um modelo da realidade, não é a própria realidade, é
uma tentativa de controlar a realidade. Mas, controlar no sentido de entendê-la, não de limitá-la,
pois no dia em que houver uma única maneira de entender não haverá mais interpretação e a
realidade estará morta. Na morte só há escuridão, não há luz, não há vida, morre a
interpretação.
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SouzaIntrodução Este escrito é uma ficção. Como toda ficção se baseia na realidade que existe
dentro e fora da mente do autor. A realidade que existe fora é incontrolável por si mesma, pois
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interpretação.Algumas interpretações da realidade são boas, outras são ruins. Algumas rasas
outras profundas. Quem julga é o próprio leitor. Como não é possível entrar na mente do autor,
pode-se apenas estudar e imaginar o que levou alguém a pensar assim ou assado, a fazer isto
ou aquilo, a tomar aquele caminho e não outro. E, no fim, fazer sua própria interpretação.Escrevi



sete textos, poderiam ser onze ou dezessete, mas como não sou escritor de profissão, sete é
um bom número, fácil de gravar, nem pouco nem muito pra não cansar. Sete é o número dos
astros visíveis a olho nu: Sol, Lua, Vênus, Júpiter, Saturno, Marte e Mercúrio. Daí provém a
mística de tal número. Não me apego à mística, mas me sirvo dela, para indicar a completude
daquilo que desejo aqui escrever, pelo menos até o momento.Cada texto é uma pérola – mas,
uma pérola só deve ser avaliada por um negociador de pérolas. Nasceu de um incomodo,
assim como a ostra produz a pérola a partir de um grão de areia que a incomoda. No momento
que o primeiro grão inspirador chegou muitos outros grãos se ligaram a ele numa rede para
produzir cada texto. Há várias alusões a textos da Bíblia, e de outros fora dela. Aprecia melhor
quem os conhece. Mas, quem nunca os leu, deve tirar algum proveito, pois a nossa cultura
respira muito o quem vem Dela ainda que não se tome nota, e os escritos clássicos, como diria
Jung, jazem no inconsciente coletivo – se é que isto faz algum sentido.Cada história tem um
versículo inspirador. Como já mencionei, este é um escrito de ficção. E cada ficção tem por
objetivo captar uma face da realidade com um pouco de humor e ironia, instigando o
pensamento, tentando extrair o significado do que se passou em tempos tão remotos ou o que
os homens fizeram com os textos que interpretaram.Não existe uma ordem para a leitura. São
dois textos sobre Jesus, um sobre Moisés, três sobre a experiência humana na tentativa de
compreender a Bíblia na sua totalidade, e o texto final que fornece o título deste trabalho, cujo
conteúdo representa a busca incessante por conhecimento que está no cerne do coração
humano.O primeiro texto O Jardineiro Fiel é um diálogo imaginário entre Jesus e Deus quando
o primeiro encontra-se na cruz. Por traz da cena atua Satanás, como no livro de Jó, instigador
de grandes maldades; num momento ele tem a intuição de que crucificar Jesus é na verdade
um erro, pois embora ainda não compreenda que a ressurreição vai ocorrer, percebe que sua
estratégia está equivocada, uma vez que o mal maior de alguma forma será transformado em
bem maior pelo Criador. O título é uma alusão a Adão que não foi fiel a Deus no jardim do Éden,
mas Jesus foi fiel no Getsêmani e acabou por ressuscitar também num jardim.O segundo texto
Moisés no Monte Sinai é um diálogo entre Deus e Moisés sobre algumas coisas que este último
deveria escrever no Pentateuco – os cinco primeiros livros da Bíblia. O próprio Moisés acha
incrível a novidade de escrever em hebraico e tem dúvidas sobre algumas questões que lhe
parecem básicas e fundamentais, mas não cabe a ele deixar as explicações.O terceiro texto O
Galileu apresenta um retrato anacrônico de Jesus sob a ótica de diversos grupos sociais
contemporâneos a sua pregação. Cada qual preocupado em seguir seus interesses
corporativos não consegue enxergar as coisas extraordinárias que Jesus, o galileu, está
realizando.O quarto texto O Teólogo Alquimista reflete o extremo da loucura na teologia. Um
teólogo acredita que ao ser capaz de cruzar as informações contidas em todos os livros
escritos com o texto bíblico atingiu a façanha de compreender claramente toda a Bíblia. O que
temos aqui é o prefácio do seu glorioso livro.O quinto texto A Unha Encravada de Judas é um
texto completamente non sense. É pretensamente um artigo sobre um ponto teológico
importante, que não faz o mínimo sentido. Existem hoje centenas de publicações cujo conteúdo



não pode ser seguido facilmente, a não ser por um especialista, devido à quantidade de obras
citadas e notas de rodapé necessárias para acompanhar o raciocínio. O leitor potencial é
atraído por um título estranho e ao mergulhar no texto, praticamente se afoga. É o caso do A
Unha Encravada de Judas.O sexto texto Efeito Borboleta é uma ficção futurística vista da
perspectiva de Pedro. Sobre as palavras de Jesus Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja Pedro se põe a imaginar o que seria isso. É uma derivação da teoria do caos na
qual o bater das asas de uma borboleta na China pode causar um tsunami na costa do Chile.O
sétimo e último texto A Biblioteca de Salomão, cujo título fornece o nome desta obra, é o sonho
de Teóphilo que deseja construir uma biblioteca repleta de infinitas cópias de todos os livros
imagináveis. O desenrolar do sonho combina infinitos chipanzés datilografando aleatoriamente
com as leis da probabilidade para produzir os livros. É uma aplicação do lema de Borel-Cantelli
originário na teoria da probabilidade.Notas explicativasEscritura(s), Escritura(s) Sagrada(s), O
Livro e Bíblia são usados como sinônimos em todos os textos.Todas as referências a versículos
bíblicos são da versão A BÍBLIA SAGRADA, traduzida em português por João Ferreira de
Almeida, Revista e Atualizada no Brasil, Segunda Edição, 1993 - Sociedade Bíblica do Brasil –
São Paulo.Sobre o último texto A Biblioteca de Salomão. Não existe consenso se o rei de Israel
Salomão (970-930 a.C.) foi o autor do livro de Eclesiastes. Nesta ficção, ele é considerado o
autor.O Jardineiro FielDisse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela,
cuidando ser ele o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o
levarei.João 20.15 - Viste o meu servo Jesus? Homem íntegro e reto que se desvia do mal?-
Deste-lhe o poder de fazer milagres...- Já o tentaste no primeiro dia de serviço.- Deixa um
amigo traí-lo, e verás se ele não desiste de tudo!- Tu escolheste logo a Páscoa!- Vede, está no
jardim agonizando.- Ouço a oração.
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