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O projeto da Bíblia.  
 
Bíblia Restaurada Israelita 
 Muitos nos perguntam se BRI é uma tradução direta das copias manuscritas, nossa resposta a essa pergunta é: Não, a BRI (Bíblia 
Restaurada Israelita) não é uma tradução, mas uma versão da João Ferreira de Almeida livre de direitos autorais.  
 
A Base da BRI 
 Usamos como base para as compilações e correções, a versão livre de direitos autorais em português, publicada pelo coautor Jacobus 
op den Akker. Usamos essa versão em português como a base da BRI, de forma proposital já que milhões de brasileiros usam a versão 
de JFA (João Ferreira de Almeida). Nós acreditamos nesse trabalho e é por esse motivo que começamos um trabalho silencioso de 
correções baseado nesses manuscritos: codex alexandrinus, codex vaticanus, codex sinaiticus, Codex Syrus Curetonianus, Peshita em 
inglês, Pergaminhos do mar morto, Matityahu de Shem Tov, Matityahu de Du Tillet. Usamos também algumas versões para consulta, 
são elas: Bíblia de Jerusalém, Bíblia King James 1611, Bíblia Reina Valéria, Bíblia do Peregrino, Bíblia TEB, Bíblia Almeida Corrigida e 
Fiel.  
 
Os autores da BRI 
 Não usamos a palavra “autor”, mas usamos a palavra “colaboradores”, essa é uma versão onde pessoas participaram contribuindo 
com suas descobertas e enviando para o e-mail: centrocenese@gmail.com e o coordenador geral é Marcos Pinho. Nosso foco não é 
em quem fez as correções, mas em sua veracidade. O único autor é Elohim, dele é a fonte de toda sabedoria.  
 
Os Escritos Messiânicos.  
 Atualmente conhecido como “novo testamento”. Esses rolos são considerados históricos e importantíssimos para compreender o 
ministério de Yeshua.  
 
A base das correções.  
 A base de nossas correções é a totalidade da Bíblia. O que estiver fora de harmonia das escrituras é considerado um equívoco e 
usamos como referência o conceito que Elohim não se contradiz em suas próprias palavras. Assim qualquer escrito que tenha o 
adjetivo de “Sagrada Escritura”, não pode entrar em contradição com o restante.  
 
Os originais 
 Não existe nenhum manuscrito original, escrito pelos profetas, o que existem são copias das copias dos originais. É por esse motivo 
que existem tantas versões de bíblias. Esse projeto tem a toráh como base e por isso não erraremos o caminho. A toráh e os profetas 
a Lei o Testemunho são o mapa para chegarmos em uma correção mais justa.  
Uma bíblia perfeita nesse mundo atual nunca existirá, mas teremos uma que nos leva à Palavra de forma mais próxima da perfeição.  
 
Colaboradores. 
Jair Nascimento, Bruno Borba, Raimundo Costa e Francisco Souza. 
Seja um colaborador envie sua observação para o e-mail: centrocenese@gmail.com 
 
 
.

Apenas uma amostra reduzida



8 
 

 
Primeiros Escritos  

As Escrituras Sagradas (Tanak) 
 
Torá de Moshe 
1 Bereshit – Gênesis ......................................................................... 9 
2 Êxodo – Shemot.......................................................................... 60 
3 Vaycrá – Levíticos ..................................................................... 100 
4 Be-midebar – Números ............................................................ 131 
5 Devarim – Deuteronômio ......................................................... 170 
 
Escritos históricos I 
6 Yehôshua - Josué ...................................................................... 208 
7 Shoftim - Juízes ........................................................................ 228 
8 Shmuel Alef - I Samuel ............................................................... 248 
9 Shmuel Bet - II Samuel .............................................................. 274 
10 Melechim Alef - I Reis .............................................................. 295 
11 Melechim Bet -II Reis............................................................... 320 
 
Toráh dos profetas 
12 Isaías - Yeshayahu ................................................................... 344 
13 Yirmeyahu Jeremias ................................................................ 383 
14 Yechezquel – Ezequiel ............................................................. 426 
15 Hoshea – Oséias ..................................................................... 465 
16 Yoel – Joel .............................................................................. 471 
17 Amós .................................................................................... 474 
18 Ovadyah - Obadias ................................................................. 479 
19 Yonah – Jonas ........................................................................ 480 
20 Mikah – Mikah ....................................................................... 482 
21 Nachum – Naum .................................................................... 486 
22 Chavakuk – Habacuk ............................................................... 488 
23 Sofonias – Tsefanyah .............................................................. 490 
24 Chagai – Ageu ........................................................................ 492 
25 Zekaryah – Zacarias ................................................................. 495 
26 Maleaky – Malaquias .............................................................. 502 
 
Toráh para sabedoria e profecias 
27 Tehilim – Salmos .................................................................... 505 
28 Mishelei – Provérbios .............................................................. 553 
29 Iyov – Jó ................................................................................ 570 
30 Shir Hashirim- Cânticos dos cânticos .......................................... 590 
31 Rute ..................................................................................... 594 
32 Eykah – Lamentações ............................................................. 597 
33 Kohelet – Eclesiastes ............................................................... 601 
34 Hadassah – Ester .................................................................... 607 
35 Daniel ................................................................................... 614 
 
Escritos históricos II 
36 Ezrah – Esdras ........................................................................ 627 
37 Nechemyah – Neemias ........................................................... 635 
38 Divre Hayamim Alef - I Crônica.................................................. 647 
39 Divre Hayamim Bet - II Crônica ................................................. 668 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escritos Messiânicos. 
 
As boas novas de Yeshua 
40 Matityahu - Mateus ................................................................ 696 
41 Marcos ................................................................................. 731 
42 Lucas .................................................................................... 751 
43 Yohanan - João ....................................................................... 783 
 
Relatos históricos 
44 Atos dos Talmidim .................................................................. 807 
 
Cartas de Shaul(Paulo) 
45 Israelitas em Roma ................................................................. 835 
46 I Coríntios .............................................................................. 849 
47 II Coríntios ............................................................................. 861 
48 Gálatas .................................................................................. 869 
49 Efésios .................................................................................. 874 
50 Filipenses .............................................................................. 879 
51 Colossenses ........................................................................... 883 
52 I Tessalonicenses .................................................................... 887 
53 II Tessalonicenses ................................................................... 891 
54 I Timóteo ............................................................................... 894 
55 II Timóteo .............................................................................. 898 
56 Tito ....................................................................................... 900 
57 Filemon................................................................................. 902 
58 Ivrim - Hebreus ...................................................................... 903 
 
Ensinos de outros discípulos 
59 Yaacov - Tiago ........................................................................ 912 
60 I Kefa - Pedro ......................................................................... 915 
61 II Kefa - Pedro ......................................................................... 918 
62 I Yohanan - João ..................................................................... 921 
63 II Yohanan - João .................................................................... 925 
64 III Yohanan - João .................................................................... 925 
65 Yehudah - Judas ..................................................................... 927 
66 Livro das Revelações ............................................................... 928 
 
Estudos extras 
67 - Regras das festas da torah ............................................. 943 
68 - Os Mandamentos positivos............................................ 955 
69 - Os mandamentos negativos .......................................... 960 
70 - Mini dicionário ................................................................ 967 
71 - Calendário e festas bíblicas ............................................ 980 
72 - Plano de leitura da torah ................................................ 987 
73 – Comparações. ................................................................ 990 
 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Bereshit – Gênesis 

9 
 

 

1 Bereshit – Gênesis 
 ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית 

Formado aproximadamente entre os anos 505 a 450 antes da era 
comum. 

 

Bereshit - Gênesis Capítulo, 1 

Porção semanal: 1 - Bereshit - Em princípio  

Porção semanal: Gn 1: 1-6: 8 
Última leitura: Gn 6: 5-8 
Conclusão: Is 42: 5-43: 10 
Salmo Bereshit: 139 
E. M: João 1.1, Mt 1:1-2:23 

[1 A criação do mundo; O 1º dia] 

1 Em [um] 1princípio, Elohim criou os 2sha-maym 
(céus) e a terra. 2 E a terra estava sem forma e 
vazia; e havia escuridão sobre a face da 

 
1 Gn 1: 1 – “Be-reshit”: Alguns traduziram por "No princípio criou D-us " ou 
"Em princípio Elohim criou" 

2 Gn 1:1 – “sha(fogo)-maym (água)”: Literalmente, fogo e água. 
Sha/fogo, maym/água. Aqui existe uma alusão ao fogo(sha) e a 
água(maym) como criação primaria, nos levando a crer que, 
antes dos seis dias da criação o fogo e a água já haviam sido 
criados. 
 
3 Gn 1: 2 – “Vento de Elohim ”: Outras bíblias traduziram por "Espírito de D-
us" ou "sopro de D-us". A palavra RUACH pode ser traduzida por: Espírito, 
vento, sopro, estado mental, força em ação e folego. Cada tradução deve 
estar em harmonia com o contexto. O tradutor não deve "engessar" a 
tradução ou fazê-la conforme sua crença.  

No versículo dois (2) de Bereshit capítulo um (1), são usados elementos da 
natureza; céu, terra e água. O Vento do Elohim entra no contexto como um 
elemento sobrenatural para mostrar que a terra estava sendo guardada pelo 
poder do Soberano.  

4 Gn 1: 2 “movia”:  ְמַרֶחֶפת (Merachefet)– Pairava, movia ou agitava.  

5 Gn 1.4 – “Separação”: Ao separar o dia da noite, fica claro que o mundo 
ainda não possuía o ciclo de rotação, é nesse momento que o mundo criado 
entra em movimentação para fazer essa separação.  

6 Gn 1: 6 - "vastidão" ou "expansão": Em outras a palavra é traduzida como 
"firmamento" 

7 Gn 1: 7 - "Separou as águas": O Eterno faz separação entre as águas. Nesse 
versículo fica claro a ideia de que água doce e água salgada eram uma só. 
Também podemos notar que Elohim equilibrou o sistema atmosférico.  

profundeza, e o 3vento de Elohim 4movia a face 
das maym (águas). 3 E disse Elohim: surja a luz. E a 
luz surgiu. 4 Elohim viu que a luz era boa; e fez 
5separação entre a luz e a escuridão. 5 E Elohim 
chamou à luz dia, e a escuridão noite. E foi a tarde 
e a manhã, o 1º dia. 

[2 O 2º dia] 

 6 E disse Elohim: tenha uma 6vastidão no meio das 
águas, e tenha separação entre águas e águas. 7 
Elohim fez a vastidão, e 7separou as águas que 
estavam debaixo da 8vastidão das águas que 
estavam acima da vastidão. E assim foi feito. 8 
Elohim chamou a vastidão 9shamayim. Veio a 
tarde e depois a manhã, o 2º dia.  

[3 O 3º dia] 

9 E disse Elohim: 10Ajuntem-se num só lugar as 
águas que estão debaixo dos céus, e 11apareça a 
parte seca. E assim foi. 10 Chamou Elohim à parte 
seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E 
viu Elohim que era bom. 11 E disse Elohim: 
Produza a terra relva, ervas que deem semente, e 

8 Gn 1: 7 “vastidão”:  ַָרִקיע (Raqya’) – firmamento ou cobertura. Essa palavra é 
encontrada doze vezes no Tanach. Ela está sempre associada ao firmamento 
é uma espécie de cobertura majestática.  

9 Gn 1: 8 - "shamayim": A palavra "Shamayim" é um plural dual, e por que os 
antigos chamavam o céu com esta palavra em plural 'Shamayim"? 
Praticamente nunca aparece está palavra em singular nas Escrituras hebréias, 
e por quê? Existe várias interpretações a respeito.  

A segunda explicação é: A palavra "Shamayim" é composta de duas palavras 
hebraica, palavra Esh (fogo) com a palavra Mayim (água). Então a combinação 
desse conceito e não somente das palavras, mas desses conceitos como fogo 
que é um conceito primitivo original primário, e Mayim que é outro elemento 
primeiro, então a combinação desses dois conceitos, desses dois elementos 
primários básico para existência da humanidade, a combinação desses dois 
conceitos produzem a palavra (Shamayim) que se traduz defeituosamente ao 
português os "céus" poderia ser traduzido como "O imenso céu", porém é 
claro ninguém traduz assim, porque seria como uma paráfrase, porém esse é 
o sentido "O imenso céu" Shamayim. O que se passa a nós é que, nosso 
pensamento pequeno quando falamos dessas coisas não temos a mesma 
mentalidade que tinham os hebreus antigos, porque os hebreus antigos 
quando queriam ressaltar a imensidade e a grandeza de alguma coisa, eles 
colocavam assim em plural.  

10 Gn 1.9 - "Ajuntem-se num só lugar": em outras palavras, Elohim separou o 
espaço para a terra firme e o espaço para a água marítima.  

11 Gn 1.9 - “apareça a parte seca”: tudo indica que a terra existia no fundo das 
águas, ambos já haviam sido criados em um princípio. 
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árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua 
linhagem, que tenha em si a sua semente, sobre a 
terra. E assim foi feito. 12 E a terra produziu relva, 
ervas que davam semente segundo a sua 
linhagem, e árvores que davam fruto, o qual tinha 
em si a sua semente, segundo a sua linhagem. E 
viu Elohim que era bom. 13 Veio a tarde e depois a 
manhã, o 3º dia.  

[4 O 4º dia] 

14 E Elohim disse: Haja luzes na expansão dos céus 
para iluminar a terra e 12separar o dia da noite; 
sejam eles para sinais e para estações, e para 13dias 
e anos; 15 e sirvam de luminares na vastidão dos 
céus, para iluminar a terra. E assim foi feito. 16 E 
Elohim fez dois grandes luminares: o luminar 
maior para governar o dia, e o luminar menor para 
governar a noite; e as estrelas. 17 E Elohim os pôs 
na vastidão dos céus para iluminar a terra, 18 para 
governar o dia e a noite, e para fazer separação 
entre a luz e a escuridão. E viu Elohim que era bom. 
19 Veio a tarde e depois a manhã, o 4º dia. 

[5 O 5º dia] 

 20 E disse Elohim: Produzam as águas cardumes 
de seres viventes; - e voem as aves acima da terra 
na vastidão dos céus. 21 Criou, Elohim as 14grandes 
criaturas aquáticas [TS] e crocodilos, e todos os 
seres viventes que se moviam, os quais as águas 
produziram abundantemente, segundo as suas 
linhagens; e toda ave alada, segundo a sua 

 
12 Gn 1.14 - "para fazerem separação": O calendário hebreu é luni-solar. 
Usavam o sol e a lua como base para medição dos dias, meses, estações e 
anos. Mas o calendário não nos possibilita contar as semanas. Os antigos 
Sumérios já utilizavam os astros celestes para medir o tempo.  

13 Gn 1.14 - “dias”: "Yamim": Literalmente "dias", essa palavra é usada no 
hebraico para conotar uma quantidade de anos.  

14 Gn 1.21 - "grandes criaturas aquáticas": Possivelmente baleias e outros 
animais gigantescos que viviam nos oceanos.  

15 Gn 1.22 - "reproduzam-se": O ELOHIM criou nos seres biológicos a 
capacidade de auto se reproduzirem.  

16 Gn 1.24 - "Produza a terra": Em muitas passagens encontraremos essa 
frase "produza a terra". A maior parte da criação é de origem da terra, ou seja, 
do solo. A diferença entre o homem e outros seres terrestres é que todos os 
animais foram criados em um só dia (yom), mas ao homem Elohim dedicou 
um dia inteiro para a criação de Adam.  

17 Gênesis 1.26 - “forma”: Quando Elohim criou Adam Ele o fez conforme a 
sua imagem. Isso não significa que Elohim tem aparência física igual a Adam. 
Porque Elohim não é físico.  

linhagem. E viu Elohim que era bom. 22 Por 
conseguinte Elohim os abençoou, dizendo: 
15reproduzam-se e proliferem-se, e enchei as 
águas dos mares; e multipliquem-se as aves sobre 
a terra. 23 Veio a tarde e depois a manhã, o 5º dia. 

[6 O 6º dia] 

 24 E disse Elohim: 16Produza a terra seres viventes 
segundo a sua linhagem: animais domésticos, 
répteis, e animais selvagens segundo a sua 
linhagem. E assim foi feito. 25 E Elohim fez os 
animais selvagens segundo a sua linhagem, e os 
animais domésticos segundo a sua linhagem, e 
todos os répteis da terra segundo a sua linhagem. 
E viu Elohim que era bom. 26 E disse Elohim: 
Façamos Adam de acordo com a nossa 17forma, 
conforme a nossa 18semelhança; governe ele 
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, 
sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, 
e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 27 
Por conseguinte Elohim criou o homem à sua 
imagem; à imagem de Elohim o homem e a 
mulher foram criados. 28 E Elohim os abençoou e 
lhes disse: reproduzam-se e proliferem-se; enchei 
a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do 
mar, sobre as aves dos céus e sobre [TS] a vida de 
cada animal que se arrastam sobre a terra.  

29 Disse-lhes mais: Eu vos tenho dado todas as 
ervas que produzem 19sementes, as quais se 
acham sobre a face de toda a terra, bem como 
todas as árvores em que há 20fruto que dê 

Ao ser criado a imagem do Soberano, o homem se tornou o reflexo do seu 
Elohim em: Sabedoria, e natureza de Santidade. Ao ser criado, Adam possuía a 
natureza santa (santidade) com a sabedoria.  

18 Gênesis 1.26 - “Semelhança”. O homem obteve: o poder de escolha e 
inteligência. Ser a imagem e semelhança significa que Adam foi criado com a 
natureza de santidade e com sabedoria, poder de escolha e inteligência.  

19 Gênesis 1: 29 -"Sementes": O Eterno define a alimentação do homem.: As 
sementes de todas as ervas, exemplo: arroz, feijão, ervilha, lentilha, milho etc. 
O Altíssimo não criou o homem para alimentar-se de outros seres pensantes. 
Quando Adão foi criado o Soberano deu a ele uma dieta harmônica com todo 
o ecossistema. O amoroso ELOHIM não deu vida as lindas criaturas para que o 
homem matasse, a fim de obter vitaminas. Ele deu ao homem frutas, 
sementes e água do rio rica em vitamina b12, fundamental para existência 
humana. A alimentação adâmica era e é perfeita, porque foi Elohê que criou. 

20 Gênesis 1: 29 - "fruto que dê semente": Aqui vemos obviamente Elohim 
definindo as frutas como alimento para o homem, exemplo: maçã, banana, 
pêssego, uva etc. Todas as frutas que tenham dentro delas sementes.  
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semente; serão para mantimento. 30 E para todos 
os animais da terra, para todas as aves dos céus e 
para todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, 
tenho dado todas as ervas verdes como 
mantimento. E assim foi. 31 E viu Elohim tudo 
quanto fizera, e era muito bom. Veio a tarde e 
depois a manhã, o 6º dia.  

  
Bereshit - Gênesis Capítulo, 2  

[7 O 7º dia] 

1 Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o 
seu exército. 2 21No [TS] 6º dia Elohim terminou 
todo o trabalho que fizera, e 22cessou no 7º dia de 
toda a sua obra, que tinha feito 3 E Elohim 
23abençoou o 7º dia, e o 24consagrou; porque nele 
cessou de toda a sua obra que criara e fizera. 

 

[8 O Éden] 

 4 Estas são as gerações dos céus e da terra, 
quando foram criados, no dia em que 25 Yah 

 
21 Gênesis 2:2 - "No 6º dia": O Eterno criou o mundo em seis dias e não 
trabalhou no shabat. "No 6º dia": O Eterno criou o mundo em seis dias e não 
trabalhou no shabat. Com o 7º dia Ele termina sua obra, coroando a criação 
com um dia de descanso. Desde o Éden o shabat foi reservado para memória 
da criação. Nesse dia Elohim não cria, mas institui. A versão em aramaico diz 
"no 6º dia". O Eterno conclui a criação do mundo no 6º dia, mas com o shabat 
Ele finaliza. No shabat Elohim não cria nada, é nesse dia que Ele cessa. 
Correção com a Peshita aramaica e torah samaritana. 

Com o 7º dia Ele termina sua obra, coroando a criação com um dia de 
descanso. Desde o Éden o shabat foi reservado para memória da criação. 
Nesse dia Elohim não cria, mas institui. A versão em aramaico diz "no 6º dia". 
O Eterno conclui a criação do mundo no 6º dia, mas com o shabat Ele finaliza. 
No shabat Elohim não cria nada, é nesse dia que Ele cessa.  

22 Gênesis 2: 2 - "cessou": Algumas traduções dizem "descansou". A melhor 
tradução é "cessou" porque Elohim não cansa, mas cessa de suas obras. 
“Nem se cansa, nem se fadiga” Isaías 40: 28 

23 Gênesis 2: 3 - "abençoou": Quando Elohim abençoa ele coloca nesse dia 
uma marca da benção e todos que descansam nesse dia serão abençoados.  

24 Gênesis 2: 3 - "consagrou/santificou": O ELOHIM santifica o shabat, em 
outras palavras ele separa esse dia para Ele. Ao santificar o shabat Elohim nos 
revelou que esse dia não é igual aos demais. Desde o Éden o Shabat é um 
diferencial. Muitos dizem que o Sábado foi dado apenas no Sinay, essa 
compreensão é um erro. A toráh nos diz que o shabat foi dado na Criação do 
mundo, para benefício do homem criado, desde o Éden esse dia foi: 
abençoado e consagrado. Antes mesmo do Sinay o povo Israelita já observava 
o shabat, mas ao passo do tempo eles esqueceram e foi pela bravura de 
Moshe que Elohim suscitou suas leis (Instruções ( ּתֹו)).  

HVHY Elohim fez a terra e os céus. 5 E de toda 
planta do campo, antes que estivesse na terra, e 
toda erva do campo, antes de haver brotado; 
porque Yah HVHY Elohim 26não tinha feito chover 
sobre a terra, nem havia homem para cultivar a 
terra. 6 Porém, uma neblina subia da terra, e 
regava toda a superfície da terra. 7 E Yah HVHY 
Elohim formou o homem do pó da terra, e 
soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o 
homem tornou-se um ser vivente. 8 E Yah HVHY 
Elohim plantou um jardim, na região oriental do 
27Éden; e pôs ali o homem que criara. 9 E Yah 
HVHY Elohim fez brotar da terra toda qualidade de 
árvores agradáveis à vista e boas para comida, 
bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a 
árvore do conhecimento do bem e do mal. 10 E 
saía um rio do Éden para regar o jardim; e dali se 
dividia e se tornava em quatro 28braços. 11 O 
nome do 1º é 29Pisom: este é o que rodeia toda a 
terra de Havilá, onde há ouro; 12 e o ouro dessa 
terra é bom: ali há o bdélio, e a pedra de berilo. 13 
O nome do segundo rio é 30Giom: este é o que 
rodeia toda a terra de Cuxe. 14 O nome do terceiro 
rio é 31Tigre: este é o que corre pelo oriente de 

25 Gn 2: 4 - “YHWH”: A fonética exata do nome do Elohim é algo difícil de 
reproduzir, mas existem dois nomes usados hoje em dia, e um dos dois é o 
que mais se aproxima da pronúncia original, "YeHoVáH" ou "YaHwH" 

26 Gn 2.5 - "não tinha feito chover sobre a terra": Ainda não existia a chuva 
na terra. A chuva foi oficialmente inaugurada no grande dilúvio.  

27 Gn 2.8 - "Éden": Tradução para o português, "deleite" lugar de descanso. A 
origem do termo "Éden" em hebraico parece derivar da palavra acade edinu, 
que deriva do sumério E. DIN. Em todas estas línguas a palavra significa 
planície ou estepe. A Septuaginta traduz do hebraico (gan) “jardim” para 
palavra grego (pa·rá·dei·sos) paraíso. Devido a isso, temos a associação da 
palavra portuguesa paraíso com o jardim do Éden.  

28 Gn 2.10 - "braços": Ou em quatro correntes de rios.  

29 Gn 2.11 - "Pisom": Píson é uma palavra de origem hebraica que significa 
"mais espalhado", este rio flui através do Irã até o Golfo Pérsico.  

30 Gn 2.13 - "Giom": Flávio Josefo identifica o rio Giom com o rio Nilo. O 
significado desse nome é: Irromper ou Jorrar.  

31 Gn 2.14 - "Tigre": O rio Tigre ou Tígris é o mais oriental dos dois grandes 
cursos de água que delineiam a Mesopotâmia, junto com o Eufrates, que 
corre desde as montanhas de Anatólia através do Iraque. De fato, o nome 
"Mesopotâmia" significa terra entre os rios.  

O Tigre tem 1 900 km de extensão. Nasce nos montes Tauro da Turquia 
oriental e corre geralmente para sudeste até unir-se ao rio Eufrates, próximo a 
Al Qurna no sul do Iraque. Os dois rios formam o canal de Shatt al-Arab, que 
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Ashur. E o quarto rio é o Eufrates. 15 E Yah HVHY 
Elohim tomou o homem, e o pôs no jardim do 
Éden para o cultivar e guardar. 16 E Yah HVHY 
Elohim ordenou ao homem, dizendo: De toda 
árvore do jardim podes comer livremente; 17 mas 
da árvore do conhecimento do bem e do mal, 
dessa não comerás; porque no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás. 18 Disse Yah 
HVHY Elohim: Não é bom que o homem esteja só; 
farei para você uma 32ajudadora compatível. 19 E 
Yah HVHY Elohim formou da terra a todos os 
animais do campo e a todas as aves dos céus, e os 
trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria; e 
o que quer que o homem chamou a todo ser 
vivente, esse foi o seu nome. 20 Assim o 33homem 
deu nomes a todos os animais domésticos, às aves 
dos céus e a todos os animais do campo; mas para 
o homem não havia uma ajudadora idônea. 21 Por 

 
desemboca no golfo Pérsico. Neste rio desembocam muitos afluentes, como 
o Diyala e o Zab.  

Bagdá, a capital iraquiana, situa-se na margem oeste do Tigre, enquanto a 
cidade portuária de Baçorá localiza-se junto ao rio Shatt al-Arab. Na 
antiguidade, muitas das grandes cidades da Mesopotâmia situavam-se junto a 
algum desses dois rios, ou pelo menos próximas a eles, aproveitando suas 
águas para irrigar a civilização suméria. Entre as cidades mais importantes do 
Tigre encontravam-se Nínive, Ctesifonte e Selêucia, enquanto a cidade de 
Lagash estava irrigada pela água do Tigre através de um canal construído em 2 
400 a. C. Tikrit também se encontra junto ao rio, tanto que seu nome está 
baseado no do próprio rio.  

32 Gn 2.18 - "ajudadora compatível": Uma mulher para ajudar Adam e 
compatível a semelhança de Adam. Ou seja. Éva não seria um ser menor que 
Adam, mas no mesmo nível, cada um com suas diferenças, cada um com suas 
funções. Adam seria o grande responsável pelo jardim.  

33 Gn 2.20 - "homem deu nomes a todos" O homem deu nome a quase 
tudo que Elohim criou, menos a si próprio, Elohim deu o nome para que o 
homem sempre se lembre quem é maior.  

34 Gn 2: 21 - "dormir pesadamente": Uma espécie de anestesia geral, isso 
prova que muito antes do pecado o homem tinha a possibilidade de sentir 
dor.  

35 Gn 2.23 - "meus ossos, e carne da minha carne" Eva foi criada cópia de 
Adam. O homem foi criado a partir do pó da terra e Eva do homem. Quando 
um homem se casa com uma mulher, tornam-se de fato uma só carne. Com 
o tempo eles podem sofrer das mesmas doenças e ter os mesmos desejos. O 
sangue de ambos passa por pequenas transformações. Os fluídos trocados 
pelo casal tem influência sobre ambos. Com o nascimento dos filhos, 
aprofunda-se a união entre eles e enquanto viverem, serão ligados por um 
forte laço. 

É por estes motivos, que o casamento é algo sério e deve ser respeitado. Ao 
Adão dizer: “osso dos meus ossos, e carne da minha carne” Ele reconhecia 
que ela era parte dele e não alguém a ser menosprezado, a mulher torna se 
companheira compatível, leal, idônea. O maior presente que Adão recebeu 
não foi o Éden, mas, foi ver outro ser humano retirado de seu próprio ser. Os 

conseguinte Yah HVHY Elohim fez o homem 
34dormir pesadamente, e este adormeceu; 
retirou-lhe, então, de um lado, e fechou a carne 
em seu lugar; 22 e da costela que Yah HVHY 
Elohim lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao 
homem. 23 Disse o homem: Esta é agora osso dos 
35meus ossos, e carne da minha carne; ela será 
chamada varoa, uma vez que do homem foi 
tirada. 24 Por conseguinte o homem deve deixar 
seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e 
36uma só carne eles serão. 25 E ambos estavam 
desnudos, o homem e sua mulher, e não tinham 
vergonha.  

Bereshit - Gênesis Capítulo, 3  

1 Entretanto, a 37serpente era o mais perspicaz de 
todos os animais do campo que Yah HVHY Elohim 

homens devem tratar suas esposas como tratariam a si próprio, “amarás o 
próximo como a ti mesmo”. Cabe ao homem o dever moral, social e espiritual 
sobre sua esposa. Nunca um homem deve humilhar ou rebaixar sua 
companheira, ela não é menor do que ele, porque é osso dos seus ossos, e 
carne da sua carne. Ela deve ser tratada como a mais preciosa de todos os 
tesouros, amada e respeitada. Mas em contrapartida a mulher não deve 
pensar ou ter atitudes que insinue ser melhor ou mais hábil do que o homem, 
afinal ela é osso dos ossos dele, e carne da carne dele, ambos são iguais 
perante Elohim, mas, com funções e responsabilidades distintas. 

O sexo praticado no casamento é a união íntima guardada apenas para eles, 
esse é um presente dado do Elohim ao casal, os órgãos sensoriais das regiões 
intimas, os levam ao ápice do prazer entre ambos. O homem não deve negar 
esse precioso momento de satisfação a sua mulher, ele tem o dever de 
satisfazê-la.  

36 Gênesis 2.24 – “uma só carne eles serão”: De forma física eles tornaram se 
uma só carne no nascimento do 1º filho. O corpo humano tem mais de um 
trilhão de células, e cada uma é formada por um núcleo e um citoplasma, 
cada núcleo tem quarenta e seis cromossomos, vinte e três do pai e vinte e 
três da mãe, o casal em 1º plano torna-se uma só carne no nascimento do 
filho. Em segundo plano o casal torna-se uma só carne com a troca de fluidos 
durante o ato sexual, isso tende a colabora para que o casal tenha o DNA 
parecido ao longo dos anos. Segundo a Proceedings of the National Academy 
of Sciences” (PNAS) dos EUA, casais se parecem biologicamente ao viverem 
juntos e trocarem fluidos.  
Os pesquisadores da Universidade Colorado-Boulder, nos Estados Unidos, 
usaram informações genéticas de 825 casais americanos e descobriram que 
casais são geneticamente parecidos. No experimento, o genoma de cada 
participante foi comparado ao do seu parceiro e, depois, ao de dois outros 
indivíduos aleatórios. Ao todo, o estudo analisou cerca de 1,7 milhão de 
polimorfismos de nucleotídeo único, que são blocos de DNA conhecidos por 
diferenciar os seres humanos. Os cientistas analisaram os resultados de DNA, 
eles notaram que a similaridade genética era um terço mais forte do que a 
educacional. 
 
37 Genesis 3.1 - “a serpente era o mais perspicaz de todos os animais”: Essa 
expressão pode significar que não se tratava de um animal comum, mas 
sobrenatural, ela aparentava ter mais conhecimento sobre o fruto do que 
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tinha feito. E ela disse à mulher: 38É assim que 
Elohim disse: Não comereis de toda árvore do 
jardim? 2 E a mulher disse à serpente: Do fruto das 
árvores do jardim podemos comer, 3 mas do fruto 
da árvore que está no meio do jardim, disse 
Elohim: Não comereis dele, nem tocareis nele, 
para que não morrais. 4 E a serpente disse à 
mulher: Com certeza não morrereis. 5 Porque 
Elohim sabe que no dia em que comerdes dele, 
seus olhos se abrirão, e serão iguais ao Elohim, no 
conhecimento do bem e do mal. 6 Por 
conseguinte, quando a mulher viu que aquela 
árvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e árvore desejável para dar entendimento, 
tomou do seu fruto e comeu; e o deu a seu marido 
que estava com ela, e ele comeu. 7 Os 39olhos de 
ambos foram abertos, e 40conheceram que 
estavam desnudos; depois coseram folhas de 
figueira, 41e fizeram para si aventais. 8 E, ouvindo a 
voz de Yah HVHY Elohim, que passeava no jardim 
à 42tardinha, Adam e sua esposa se esconderam da 

 
Adão. Por que a serpente sabia o que aconteceria com o casal? Ela disse: 
“sereis igual ao Altíssimo, conhecedores do bem e do mal” A serpente já 
conhecia o bem e o mal, mediante sua fala. A serpente era o diferencial no 
processo da tentação. Se tivesse apenas a arvore talvez o casal nunca teria 
comido do fruto e se tornado igual ao Eterno. 

A pergunta que fica é, seria a serpente parte do plano do Altíssimo, para que o 
casal fosse realmente livre? Se eles não tivessem como escolher entre a 
obediência e a rebeldia, seriam eles livres de verdade?  

 
38 Gn 3.1 – “É assim que Elohim disse: ‘Não comereis’”: A fala da serpente 
nos mostra que ela, já conhecia o mandamento, nos mostra que a serpente 
era presente quando o Soberano, disse ao casal para não comer do fruto. 
Mais uma vez a atuação da serpente é sobrenatural. Não se tratava de um 
animal comum. 

 
39 Gn 3.7 - "Os olhos de ambos foram abertos": Literalmente seus olhos 
físicos não estavam fechados, mas os olhos da alma estavam fechados para 
certas situações. Ao comer do fruto eles tiveram conhecimento do bem e do 
mal. Ser conhecedor do bem e do mal, não é algo pecaminoso. O Eterno e 
seus anjos são conhecedores do bem e do mal. Os “olhos” do casal foram 
abertos para evolução da consciência. O pecado não está nisso, mas a de ter 
desobedecido a instrução divina. 

40 Gn 3.7 - "conheceram que estavam desnudos": Qualquer ser humano, 
até mesmo quem não enxerga, percebe que está nu. Não se trata de nudes 
física, mas a espiritual. No exato momento que comem do fruto, atingiram a 
evolução da consciência. De forma espiritual entendemos que o casal tinha a 
mesma consciência de uma criança, mas ao realizar uma ação proibida, os 
olhos não físicos de ambos são abertos, ao ponto de verem que tinham sobre 
si uma cobertura, só então souberam o que era estar nu. 

41 Gn 3.7 - "e fizeram para si aventais”: Simbolicamente, aqui vemos o casal, 
buscando redenção com suas próprias forças, note que a busca para cobrir a 
vergonha, se deu antes da redenção dada pelo próprio ELOHIM. O Eterno fez 

presença de Yah HVHY Elohim por entre as 
árvores do jardim. 9 E Yah HVHY Elohim chamou 
a Adam e lhe perguntou: 43Onde estás? 10 E ele 
disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque 
estava desnudo; e me escondi. 11 E ele disse: 
Quem te mostrou que estavas desnudo? Você 
comeu da árvore de que te ordenei que não 
comesses? 12 E o homem respondeu: A mulher 
que me deste por companheira, ela deu-me da 
árvore, e eu comi. 13 E Yah HVHY Elohim disse à 
mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a 
mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 14 
Então Yah HVHY Elohim disse à serpente: Uma 
vez que fizeste isso, amaldiçoada você é no meio 
de todos os animais domésticos, e no meio de 
todos os animais do campo; 44sobre o teu ventre 
rastejarás, e comerás pó todos os dias da tua vida. 
15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 
descendência e o descendente dela; este te ferirá 
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

roupas de pele para eles. Isso nos mostra que ao buscar a redenção por 
esforços humanos, ela será fraca e passageira, mas se a redenção vier do 
Soberano ela será forte e duradoura. Pele de folha e pele de cordeiro, qual 
veste dura mais? Nós devemos buscar a redenção que vem do Altíssimo e 
não a redenção por nossas forças. Nosso esforço será para obedecer aos 
mandamentos, mas quando errarmos, devemos saber que a redenção vem 
do Elohim. 

A palavra “figueira” aparece nas seguintes passagens: Dt 8:8, Jz 9:10, Jz 9:11, 
1Rs 4:25, 2Rs 18:31, Is 34:4, Is 36:16, Jr 5:18, Jr 8:14, Os 2:13, Os 9:11, Yoel 1:7, 
Yoel 1:12, Yoel 2:22, Amós 4:9, Mq 4:4, Naum 3:12, Hc 3:17, Ag 2:19, Zc 3:10, 
Sl 105:33, Pr 27:18, Cân 2:13 

42 Gn 3.8 "tardinha": Todos os dias a presença real (não física) do Elohim era 
manifesta ao casal. Observe que os sacrifícios também eram realizados a 
tarde.  

43 Gn 3.9 “Onde estás”: Será que Elohim não sabia onde estava Adam? É 
logico que Ele sabia, mas o porquê da pergunta? “Onde você está” tem mais a 
ver com o estado da natureza de santidade de Adam. O Altíssimo perguntou, 
não para saber a localização, mas a pergunta foi para fazê-lo pensar em seu 
estado espiritual, observe que Adam não responde com a localização, mas 
com o relato dos efeitos colaterais da transgressão. Leia “Ouvi a tua voz no 
jardim e tive medo, porque estava desnudo; e me escondi. ” Gn 3: 10 

 Quando o homem se afasta da santidade, sua alma sente medo da presença 
do Elohim, mas esse medo não é de assombro, é de temor pelo resultado de 
sua transgressão. Ao esconder da presença de Elohim, Adam sabia que 
Elohim é onipresente, o ato de esconder foi porque sua alma reconheceu o 
pecado.  

44 Gn 3.14 – “sobre o teu ventre rastejarás”: Essa forma de punição, nos leva 
a entender que esse animal estranho e diferente, tinha patas e não rastejava. 
Tudo indica que ela tinha outra aparência da qual estamos acostumados a 
imaginar.  

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Bereshit – Gênesis 

14 
 

[9 A maldição da mulher] 

 16 E à mulher disse: Multiplicarei grandemente 
tua dor na hora do parto; em meio a dores darás à 
luz filhos; 45e o teu desejo será para o teu marido, 
e ele te dominará. 

[10 A maldição do homem] 

 17 E ao homem disse: 46Uma vez que destes 
ouvidos à voz de tua mulher, e consumiu da árvore 
de que te ordenei dizendo: Dela não comerás; 
47amaldiçoada é a terra por tua causa; em dores 
comerás dela todos os dias da tua vida.  

18 Ela produzirá para ti espinhos e abrolhos; 48e 
comerás das plantas do campo. 19 Do suor do teu 
rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, 
porque dela foste tomado; você é pó, e ao pó 
tornarás. 20 Chamou Adam à sua mulher 
49Chavah, porque era a mãe de todos os viventes. 
21 E Yah HVHY Elohim fez túnicas de peles para 
Adam e sua mulher, e os vestiu. 

[11 A expulsão do Éden] 

 
45 Gn 3.16 – “e o teu desejo será para o teu marido”: Inevitavelmente as 
mulheres amam mais os maridos do que os homens, amam suas esposas, 
elas amam com mais intensidade. Em um casamento a mulher se dedicará 
mais, ela cuidará não só dos filhos, mas também do seu marido. O homem 
ama, cuida dos filhos e da esposa, mas sentimentalmente a mulher é mais 
ligada, sofre mais. Quando Elohim disse: “e o teu desejo será para o teu 
marido” é um contraponto ao momento em que a mulher desejou o fruto, da 
mesma forma como Eva voltou o seu desejo para o fruto, ela agora voltaria 
seu desejo para Adão. 
46 Gn 3.17 – “Uma vez que destes ouvidos à voz de tua mulher”: Aqui 
percebemos que Adão não foi punido apenas por comer do fruto proibido, 
mas por dar ouvidos a instrução da mulher ao invés de dar ouvidos a instrução 
do Soberano. Assim também Eva preferiu seguir a instrução da serpente ao 
invés de seguir a voz do Soberano. Nenhuma lei humana é maior que uma lei 
divina, o homem deve ser desobediente as leis que contrapõem as leis do 
Altíssimo. 

47 Gn 3.17 – “amaldiçoada é a terra por tua causa”: Três seres foram 
penalizados; a serpente, Eva e Adão, mas o único que levou maldição ao 
mundo por causa de sua desobediência foi o homem. Isso nos mostra que a 
responsabilidade dele não era apenas sobre o jardim, mas sobre todo o 
mundo. Se Adão não tivesse seguido a instrução de Eva, ela seria a única a ser 
morta. 

Os versículos abaixo mostram a condição do homem à terra, ele estaria ligado 
e dependente da terra, os frutos não seriam como antes, passaria de um 
simples coletor, para um agricultor e em dor comeria do fruto dela. 

48 Gn 3.18 – “e comerás da relva do campo”: O casal passou a ter uma 
alimentação vegetariana, com plantas como; alface, repolho e semelhantes 
após sair do Éden, antes o casal se alimentava de alimentos que não 
passavam pela morte, exemplo: sementes (cereais) e frutas, tomates, 
abacates, mamão etc. Agora fora do jardim, eles passariam a se alimentar 

 22 Disse Yah HVHY Elohim: O homem se tornou 
como um de nós, conhecedor do bem e do mal. 
Entretanto, não suceda que estenda a sua mão, e 
tome da árvore da vida, e coma, e viva 
eternamente. 23 Por conseguinte Yah HVHY 
Elohim o lançou fora do 50gan éden para cultivar a 
terra de que fora tomado. 24 E havendo retirado 
fora o homem, colocou querubins ao oriente do 
gan éden, e uma espada de lâmina retorcida, para 
guardar o caminho da árvore da vida.  

  
Bereshit - Gênesis Capítulo, 4  

[12 A história de Caim e Abel] 

1 E o homem (Adam) engravidou sua mulher 
Chavah; ela concebeu e deu à luz a Kaim, e disse: 
51Adquiri um homem, 52com Elohim. 2 Depois, 
deu à luz a Hevel, seu irmão. Hevel foi 
apascentador de ovelhas, e Kaim foi agricultor da 
terra. 3 Sucedeu que no fim de uns tempos Kaim 
trouxe do fruto da terra uma oferenda ao Yah 
HVHY eterno. 4 Hevel também trouxe das 
primícias do seu rebanho, e da gordura deste. 

com a dieta vegetariana e não apenas a fruto-cerealista. Possivelmente Adão 
nunca se alimentou de carnes. Os primeiros fruto-cerealistas foram Adão e 
Eva. E tudo indica que no mundo restaurado os habitantes desse mundo não 
se alimentarão de vidas ativas. Vale lembrar que em nenhuma das vezes que 
o Altíssimo receita o consumo de animais. 

49 “Havá (Eva)”: Significa: Vida, aquela que é mãe de os seres humanos, 
porque dela saiu todos.  

50 "Gan Éden": A origem do termo "Éden" em hebraico parece derivar da 
palavra acade edinu, que deriva do sumério E. DIN. Em todas estas línguas a 
palavra significa planície ou estepe. A Septuaginta traduz do hebraico (gan) 
“jardim” para palavra grego (pa·rá·dei·sos) paraíso.  

51 Gn 4.1 – “Adquiri um homem”: Ao Chavah dizer essas palavras, nós 
podemos compreender que até aquele momento nenhum homem havia 
nascido, é bem possível que tenha nascido apenas mulheres e ao nascer um 
homem ela disse “adquiri um homem”. Na maioria das vezes o nascimento 
das mulheres não era mencionado. 

52 Gn 4.1 – “com Elohim ”: O que levou Eva a dizer tais palavras? Qual foi a 
ajuda do Soberano? Alguns acreditam que ela se referia ao Messias 
aguardado, mas na realidade Eva não estava dizendo que o homem que havia 
nascido era o Messias. Quando Adão e Eva nasceram, não teve participação 
humana, apenas a ação do Elohim, mas ao nascer o 1º homem, houve a 
participação do Divino e o humano. O Soberano não abandonou seus filhos e 
a todo instante esteve ao lado do casal. Assim como nos tempos antigos, 
também é hoje, a ação divina trabalha na maioria das vezes com o humano.  

Também podemos entender que Chavah tenha dito porque até aquele 
momento apenas meninas tinham nascido, e com a ajuda do Elohim ela 
concebeu um menino. 
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Entretanto, atentou Yah HVHY para Hevel e para 
a sua oferenda, 5 mas para Kaim e para a sua 
oferenda não atentou. Pelo que Kaim irou-se 
grandemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 Então 
Yah HVHY perguntou a Kaim: Por que tu estás tão 
furioso? E por que está triste? 7 Se procederes 
bem, acaso não serás aceito? E se não procederes 
bem, o erro jaz à porta. O desejo dele será para 
contigo; mas cumpre a ti dominá-lo. 8 Falou Kaim 
com o seu irmão Hevel. E, estando eles no campo, 
Kaim se levantou contra o seu irmão Hevel, e o 
matou. 9 Perguntou, Yah HVHY a Kaim: Onde está 
Hevel, teu irmão? Respondeu ele: 53Não sei; sou eu 
guardador do meu irmão? 10 E disse Elohim: Que 
fizeste? A voz do sangue de teu irmão está 
clamando a mim desde a terra. 11 Agora, maldito 
você é desde a terra, que abriu a sua boca 
para receber da tua mão o sangue de teu irmão. 
12 Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua 
força; fugitivo e vagante serás na terra. 13 Disse 
Kaim ao Elohim: A minha punição é maior do que 
eu posso suportar. 14 Hoje me lanças da superfície 
da terra; também da tua presença ficarei 
escondido; serei fugitivo e errante pela terra; e 
qualquer que me encontrar quererá me matar. 15 
Elohim, porém, lhe disse: Por conseguinte quem 
matar a Kaim, a vingança cairá sobre ele sete vezes 
mais. E Yah HVHY 54pôs um sinal sobre Kaim, para 
que não o ferisse quem quer que o encontrasse. 
16 Então saiu Kaim da presença de Elohim, e 
habitou 55isolado na terra, ao oriente do Éden. 17 
E Kaim conheceu a sua mulher, a qual concebeu, e 
deu à luz a Hanokh. E ele construiu uma cidade, e 
deu à cidade o nome de seu filho, Hanokh. 18 A 
Hanokh nasceu Irade, e Irade gerou a Meuya-el, e 
Meuya-el gerou a Metusael, e Metusael gerou a 
Lameque. 19 Lameque tomou para si duas 
mulheres: o nome de uma era Ada, e o nome da 
outra Zila. 20 E Ada deu à luz a Yabal; este foi o pai 
dos que habitam em tendas e possuem gado. 21 
O nome do seu irmão era Yubal; este foi o pai de 
todos os que tocam harpa e flauta. 22 A Zila 

 
53 Gn 4.9 – “Não sei; sou eu guardador do meu irmão?”: Kaim finge que não 
sabia para tentar enganar o Altíssimo. Ele se faz de surpreso, ao mesmo 
tempo se mostra desumano ao responder com uma pergunta “sou eu 
guardador do meu irmão?” Essa mesma reposta nós podemos observar nos 
dias de hoje. O mesmo espírito de Kaim ainda permanece nos que desviam os 
ouvidos da verdade. 

 
54 Gn 4.15 – “pôs um sinal sobre Kaim”: O Eterno escreveu as iniciais do seu 
Nome na testa de Kaim e todos os que olhavam, sabiam que ele era o 
protegido.  

também nasceu um filho, Tubal-Kaim, fabricante 
de todo instrumento cortante de cobre e de ferro; 
e a irmã de Tubal-Kaim foi Naamá. 23 Disse 
Lameque a suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha 
voz; escutai, mulheres de Lameque, as minhas 
palavras; matei um homem por me ferir, e um 
jovem por me pisar. 24 Se Kaim há de ser vingado 
sete vezes, com certeza Lameque o será setenta e 
sete vezes. 25 Tornou Adam a engravidar sua 
mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o 
nome de Sete; porque, disse ela, Elohim me deu 
outro filho em lugar de Hevel; uma vez que Kaim o 
matou. 26 A Sete nasceu um filho, a quem pôs o 
nome de Enosh. Então, os homens começaram a 
invocar o nome de Yah HVHY.  
 
Bereshit - Gênesis Capítulo, 5  

[13 A primeira e segunda gerações] 

1 Este é o 56rolo das gerações de Adam. No dia em 
que Elohim criou o homem, à semelhança de 
Elohim o fez. 2 Criou homem e mulher; e os 
abençoou, e os chamou pelo nome do homem, no 
dia em que foram criados. 3 Adam viveu cento e 
trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, 
conforme a sua imagem, e nomeou de Sete. 4 E 
foram os dias de Adam, depois que gerou a Sete, 
oitocentos anos; e gerou filhos e filhas. 5 O total de 
dias que Adam viveu foram novecentos e trinta 
anos; e morreu. 

[14 A terceira geração] 

 6 Sete viveu cento e cinco anos, e gerou a Enosh 7 
Viveu Sete, depois que gerou a Enosh, oitocentos 
e sete anos; e gerou filhos e filhas. 8 O total de dias 
de Sete foram novecentos e doze anos; e morreu. 

[15 A quarta geração] 

 9 Enosh viveu noventa anos, e gerou a Cainã. 10 
Viveu Enosh, depois que gerou a Cainã, oitocentos 
e quinze anos; e gerou filhos e filhas. 11 O total de 

55 Gn 4.16 – “isolado”: Em outras versões, “habitou na terra de Nod”, o 
significado dessa palavra é, isolado. Kaim não foi habitar em uma cidade, mas 
vagou por lugares isolados. 
56 GN 5: 1 “rolo”:  ספר / Sefer – Significa: Rolo ou livro. Parece que existia um 
livro que contava a história da genealogia de Adam. Moshe possivelmente 
copiou de um livro já existente.  
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2 Êxodo – Shemot 
 ֵסֶפר ְׁשמֹות 

 

Shemot - Êxodo Capítulo, 1 

13ª Porção semanal: Nomes 
Porção semanal: Êx 1: 1-6: 1 
Última leitura: Ex 5: 22-6: 1 
Conclusão: Is 27: 6-28: 13; Is 29: 22-23; Jr 1: 1-2: 3 
Salmo Shemot: 99 
E. M: Mt 22:1-23:39 

[92 O crescimento de Israel] 

1 Estes são os nomes dos israelitas, que entraram 
no Egito; entraram com Yaacov, cada um com a 
sua família: 2 Reuven, Shmeon, Levi e Yehudah; 3 
Issacar, Zebulom e Binyamin; 4 Dã e Naftali, Gade 
e Aser. 5 Todas as almas, que procederam da coxa 
de Yaacov, foram setenta; Yosef, porém, já estava 
no Egito. 6 Morreu, Yosef, e todos os seus irmãos, 
e toda aquela geração. 7 Depois os israelitas 
frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-
se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo 
que a terra se encheu deles. 

[93 A nova ordem] 

 8 Entrementes se levantou sobre o Egito um novo 
governante, que não conhecera a Yosef. 9 Disse 
ele ao seu povo: O povo de Yisrael é mais 
numeroso e mais forte do que nós. 10 Eia, usemos 
de astúcia para com ele, para que não se 
multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele se 
ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós 
e se retire da terra. 11 Por conseguinte puseram 
sobre eles feitores, para os afligirem com suas 
cargas. Assim os israelitas edificaram para Paroh 
cidades armazéns, Pitom e Ramessés. 12 Mas 
quanto mais os egípcios afligiam o povo de Yisrael, 
tanto mais este se multiplicava e se espalhava; de 
maneira que os egípcios se enfadavam por causa 
dos israelitas. 13 Por isso os egípcios faziam os 
filhos de Yisrael servir com dureza; 14 assim lhes 
amarguravam a vida com pesados serviços em 
barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no 
campo, enfim com todo o seu serviço, em que os 
faziam servir com dureza. 15 Falou o governante 
do Egito às parteiras das hebréias, das quais uma 
se chamava Sifrá e a outra Puá, 16 dizendo: 
Quando ajudardes no parto as hebréias, e as virdes 
sobre os assentos, se for filho, matai-os; mas se for 

filha, viverá. 17 As parteiras, porém, temeram 
Elohim e não fizeram como o governante do Egito 
lhes ordenara, antes conservavam os meninos 
com vida. 18 Pelo que o governante do Egito 
mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por 
que têm feito isto e guardado os meninos com 
vida? 19 Responderam as parteiras a Paroh: É que 
as mulheres hebréias não são como as egípcias; 
são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a 
parteira chegue a elas. 20 Por conseguinte 
ELOHIM fez bem às parteiras. E o povo se 
aumentou, e se fortaleceu muito. 21 Também 
aconteceu que, como as parteiras temeram 
Elohim, ele lhes estabeleceu as casas. 22 Então 
ordenou Paroh a todo o seu povo, dizendo: A 
todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas 
a todas as filhas guardareis com vida.  

 

 Shemot - Êxodo Capítulo, 2  

[94 Moshe] 

1 Foi-se um homem da casa de Levi e casou com 
uma filha de Levi. 2 A mulher concebeu e deu à luz 
um filho; e, vendo que ele era formoso, escondeu-
o três meses. 3 Não podendo, porém, escondê-lo 
por mais tempo, tomou para ele uma caixa de 
juncos, e a revestiu de betume e pez; e, pondo nela 
o menino, colocou-a entre os juncos a margem do 
rio. 4 E sua irmã postou-se de longe, para saber o 
que lhe aconteceria. 5 A filha de Paroh desceu para 
banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à 
beira do rio. Ela vendo a caixa no meio os juncos, 
mandou a sua criada buscá-la. 6 E abrindo-a, viu a 
criança, e o menino chorava; então ela teve 
piedade dele, e disse: Este é um dos filhos dos 
bney-Avraham. 7 Então a irmã do menino 
perguntou à filha de Paroh: Você quer que eu te vá 
chamar uma ama no meio das hebréias, para que 
crie este menino para ti? 8 Respondeu a filha de 
Paroh: Vai. Foi, a jovem al-mah e chamou a mãe 
do menino. 9 Disse a filha de Paroh: Leva este 
menino, e cria-; eu te darei o teu salário. E a mulher 
tomou o menino e o criou. 10 Quando, o menino 
era já grande, ela o trouxe à filha de Paroh, a qual 
o adotou; e lhe chamou Moshe, dizendo: Porque 
das águas o tirei. 11 Naquele momento, 
aconteceu naqueles dias que, sendo Moshe já 
homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para 
as suas cargas; e viu um egípcio que feria a um yvri, 
um de seus irmãos. 12 Olhou para um lado e para 
outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou 
o egipcio e escondeu-o na areia. 13 Tornou a sair 
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no dia seguinte, e dois yvrim contendiam; e 
perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres a 
teu próximo? 14 Respondeu ele: Quem te 
constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu 
matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, 
Moshe e disse: Certamente o negócio já foi 
descoberto. 15 E quando Paroh soube disso, 
procurou matar a Moshe. Este, porém, fugiu da 
presença de Paroh, e foi habitar na terra de 
Midyam; e sentou-se junto a um poço. 16 O cohen 
de Midyam tinha sete filhas, as quais vieram tirar 
água, e encheram os tanques para dar de beber ao 
rebanho de seu pai. 17 Então vieram os 
apascentadores, e as expulsaram dali; Moshe, 
porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber 
ao rebanho delas. 18 Quando elas voltaram a 
Reuel, seu pai, este lhes perguntou: como é que 
hoje voltastes tão cedo? 19 Responderam elas: 
um egípcio nos livrou da mão dos apascentadores; 
e ainda tirou água para nós e deu de beber ao 
rebanho. 20 E ele perguntou a suas filhas: Onde 
está ele; por que deixastes lá o homem? Chamai-o 
para que coma pão. 21 Então Moshe concordou 
em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua 
filha Tsiporá. 22 E ela deu à luz um filho, a quem ele 
chamou Gérson, porque disse: Peregrino sou em 
terra estrangeira. 

[95 Nova opressão] 

 23 No decorrer de muitos dias, morreu o 
governante do Egito; e os israelitas gemiam 
debaixo da servidão; pelo que clamaram, e subiu 
Elohim o seu clamor por causa dessa servidão. 24 
Então ELOHIM, ouvindo-lhes os gemidos, 
lembrou-se do seu pacto com Avraham, com 
Yitzhák e com Yaacov. 25 E atentou Elohim para os 
israelitas; e Elohim os conheceu.  

 

 Shemot - Êxodo Capítulo, 3  

[96 O sarça ardente] 

1 Naquele momento, Moshe estava 
apascentando o rebanho de Yitro, seu sogro, 
cohen de Midyam; e levou o rebanho para trás do 
deserto, e chegou a Horev, o monte de Elohim. 2 E 
apareceu-lhe o mensageiro de Yah HVHY em 
uma chama de fogo do meio duma sarça. Moshe 
olhou, e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se 
consumia; 3 pelo que disse: Agora me virarei para 
lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se 

 
136 Ex 3.14 – “EHYEH ASHER EHYEH É”: Eu sou Aquele que é. 

queima. 4 E vendo Yah HVHY que ele se virara 
para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: 
Moshe, Moshe! Respondeu ele: Aqui estou. 5 
Prosseguiu Elohim: Não te chegues para cá; tira os 
calçados dos pés; porque o lugar em que tu estás 
é terra santa. 6 Disse: Eu sou o Elohê de teu pai, o 
Elohê de Avraham, o Elohê de Yitzhák, e o Elohê 
de Yaacov. E Moshe escondeu o rosto, porque 
temeu olhar para Elohim. 7 Disse Yah HVHY: Com 
efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está 
no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa 
dos seus exatores, porque conheço os seus 
sofrimentos; 8 e desci para o livrar da mão dos 
egípcios, e para o fazer subir daquela terra para 
uma terra boa e espaçosa, para uma terra que 
mana leite e mel; para o lugar do cananeu, do 
heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do 
yevusi. 9 E agora, o clamor dos israelitas é vindo a 
mim; e tenho visto a opressão com que os egípcios 
os oprimem. 10 Agora, vem e eu te enviarei a 
Paroh, para que tireis do Egito o meu povo, os 
israelitas. 11 Então Moshe disse Elohim: Quem sou 
eu, para que vá a Paroh e tire do Egito os israelitas? 
12 Respondeu Elohim: Certamente eu serei 
contigo; e isto te será por sinal de que eu te enviei: 
Quando houveres tirado do Egito o meu povo, 
servireis Elohim neste monte. 13 Disse Moshe ao 
Elohim: Quando eu for aos israelitas, e lhes disser: 
o Elohê de seus pais me expediu a vocês; e eles me 
perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? 
14 E disse Elohim a Moshe: 
136EHYEH ASHER EHYEH É ( ֶאְהֶיה  ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה). 
Disse: Assim dirás aos israelitas: EHYEH me 
expediu a vocês. 15 O Altíssimo disse a Moshe: 
Assim dirás aos israelitas: Yah HVHY Elohê de seus 
pais, Elohê de Avraham, Elohê de Yitzhák, e Elohê 
de Yaacov, me expediu a vocês; este é o meu 
nome por tempo indeterminado, e este é o meu 
memorial de geração em geração. 16 Vai, ajunta 
os longevos de Yisrael e dize-lhes: Yah HVHY Elohê 
de seus pais, Elohê de Avraham, de Yitzhák e de 
Yaacov, apareceu-me, dizendo: certamente vos 
tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no 
Egito; 17 e tenho dito: Far-vos-ei subir da aflição do 
Egito para a terra do cananeu, do heteu, do 
amorreu, do perizeu, do heveu e do yevusi, para 
uma terra que mana leite e mel. 18 E ouvirão a tua 
voz; e ireis, tu e os longevos de Yisrael, ao 
governante do Egito, e dirão a ele: Yah HVHY 
Elohê dos bney-Avraham, encontrou-nos. Agora, 
deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto 
para que ofereçamos sacrifícios a Yah HVHY nosso 
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ELOHIM. 19 Eu sei, porém, que o governante do 
Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte 
mão. 20 Por conseguinte estenderei a minha mão, 
e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas 
que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. 21 E 
eu darei benevolência a este povo aos olhos dos 
egípcios; e acontecerá que, quando sairdes, não 
saireis vazios. 22 Porque cada mulher pedirá à sua 
vizinha e à sua hóspeda jóias de prata e jóias de 
ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre 
seus filhos e sobre suas filhas; assim despojareis os 
egípcios.  

 

 Shemot - Êxodo Capítulo, 4  

1 Então respondeu Moshe: Mas não me crerão, 
nem ouvirão a minha voz, dirão: Yah HVHY não te 
apareceu. 2 Ao que lhe perguntou Yah HVHY: 
Que é isso na tua mão. Disse Moshe: uma vara. 3 
Ordenou-lhe Yah HVHY: Lança-a no chão. Ele a 
lançou no chão, e ela se tornou em cobra; e Moshe 
fugiu dela. 4 Disse Yah HVHY a Moshe: Estende a 
mão e pega-lhe pela cauda (estendeu ele a mão e 
lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão); 5 
para que eles creiam que te apareceu Yah HVHY 
Elohê de seus pais, Elohê de Avraham, Elohê de 
Yitzhák e Elohê de Yaacov. 6 Disse Yah HVHY: 
Mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. 
E quando a tirou, a mão estava leprosa, branca 
como a neve. 7 Disse ainda: Torna a meter a mão 
no seio. (E tornou a meter a mão no seio; depois 
tirou-a do seio, e se tornara como o restante da 
sua carne. )8 E sucederá que, se eles não te 
crerem, nem atentarem para o 1º sinal, crerão ao 
segundo sinal. 9 E se ainda não crerem a estes dois 
sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da 
água do rio, e a derramarás sobre a terra seca; e a 
água que tomares do rio tornar-se-á em sangue 
sobre a terra seca. 10 Disse Moshe a Yah HVHY: 
Ah, meu Yah HVHY ! Eu não sou eloquente, nem 
o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu 
servo; porque sou pesado de boca e 137pesado de 
língua. 11 Ao que lhe replicou Yah HVHY: Quem 
faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o 
surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Yah 
HVHY? 12 Vai, agora, e eu serei com a tua boca e te 

 
137 Ex 4: 10 - “pesado de língua”: Provavelmente Moshe tinha sotaque 
devido o tempo que passará no deserto de midiã. Não se tratava de gagueira.  

138 Ex 4:16 – “Poderoso para ele”: Do hebraico “elohim”, chamar Moshe de 
elohim não significa que ele foi posto como um deus, mas destacava a posição 
de poderoso entre o povo e diante de Arão 

ensinarei o que tens de falar. 13 Ele, porém, 
respondeu: Ah, meu Yah HVHY! Envia, peço a 
você, por mão daquele a quem tu tens de enviar. 
14 Então se acendeu contra Moshe a ira de Yah 
HVHY e disse ele: Não é Aharôn, o leviy, teu irmão? 
Eu sei que ele pode falar bem. Ele te sai ao 
encontro, e vendo-te, se alegrará em seu âmago. 
15 Tu, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca; 
e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos 
ensinarei o que haveis de fazer. 16 E ele falará por 
você ao povo; assim ele te será por boca, e você 
será como o 138Poderoso para ele. 17 Tomarás, na 
tua mão esta vara, com que tens de fazer os sinais. 

[97 Moshe deixa Midyam] 

 18 Então partiu Moshe, e voltando para Yitro, seu 
sogro, disse: Deixa-me, peço a você, voltar a meus 
irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda 
vivem. Disse Yitro a Moshe: Vai-te em paz. 19 Disse 
Yah HVHY a Moshe em Midyam: Vai, volta para o 
Egito; porque morreram todos os que procuravam 
tirar-te a vida. 20 Tomou, Moshe sua mulher e 
seus filhos, e os fez montar num jumento e tornou 
à terra do Egito; e Moshe levou a vara de Elohim 
na sua mão. 21 Disse ainda Yah HVHY a Moshe: 
Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de 
Paroh todas as maravilhas que tenho posto na tua 
mão; mas eu endurecerei o seu âmago, e ele não 
deixará ir o povo. 22 Então dirás a Paroh: Assim diz 
Yah HVHY: Yisrael é meu filho, meu 1º filho; 23 e 
eu te tenho dito: Deixa ir: meu filho, para que me 
sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir; eu matarei o teu 
filho, o teu 1º filho.  

24 Naquele momento, aconteceu no caminho, 
numa estalagem, que Yah HVHY o encontrou, e 
quis atordoá-lo. 25 Então Tsiporá tomou uma faca 
de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, 
lançando-o aos pés de Moshe, disse: Com isso, és 
para mim um esposo de sangue. 26 Yah HVHY o 
deixou. Ela disse: Esposo de sangue, por causa da 
circuncisão.139 

[98 Primeiros confrontos] 

 27 Disse Yah HVHY a Aharôn: Vai ao deserto, ao 
encontro de Moshe. E ele foi e, encontrando-o no 
monte de Elohim, o beijou: 28 E relatou Moshe a 

139 Ex 4.24-26 - foram baseados na versão aramaica siríaca 
(Peshita). 
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Aharôn todas as palavras com que Yah HVHY o 
enviara e todos os sinais que lhe mandara. 29 
Então foram Moshe e Aharôn e ajuntaram todos 
os longevos dos israelitas; 30 e Aharôn falou todas 
as palavras que Yah HVHY havia dito a Moshe e 
fez os sinais perante os olhos do povo. 31 E o povo 
creu; e quando ouviram que Yah HVHY havia 
visitado os israelitas e que tinha visto a sua aflição, 
inclinaram-se e serviram.  

 

 Shemot - Êxodo Capítulo, 5  

1 Depois foram Moshe e Aharôn e disseram a 
Paroh: Assim diz Yah HVHY Elohê de Yisrael: Deixa 
ir o meu povo, para que me celebre uma festa no 
deserto. 2 Mas Paroh respondeu: Quem é Yah 
HVHY para que eu ouça a sua voz para deixar ir 
Yisrael? Não conheço Yah HVHY nem tampouco 
deixarei ir Yisrael. 3 Então eles ainda falaram: 
Elohim dos bney-Avraham nos encontrou; por 
conseguinte deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 
três dias ao deserto, e oferecer sacrifícios a Yah 
HVHY nosso Elohê, para que ele não venha sobre 
nós com epidemia ou com espada. 4 Respondeu a 
eles de novo o governante do Egito: Moshe e 
Aharôn, por que fazeis o povo cessar das suas 
obras? Vão às suas cargas. 5 Disse Paroh: O povo 
da terra já é muito, e vocês os fazeis descansar de 
suas cargas. 6 Naquele mesmo dia Paroh deu 
ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, 
dizendo: 7 Não tornareis a dar, como dantes, palha 
ao povo, para fazer tijolos; vão eles mesmos, e 
colham palha para si. 8 Também lhes imporeis a 
conta dos tijolos que dantes faziam; nada 
diminuireis dela; porque eles estão ociosos; por 
isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao 
nosso ELOHIM. 9 Agrave-se o serviço sobre esses 
homens, para que se ocupem nele e não deem 
ouvidos a palavras mentirosas. 10 Então saíram os 
exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao 
povo: Assim diz Paroh: Eu não vos darei palha; 11 
ide vocês mesmos, e tomai palha de onde 
puderdes achá-la; porque nada se diminuirá de 
seu serviço. 12 Então o povo se espalhou por toda 
parte do Egito a colher restolho em lugar de palha. 
13 E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a 
sua obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando 
havia palha. 14 E foram açoitados os oficiais dos 
israelitas, postos sobre eles pelos exatores de 
Paroh, que reclamavam: Por que não acabastes 
nem ontem nem hoje a sua tarefa, fazendo tijolos 
como dantes? 15 Pelo que os oficiais dos israelitas 
foram e clamaram a Paroh, dizendo: Porque tratas 

assim a teus servos? 16 Palha não se dá a teus 
servos, e nos dizem: Fazei tijolos; e teus servos são 
açoitados; porém o teu povo é que tem a culpa. 17 
Mas ele respondeu: Estais ociosos, estais ociosos; 
por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos a Yah HVHY. 
18 Por conseguinte, ide, trabalhai; palha, porém, 
não se vocês darão; contudo, dareis a conta dos 
tijolos. 19 Então os oficiais dos israelitas viram-se 
em aperto, uma vez que se lhes dizia: Nada 
diminuireis dos seus tijolos, da tarefa do dia no seu 
dia. 20 Ao saírem da presença de Paroh 
depararam com Moshe e Aharôn que vinham ao 
encontro deles, 21 e disseram-lhes: Olhe Yah 
HVHY para vocês, e julgue isso, uma vez que 
fizestes o nosso caso repelente diante de Paroh e 
diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos 
uma espada para nos matar. 22 Então, tornando-
se Moshe a Yah HVHY disse: Adonay! Por que 
trataste mal a este povo? Por que me enviaste? 23 
Pois desde que me apresentei a Paroh para falar 
em teu nome, ele tem maltratado a este povo; e 
de nenhum modo tens livrado o teu povo.  

 Shemot - Êxodo Capítulo, 6  

 

14ª Porção: Vaera - Apareci 

Porção semanal: Êx 6: 2-9: 35 
Última leitura: Gn 9: 33-35 
Conclusão: Ez 28: 25-29: 21 
Salmos Vaera: 46 
E. M: Mt 24:1-51 

 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: Agora verás o que hei 
de fazer a Paroh; por uma poderosa mão os 
deixará ir, sim, por uma poderosa mão os lançará 
de sua terra. 

[99 Reafirmação] 

 2 Falou mais Elohim a Moshe, e disse: Eu sou Yah 
HVHY. 3 Apareci a Avraham, a Yitzhák e a Yaacov, 
como Elohim Soberano-Poderoso; mas pelo meu 
nome Yah HVHY não lhes fui conhecido. 4 
Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a 
terra de Kanaan, a terra de suas peregrinações, na 
qual foram peregrinos. 5 Ademais, tenho ouvido o 
gemer dos israelitas, aos quais os egípcios vêm 
escravizando; e darei uma atenção especial ao 
meu pacto. 6 Por conseguinte dize aos israelitas: 
Eu sou Yah HVHY; eu vos tirarei de debaixo das 
cargas dos egípcios, eu livrarei vocês da sua 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Shemot – Êxodo 

64 
 

servidão, e vos resgatarei com braço estendido e 
com grandes juízos. 7 Eu vos tomarei por meu 
povo e serei seu Elohim; e vocês sabereis que eu 
sou Yah HVHY seu Elohim, que vos tiro de debaixo 
das cargas dos egípcios. 8 Eu vos introduzirei na 
terra que jurei dar a Avraham, a Yitzhák e a Yaacov; 
e te darei por herança. Eu sou Yah HVHY. 9 Assim 
falou Moshe aos israelitas, mas eles não lhe deram 
ouvidos, por causa da angústia de espírito e da 
dura servidão. 

[100 Moshe dúvida] 

 10 Falou mais Yah HVHY a Moshe, dizendo: 11 
Vai, fala a Paroh, governante do Egito, que deixe 
sair os israelitas da sua terra. 12 Moshe, porém, 
respondeu perante Yah HVHY dizendo: Os 
israelitas não me têm ouvido: como, me ouvirá 
Paroh a mim, que sou incircunciso de lábios? 

[101 Aharôn é incluído] 

 13 Contudo Yah HVHY falou a Moshe e a Aharôn, 
e deu a eles ordens, para os israelitas, e para Paroh, 
governante do Egito, a fim de tirarem os israelitas 
da terra do Egito. 

[102 Ascendência] 

 14 Estes são os líderes das casas de seus pais: Os 
filhos de Reuven o 1º filho de Yisrael: Hanoque e 
Palu, Hezrom e Carmi; estas são as famílias de 
Reuven. 15 E os filhos de Shmeon: Ymuel, Yamim, 
Oade, Yaquim, Zoar e Shaul, filho de uma 
cananéia; estas são as famílias de Shmeon. 16 E 
estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as 
suas gerações: Gérson, Coate e Merári; e os anos 
da vida de Levi foram cento e trinta e sete anos. 17 
Os filhos de Gérson: Líbni e Simei, segundo as suas 
famílias. 18 Os filhos de Coate: Ameram, Izar, 
Hevron e Uziel; e os anos da vida de Coate foram 
cento e trinta e três anos. 19 Os Meraritas: Mali e 
Musi; estas são as famílias de Levi, segundo as suas 
gerações. 20 Naquele momento, Ameram tomou 
por mulher a Yokbed, sua tia; e ela lhe deu Aharôn 
e Moshe; e os anos da vida de Ameram foram 

 
140 Ex 7: 1 – “Poderoso”: Elohim ( ִהים  ou deus, significado literal: Poderoso (ֱא
dominador. Veja Torah Rashi 2º volume. 
Significados: 
1 – Supremo ou supremos. 
2 – Deus ou deuses. 
3 – Poderoso ou poderosos. 
 
De acordo com o Strong H430, Elohim possui a seguinte incidência na toráh: 
 
Elohim, 2.570 vezes; 

cento e trinta e sete anos. 21 Os filhos de Izar: 
Corach, Nofegue e Zicri. 22 Os filhos de Uziel: 
Misael, Elzafã e Sitri. 23 Aharôn tomou por mulher 
a Eliseba, filha de Aminadabe, irmã de Nasom; e 
ela lhe deu Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. 24 Os 
filhos de Corach: Assir, Elcana e Abiasafe; estas são 
as famílias dos coraítas. 25 Eleazar, filho de 
Aharôn, tomou por mulher uma das filhas de 
Putiel; e ela lhe deu Finéias; estes são os chefes das 
casa, paternas dos leviim, segundo as suas famílias. 
26 Estes são Aharôn e Moshe, aos quais Yah HVHY 
disse: Tirai os israelitas da terra do Egito, segundo 
os seus exércitos. 27 Foram eles os que falaram a 
Paroh, governante do Egito, a fim de tirarem do 
Egito os israelitas; este Moshe e este Aharôn. 28 
No dia em que Yah HVHY falou a Moshe na terra 
do Egito, 

[103 A segunda dúvida] 

 29 disse Yah HVHY a Moshe: Eu sou Yah HVHY; 
dize a Paroh, governante do Egito, tudo quanto eu 
te digo. 30 Respondeu Moshe perante Yah HVHY: 
Eu sou incircunciso de lábios; como, me ouvirá 
Paroh;  

 

 Shemot - Êxodo Capítulo, 7  

[104 Moshe disse o que aguarda] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: Te farei 140poderoso 
para Paroh, e Aharôn, teu irmão, será o teu 
141porta voz. 2 Tu falarás tudo o que eu te mandar; 
e Aharôn, teu irmão, falará a Paroh, que deixe ir os 
israelitas da sua terra. 3 Assim eu, endurecerei o 
âmago de Paroh e multiplicarei na terra do Egito os 
meus sinais e as minhas maravilhas. 4 Mas Paroh 
não vos ouvirá; e eu porei minha mão sobre o 
Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os 
israelitas, da terra do Egito, com grandes juízos. 5 E 
os egípcios saberão que eu sou Yah HVHY quando 
estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os 
israelitas do meio deles. 6 Assim fizeram Moshe e 
Aharôn; como Yah HVHY lhes ordenara, assim 

Eloah, 57 vezes; 
El, 226 vezes; 
Elim, 9 vezes. 
 
141 Ex 7.1 – “porta voz / profeta”: Em hebraico, navi. Origem no acadiano, 
navor. Navi significa: porta voz, ministrar, falar por alguém, instruir o povo ou 
transmitir uma mensagem real. 
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fizeram. 7 Tinha Moshe oitenta anos, e Aharôn 
oitenta e três, quando falaram a Paroh. 

[105 O bordão vira uma serpente] 

 8 Falou, Yah HVHY a Moshe e Aharôn: 9 Quando 
Paroh vos disser: Apresentai da sua parte algum 
milagre; dirás a Aharôn: Toma a tua vara, e lança-a 
diante de Paroh, para que se torne em serpente. 
10 Então Moshe e Aharôn foram ter com Paroh, e 
fizeram assim como Yah HVHY ordenara. Aharôn 
lançou a sua vara diante de Paroh e diante dos 
seus servos, e ela se tornou em serpente. 11 Paroh 
também mandou vir os sábios e encantadores; e 
eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo 
com os seus encantamentos. 12 Pois cada um 
deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em 
serpentes; mas a vara de Aharôn tragou as varas 
deles. 13 Endureceu-se, porém, o âmago de 
Paroh, e ele não os ouviu, como Yah HVHY tinha 
dito. 

[106 Advertência; primeira praga] 

 14 Disse Yah HVHY a Moshe: Obstinou-se o 
âmago de Paroh; ele recusa deixar ir o povo. 15 Vai 
ter com Paroh pela manhã; ele sairá às águas; pôr-
te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na 
mão a vara que se tomou em serpente. 16 E lhe 
dirás: Yah HVHY Elohê dos bney-Avraham, 
expediu-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, 
para que me sirva no deserto; porém até agora 
não o tens ouvido. 17 Assim diz Yah HVHY: Nisto 
saberás que eu sou Yah HVHY: Eu, com esta vara 
que tenho na mão, ferirei as águas que estão no 
rio, e elas se tornarão em sangue. 18 E os peixes 
que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal; e 
os egípcios terão nojo de beber da água do rio. 

[107 Sangue: primeira praga] 

 19 Disse Yah HVHY a Moshe: Dize a Aharôn: 
Toma a tua vara, e estende a mão sobre as águas 
do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus 
rios, e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas 
águas empoçadas, para que se tornem em 
sangue; e terá sangue em toda a terra do Egito, 
assim nos vasos de madeira como nos de pedra. 
20 Fizeram Moshe e Aharôn como lhes ordenara 
Yah HVHY; Aharôn, levantando a vara, feriu as 
águas que estavam no rio, diante dos olhos de 
Paroh, e diante dos olhos de seus servos; e todas 
as águas do rio se tornaram em sangue. 21 De 
modo que os peixes que estavam no rio 
morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não 
podiam beber da água do rio; e houve sangue em 

toda a terra do Egito. 22 Mas o mesmo fizera 
também os magos do Egito com os seus 
encantamentos; de maneira que o âmago de 
Paroh se endureceu, e não os ouviu, como Yah 
HVHY tinha dito. 23 Virou-se Paroh e entrou em 
sua casa, e nem ainda a isto tomou a sério. 24 
Todos os egípcios, cavaram junto ao rio, para achar 
água que beber; uma vez que não podiam beber 
da água do rio. 25 Assim se passaram sete dias, 
depois que Yah HVHY ferira o rio. 

[108 Rãs: segunda praga] 

Shemot - Êxodo Capítulo, 8 

 1 Disse Yah HVHY a Moshe: Vai a Paroh, e dize-
lhe: Assim diz Yah HVHY: Deixa ir o meu povo, 
para que me sirva. 2 Mas se recusares deixá-lo ir, 
ferirei com rãs todos os teus termos. 3 O rio 
produzirá rãs em abundância, que subirão e virão 
à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, 
e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e 
aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. 4 Sim, as 
rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre 
todos os teus servos. 5 Disse Yah HVHY a Moshe: 
Dize a Aharôn: Estende a tua mão com a vara 
sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as 
lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. 6 
Aharôn, estendeu a mão sobre as águas do Egito, 
e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. 7 
Então os magos fizeram o mesmo com os seus 
encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra 
do Egito. 8 Chamou, Paroh a Moshe e a Aharôn, e 
disse: Rogai a Yah HVHY que tire as rãs de mim e 
do meu povo; depois deixarei ir o povo, para que 
ofereça sacrifícios a Yah HVHY. 9 Respondeu 
Moshe a Paroh: Digna-te dizer-me quando é que 
hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu 
povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, de 
sorte que fiquem somente no rio? 10 Disse Paroh: 
Amanhã. E Moshe disse: Seja conforme a tua 
palavra, para que saibas que ninguém há como 
Yah HVHY nosso Elohê. 11 As rãs, se apartarão de 
ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu 
povo; ficarão somente no rio. 12 Então saíram 
Moshe e Aharôn da presença de Paroh; e Moshe 
clamou a Yah HVHY por causa das rãs que tinha 
trazido sobre Paroh. 13 Yah HVHY fez conforme a 
palavra de Moshe; e as rãs morreram nas casas, 
nos pátios, e nos campos. 14 E ajuntaram-nas em 
montes, e a terra, cheirou mal. 15 Mas vendo 
Paroh que havia descanso, endureceu o seu 
âmago, e não os ouviu, como Yah HVHY tinha 
dito. 
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[109 Piolho: terceira praga] 

 16 Disse Yah HVHY a Moshe: Dize a Aharôn: 
Estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que 
se torne em piolhos em toda a terra do Egito. 17 E 
assim fizeram. Aharôn estendeu a sua mão com a 
vara, e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos 
homens e nos animais; todo o pó da terra se 
tornou em piolhos em toda a terra do Egito. 18 
Também os magos fizeram assim com os seus 
encantamentos para produzirem piolhos, mas não 
puderam. E havia piolhos, nos homens e nos 
animais. 19 Disseram os magos a Paroh: Isto é o 
dedo do Todo-Poderoso. Porém o âmago de 
Paroh se endureceu, e não os ouviu, como Yah 
HVHY tinha dito. 

[110 Criaturas daninhas: quarta praga] 

 20 E Yah HVHY disse a Moshe: levanta-te pela 
manhã cedo e põe-te diante de Paroh; ele sairá às 
águas; e dize-lhe: Assim diz Yah HVHY: Deixa ir o 
meu povo, para que me sirva. 20 Porque se não 
deixares ir o meu povo, enviarei 142animais ferozes 
sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, 
e nas tuas casas; e as casas dos egípcios se 
encherão destes enxames, bem como a terra em 
que eles estiverem. 21 Mas naquele dia separarei 
a terra de Gósem em que o meu povo mora, a fim 
de que nela não tenha enxames de animais 
ferozes, para que saibas que eu sou Yah HVHY no 
meio desta terra. 22 Assim farei distinção entre o 
meu povo e o teu povo; amanhã se fará este 
milagre. 23 Yah HVHY assim fez. Entraram 
grandes enxames de animais ferozes na casa de 
Paroh e nas casas dos seus servos; e em toda parte 
do Egito a terra foi assolada pelos animais ferozes. 
24 Então chamou Paroh a Moshe e a Aharôn, e 
disse: Vão, e oferecei sacrifícios ao seu Elohim 
nesta terra. 25 Respondeu Moshe: Não convém 
que assim se faça, porque é abominação aos 
egípcios o que havemos de oferecer a Yah HVHY 
nosso EL-Poderoso. Sacrificando nós a 
abominação dos egípcios perante os seus olhos, 
não nos apedrejarão eles? 26 Havemos de ir 
caminho de três dias ao deserto, para que 
ofereçamos sacrifícios a Yah HVHY nosso Todo-
Poderoso, como ele nos ordenar. 27 Disse Paroh: 
Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao 
Yah HVHY seu Elohim no deserto; somente não 
ireis muito longe; e orai por mim. 28 Respondeu 
Moshe: Saio da tua presença e orarei a Yah HVHY 

 
142 “animais ferozes”: Em outras bíblias “moscas” 

que estes enxames de animais ferozes se apartem 
amanhã de Paroh, dos seus servos, e do seu povo; 
somente não torne mais Paroh a proceder 
dolosamente, não deixando ir o povo para 
oferecer sacrifícios a Yah HVHY. 29 Então saiu 
Moshe da presença de Paroh, e orou a Yah HVHY. 
30 E fez Yah HVHY conforme a palavra de Moshe, 
e apartou os enxames de animais ferozes de 
Paroh, dos seus servos, e do seu povo; não ficou 
uma sequer. 31 Mas endureceu Paroh ainda esta 
vez o seu âmago, e não deixou ir o povo.  

 Shemot - Êxodo Capítulo, 9  

[111 Epidemia: a quinta praga] 

1 Depois Yah HVHY disse a Moshe: Vai a Paroh e 
dize-lhe: Assim diz Yah HVHY Elohê dos bney-
Avraham: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 
2 Porque, se recusares deixá-los ir, e ainda os 
retiveres, 3 a mão de Yah HVHY será sobre teu 
gado, que está no campo: sobre os cavalos, sobre 
os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e 
sobre as ovelhas; terá uma epidemia muito grave. 
4 Mas Yah HVHY fará distinção entre o gado de 
Yisrael e o gado do Egito; e não morrerá nada de 
tudo o que pertence aos israelitas. 5 E Yah HVHY 
assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará Yah 
HVHY isto na terra. 6 Fez, Yah HVHY isso no dia 
seguinte; e todo gado dos egípcios morreu; porém 
do gado dos israelitas não morreu nenhum. 7 E 
Paroh mandou ver, e do gado dos israelitas 
nenhum morrera. Mas o âmago de Paroh se 
obstinou, e não deixou ir o povo. 

[112 Furúnculos: sexta praga] 

 8 Disse Yah HVHY a Moshe e a Aharôn: Apanhai 
mãos cheias de cinza do forno, e Moshe atire-a 
para os céus diante dos olhos de Paroh; 9 e ela se 
tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e 
terá tumores que arrebentarão em úlceras nos 
homens e no gado, em toda a terra do Egito. 10 E 
eles tomaram cinza do forno, e apresentaram-se 
diante de Paroh; e Moshe a espalhou para os céus, 
e ela se tomou em tumores que arrebentavam em 
úlceras nos homens e no gado. 11 Os magos não 
podiam manter-se diante de Moshe, por causa 
dos tumores; porque havia tumores nos magos, e 
em todos os egípcios. 12 Mas Yah HVHY 
endureceu o âmago de Paroh, e este não os ouviu, 
como Yah HVHY tinha dito a Moshe. 
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[113 Advertência] 

 13 Disse Yah HVHY a Moshe: Levanta-te pela 
manhã cedo, põe-te diante de Paroh, e dize-lhe: 
Assim diz Yah HVHY Elohê dos 143yvrim: Deixa ir o 
meu povo, para que me sirva; 14 porque desta vez 
enviarei todas as a minhas pragas sobre o teu 
âmago, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, 
para que saibas que não há outro como eu em 
toda a terra. 15 Agora, por pouco, teria eu 
estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com 
epidemia, e tu terias sido destruído da terra; 16 
mas, deveras, para isso te hei mantido com vida, 
para te mostrar o meu poder, e para que o meu 
nome seja anunciado em toda a terra. 17 Tu ainda 
te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? 
18 Amanhã, por este tempo, farei chover saraiva 
tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia 
em que foi fundado até agora. 19 Agora, manda 
recolher o teu gado e tudo o que tens no campo; 
porque sobre todo homem e animal que se 
acharem no campo, e não se recolherem à casa, 
cairá a saraiva, e morrerão. 20 Quem dos servos de 
Paroh temia a palavra de Yah HVHY fez fugir os 
seus servos e o seu gado para as casas; 21 mas 
aquele que não se importava com a palavra de 
Yah HVHY deixou os seus servos e o seu gado no 
campo. 

[114 Granizo: sétima praga] 

 22 Disse Yah HVHY a Moshe: Estende a tua mão 
para os céus, para que caia saraiva em toda a terra 
do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e 
sobre toda a vegetação do campo na terra do 
Egito. 23 E Moshe estendeu a sua vara para os 
céus, e Yah HVHY expediu trovões e saraiva, e 
fogo desceu à terra; e Yah HVHY fez chover 
saraiva sobre a terra do Egito. 24 Havia, saraiva 
misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca 
houvera em toda a terra do Egito, desde que veio 
a ser uma nação. 25 E a saraiva feriu, em toda a 
terra do Egito, tudo quanto havia no campo, tanto 
homens como animais; feriu também toda 
vegetação do campo, e quebrou todas as árvores 
do campo. 26 Somente na terra de Gósem onde 
se achavam os israelitas, não houve saraiva. 27 
Então Paroh mandou chamar Moshe e Aharôn, e 
disse a eles: Esta vez errei; Yah HVHY é justo, mas 
eu e o meu povo somos a infiéis. 28 Orai a Yah 
HVHY; já bastam estes trovões da parte de Elohim 
e está saraiva; eu vos deixarei ir, e não 

 
143 “yvrim”: Hebreus 

permanecereis mais, aqui. 29 Respondeu Moshe: 
Logo que eu tiver saído do povoado estenderei 
minhas mãos a Yah HVHY; os trovões cessarão, e 
não terá, mais saraiva, para que saibas que a terra 
é de Yah HVHY. 30 Contudo, quanto a ti e aos teus 
servos, eu sei que nunca temereis diante de Yah 
HVHY Elohim. 31 Naquele momento, o linho e a 
cevada foram danificados, porque a cevada já 
estava na espiga, e o linho em flor; 32 mas não 
foram danificados o trigo e a espelta, porque não 
estavam crescidos. 33 Saiu, Moshe do povoado, da 
presença de Paroh, e estendeu as mãos a Yah 
HVHY; e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva 
não caiu mais sobre a terra. 34 Vendo Paroh que a 
chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, 
continuou a errar, e endureceu o seu âmago, ele e 
os seus servos. 35 Assim, o âmago de Paroh se 
endureceu, e não deixou ir os israelitas, como Yah 
HVHY tinha dito por Moshe.  

 Shemot - Êxodo Capítulo, 10  

 

15ª Porção: Bo - Vai 

Porção semanal: Êx 10: 1-13: 16 
Última leitura: Êx 13: 14-16 
Conclusão: Jr 46: 13-28 
Salmo Bo: 77 
E. M: Mt 25:1-46 
 

[115 Advertência] 

1 Depois disse Yah HVHY a Moshe: vai a Paroh; 
porque tenho endurecido o seu âmago, e o âmago 
de seus servos, para manifestar estes meus sinais 
no meio deles, 2 e para que contes aos teus filhos, 
e aos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, 
e os meus sinais que operei entre eles; para que 
vocês saibam que eu sou Yah HVHY. 3 Foram, 
Moshe e Aharôn a Paroh, e disseram a ele: Assim 
diz Yah HVHY Elohê dos bney-Avraham: Até 
quando recusarás humilhar-te diante de mim? 
Deixa ir o meu povo, para que me sirva; 4 mas se 
você recusar deixar ir o meu povo, amanhã trarei 
gafanhotos aos teus termos; 5 e eles cobrirão a 
superfície da terra, de sorte que não se poderá ver 
a terra e comerão o resto do que escapou, o que 
vos ficou da saraiva; também comerão toda 
árvore que vos cresce no campo; 6 e encherão as 
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tuas casas, as casas de todos os teus servos e as 
casas de todos os egípcios, como nunca viram teus 
pais nem os pais de teus pais, desde o dia em que 
apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se, 
e saiu da presença de Paroh. 7 Então os servos de 
Paroh disseram a ele: Até quando este homem 
nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para 
que sirvam ao Yah HVHY seu Elohim; acaso não 
sabes ainda que o Egito está destruído? 8 Pelo que 
Moshe e Aharôn foram levados outra vez a Paroh, 
e ele lhes disse: Vão, servi ao Yah HVHY seu 
Elohim. Mas quais são os que hão de ir? 9 
Respondeu Moshe: Havemos de ir com os nossos 
jovens e com os nossos longevos; com os nossos 
filhos e com as nossas filhas, com os nossos 
rebanhos e com o nosso gado havemos de ir; 
porque temos de celebrar uma festa a Yah HVHY. 
10 Replicou-lhes Paroh: Seja Yah HVHY convosco, 
se eu vos deixar ir a vocês e a seus pequeninos! 
Olhai, porque há mal diante de vocês. 11 Não será 
assim; agora, ide vocês, os homens, e servi a Yah 
HVHY isso é o que pedistes: E foram expulsos da 
presença de Paroh. 

[116 Gafanhotos: oitava praga] 

 12 Disse Yah HVHY a Moshe: Quanto aos 
gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do 
Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito 
e comam toda vegetação da terra, tudo o que 
deixou a saraiva. 13 Então estendeu Moshe sua 
vara sobre a terra do Egito, e Yah HVHY trouxe 
sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e 
toda aquela noite; e, quando amanheceu, o vento 
oriental trouxe os gafanhotos. 14 Subiram, os 
gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram 
sobre todos os seus termos; tão numerosos 
foram, que antes destes nunca houve tantos, nem 
depois deles terá. 15 Pois cobriram a face de toda 
a terra, de modo que a terra se escureceu; e 
comeram toda a vegetação da terra e todo o fruto 
das árvores, que deixara a saraiva; nada verde 
ficou, nem de árvore nem de vegetação do campo, 
em toda a terra do Egito. 16 Então Paroh mandou 
apressadamente chamar Moshe e Aharôn, e lhes 
disse: Errei contra Yah HVHY seu Elohim, e contra 
vocês. 17 Agora: perdoai-me peço-vos somente 
esta vez o meu erro, e orai ao Yah HVHY seu 
Elohim que tire de mim mais esta morte. 18 Saiu, 
Moshe da presença de Paroh, e orou a Yah HVHY. 
19 Então Yah HVHY trouxe um vento ocidental 
fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os 
lançou no mar de junco; não ficou um só 
gafanhoto em todos os termos do Egito. 20 Yah 

HVHY porém, endureceu o âmago de Paroh, e este 
não deixou ir os israelitas. 

[117 Escuridão: nona praga] 

 21 Disse Yah HVHY a Moshe: Estende a mão para 
os céus, para que tenha trevas sobre a terra do 
Egito, trevas que se possam apalpar. 22 Estendeu, 
Moshe a mão para os céus, e houve trevas 
espessas em toda a terra do Egito por três dias. 23 
Não se viram uns aos outros, e ninguém se 
levantou do seu lugar por três dias; mas para todos 
os israelitas havia luz nas suas habitações. 24 Paroh 
mandou chamar Moshe, e disse: Vão, servi a Yah 
HVHY; somente fiquem os seus rebanhos e o seu 
gado; mas vão juntamente convosco os seus 
pequeninos. 25 Moshe, porém, disse: Tu também 
nos tens de dar nas mãos sacrifícios e oferendas, 
para que possamos oferecer sacrifícios a Yah 
HVHY nosso ELOHIM. 26 E o nosso gado há de ir 
conosco; nem uma unha ficará; porque dele 
havemos de tomar para servir a Yah HVHY nosso 
ELOHIM; porque não sabemos com que havemos 
de servir a Yah HVHY até que cheguemos lá. 27 
Yah HVHY porém, endureceu o âmago de Paroh, 
e este não os quis deixar ir: 28 Disse Paroh a 
Moshe: Retira-te de mim, guarda-te que não mais 
vejas o meu rosto; porque no dia em que me vires 
o rosto morrerás. 29 Respondeu Moshe: Disseste 
bem; eu nunca mais verei o teu semblante.  

 

 Shemot - Êxodo Capítulo, 11  

[118 Preparativos para praga final] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: Ainda mais um flagelo 
trarei sobre Paroh, e sobre o Egito; depois ele vos 
deixará ir daqui; e, deixando vos ir a todos, com 
efeito vos expulsará daqui. 2 Fala agora aos 
ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu 
vizinho, e cada mulher à sua vizinha, jóias de prata 
e jóias de ouro. 3 E Yah HVHY deu ao povo 
benevolência aos olhos dos egípcios. Além disso o 
homem Moshe era mui grande na terra do Egito, 
aos olhos dos servos de Paroh e aos olhos do povo. 

[119 O mensageiro da morte: décima praga] 

 4 Depois disse Moshe a Paroh: Assim diz Yah 
HVHY: a meia-noite eu sairei pelo meio do Egito; 5 
e todos os primogênitos na terra do Egito 
morrerão, desde o 1º filho de Paroh, que se 
assenta sobre o seu trono, até o 1º filho da serva 
que está detrás da mó, e todos os primogênitos 
dos animais. 6 Pelo que terá grande clamor em 
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3 Vaycrá – Levíticos 
 ֵסֶפר ַוִּיְקָרא 

Vaycrá - Levíticos Capítulo, 1  

 

24ª Porção: Vaycrá – E ele chamou 

Vaycrá: E ele chamou 
Porção semanal: Lv 1: 1-6: 7 
Última leitura: Lv 6: 5-7 
Conclusão: Is 43: 21- 44: 23 
Salmo Shabat Vayicrah: 50 
E. M: Mc 11:1-12:44 

[254 Holocaustos de gado] 

1 Naquele momento, chamou Yah HVHY a Moshe 
e, da tenda do encontro, lhe disse: 2 Fala aos 
israelitas e dize-lhes: Quando algum de vocês 
oferecer oferenda a Yah HVHY oferecereis as suas 
ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das 
ovelhas. 3 200 Se a sua oferenda for sacrifício de 
gado vacum, oferecerá ele um macho sem 
defeito; à porta da tenda do encontro o oferecerá, 
para que ache favor perante Yah HVHY. 4 Porá a 
sua mão sobre a cabeça do sacrifício, e este será 
aceito a favor dele, para a sua expiação. 5 Depois 
imolará o novilho perante Yah HVHY; e os filhos 
de Aharôn, os cohanim, oferecerão o sangue, e 
aspergirão o sangue em redor sobre o altar que 
está à porta da tenda do encontro. 6 Então 
esfolará o sacrifício, e o partirá nos seus pedaços. 7 
E os filhos de Aharôn, o cohen, porão fogo sobre o 
altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo; 8 
também os filhos de Aharôn, os cohanim, porão 
em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre 
a lenha que está no fogo em cima do altar; 9 a 
fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com 
água; e o cohen queimará tudo isso sobre o altar 
como sacrifício, oferenda queimada, de fragrância 
apaziguante a Yah HVHY. 
[255 Imolação de pequenos animais] 

 10 Se a sua oferenda for sacrifício de gado miúdo, 
seja das ovelhas seja das cabras, oferecerá ele um 
macho sem defeito, 11 e o imolará ao lado do altar 
que dá para o norte, perante Yah HVHY; e os filhos 

 
200 Lv 1:3 - 63 º Mandamento positivo: Feitio do sacrifício” olá’ – ‘Se for seu 
sacrifício ‘olá…’ 

de Aharôn, os cohanim, aspergirão o sangue em 
redor sobre o altar. 12 Então o partirá nos seus 
pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura; e 
o cohen os porá em ordem sobre a lenha que está 
no fogo sobre o altar; 13 a fressura, porém, e as 
pernas, ele as lavará com água; e o cohen 
oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar; 
sacrifício é, oferenda queimada, de fragrância 
apaziguante a Yah HVHY. 
[256 Imolação de pássaros] 

 14 Se a sua oferenda a Yah HVHY for sacrifício 
tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos 
oferecerá a sua oferenda. 15 E o cohen a trará ao 
altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o 
altar; e o seu sangue será espremido na parede do 
altar; 16 e o seu papo com as suas penas tirará e o 
lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no 
lugar da cinza; 17 e fendê-la-á junto às suas asas, 
mas não a partirá; e o cohen a queimará em cima 
do altar sobre a lenha que está no fogo; sacrifício 
é, oferenda queimada, de fragrância apaziguante 
a Yah HVHY.  
 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 2  

[257 A oblação] 

1 201 Quando alguém fizer a Yah HVHY uma 
oferenda de cereais, a sua oferenda será de flor de 
farinha; deitar-se-á nela azeite, e sobre ela porá 
incenso; 2 e a trará aos filhos de Aharôn, os 
cohanim, um dos quais lhe tomará um punhado 
da flor de farinha e do azeite com todo o incenso, 
e o queimará sobre o altar por oferenda memorial, 
oferenda queimada, de fragrância apaziguante a 
Yah HVHY. 3 O que restar da oferenda de cereais 
pertencerá a Aharôn e a seus filhos; é coisa 
santíssima entre as ofertas queimadas a Yah 
HVHY. 
[258 Oferenda cozida] 
 4 Quando fizerdes oferenda de cereais assada ao 
forno, será de bolos sem fermento de flor de 
farinha, amassados com azeite, e coscorões sem 
fermento untados com azeite. 

[259 Oferenda da frigideira] 

 5 E se a tua oferenda for de cereais assada na 
assadeira, será de flor de farinha sem fermento, 

201 Lv 2:1 - 67 º Mandamento positivo: Feitio do sacrifício ‘minchá’ – ‘E a alma 
que apresentar sacrifício minchá …’ 
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amassada com azeite. 6 Em pedaços a partirás, e 
sobre ela deitarás azeite; é oferenda de cereais. 

[260 Oferenda frita na panela] 

 7 E se a tua oferenda for de cereais cozida na 
frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. 8 
Então trarás a Yah HVHY a oferenda de cereais 
que for feita destas coisas; e será apresentada ao 
cohen, o qual a levará ao altar. 9 E o cohen tomará 
da oferenda de cereais o memorial dela, e o 
queimará sobre o altar; é oferenda queimada, de 
fragrância apaziguante a Yah HVHY. 10 E o que 
restar da oferenda de cereais pertencerá a Aharôn 
e a seus filhos; é coisa santíssima entre as ofertas 
queimadas a Yah HVHY. 11 Nenhuma oferenda 
de cereais, que fizerdes a Yah HVHY será 
preparada com fermento; porque não queimareis 
fermento algum nem mel algum como oferenda 
queimada a Yah HVHY. 12 Como oferenda de 
primícias oferecereis a Yah HVHY; mas sobre o 
altar não subirão por fragrância apaziguante. 13 202 
Todas as suas ofertas de cereais temperarás com 
sal; não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu 
ELOHIM; em todas as tuas ofertas oferecerás sal. 

[261 Oferenda dos primeiros grãos] 

 14 Se fizeres a Yah HVHY oferenda de cereais de 
primícias, oferecerás, como oferenda de cereais 
das tuas primícias, espigas tostadas ao fogo, isto é, 
o grão trilhado de espigas verdes. 15 Sobre ela 
deitarás azeite, e lhe porás por cima incenso; é 
oferenda de cereais. 16 O cohen queimará o 
memorial dela, isto é, parte do grão trilhado e 
parte do azeite com todo o incenso; é oferenda 
queimada a Yah HVHY.  
 

Vaycrá - Levíticos Capítulo, 3  

[262 Oferenda de pazes de gado] 

1 Se a oferenda de alguém for sacrifício pacífico: se 
a fizer de gado vacum, seja macho ou fêmea, 
oferecerá sem defeito diante de Yah HVHY; 2 
porá a mão sobre a cabeça da sua oferenda e a 
imolará à porta da tenda do encontro; e os filhos 
de Aharôn, os cohanim, aspergirão o sangue sobre 
o altar em redor. 3 Então, do sacrifício de oferenda 
pacífica, fará uma oferenda queimada a Yah 
HVHY; a gordura que cobre a fressura, sim, toda a 

 
202 Lv 2:13 - 62 º Mandamento positivo: Salgar todos os sacrifícios – ‘Sobre 
todo sacrifício, sal…’ 

gordura que está sobre ela, 4 os dois rins e a 
gordura que está sobre eles, e a que está junto aos 
lombos, e o redenho que está sobre o fígado, 
juntamente com os rins, ele os tirará. 5 E os filhos 
de Aharôn queimarão isso sobre o altar, em cima 
do sacrifício que está sobre a lenha no fogo; é 
oferenda queimada, de fragrância apaziguante a 
Yah HVHY. 
[263 Oferendas de pazes de rebanho] 

 6 E se a sua oferenda por sacrifício pacífico a Yah 
HVHY for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, 
sem defeito o oferecerá. 7 Se oferecer um cordeiro 
por sua oferenda, oferecê-lo-á perante Yah 
HVHY; 8 e porá a mão sobre a cabeça da sua 
oferenda, e a imolará diante da tenda do 
encontro; e os filhos de Aharôn aspergirão o 
sangue sobre o altar em redor. 9 Então, do 
sacrifício de oferenda pacífica, fará uma oferenda 
queimada a Yah HVHY; a gordura da oferenda, a 
cauda gorda inteira, tirá-la-á junto ao espinhaço; e 
a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura 
que está sobre ela, 10 os dois rins e a gordura que 
está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o 
redenho que está sobre o fígado, juntamente com 
os rins, tirá-los-á. 11 E o cohen queimará isso sobre 
o altar; é o alimento da oferenda queimada a Yah 
HVHY. 
[264 Oferendas de pazes de cabras] 

 12 E se a sua oferenda for uma cabra, perante Yah 
HVHY a oferecerá; 13 e lhe porá a mão sobre a 
cabeça, e a imolará diante da tenda do encontro; 
e os filhos de Aharôn aspergirão o sangue da cabra 
sobre o altar em redor. 14 Depois oferecerá dela a 
sua oferenda, isto é, uma oferenda queimada a 
Yah HVHY; a gordura que cobre a fressura, sim, 
toda a gordura que está sobre ela, 15 os dois rins e 
a gordura que está sobre eles, e a que está junto 
aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, 
juntamente com os rins, tirá-los-á. 16 E o cohen 
queimará isso sobre o altar; é o alimento da 
oferenda queimada, de fragrância apaziguante. 
Toda a gordura pertencerá a Yah HVHY. 17 
Estatuto vitalício, pelas suas gerações, em todas as 
suas habitações, será isto: nenhuma gordura nem 
sangue algum comereis.  
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Vaycrá - Levíticos Capítulo, 4  

[265 Oferendas de pecado para o sumo sacerdote] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: 2 Fala aos israelitas, 
dizendo: Se alguém errar por ignorância com 
relação a qualquer das coisas que Yah HVHY 
ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer 
delas; 3 se for o cohen ungido que errar, assim 
tornando o povo culpado, oferecerá a Yah HVHY 
pelo erro que cometeu, um novilho sem defeito 
como oferenda pelo erro. 4 Trará o novilho à porta 
da tenda do encontro, perante Yah HVHY; porá a 
mão sobre a cabeça do novilho e o imolará 
perante Yah HVHY. 5 Então o cohen ungido 
tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda do 
encontro; 6 e, molhando o dedo no sangue, 
aspergirá do sangue sete vezes perante Yah HVHY 
diante do véu do lugar sagrado. 7 Também o 
cohen porá daquele sangue perante Yah HVHY 
sobre as pontas do altar do incenso aromático, 
que está na tenda do encontro; e todo o resto do 
sangue do novilho derramará à base do altar do 
sacrifício, que está à porta da tenda do encontro. 8 
E tirará toda a gordura do novilho da oferenda pelo 
erro; a gordura que cobre a fressura, sim, toda a 
gordura que está sobre ela, 9 os dois rins e a 
gordura que está sobre eles, e a que está junto aos 
lombos, e o redenho que está sobre o fígado, 
juntamente com os rins, tirá-los-á, 10 assim como 
se tira do boi do sacrifício pacífico; e o cohen os 
queimará sobre o altar do sacrifício. 11 Mas o 
couro do novilho, e toda a sua carne, com a 
cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, 12 
enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do 
acampamento a um lugar limpo, em que se lança 
a cinza, e o queimará sobre a lenha; onde se lança 
a cinza, aí se queimará. 

[266 Oferenda de pecado para a comunidade] 

 13 203 Se toda a congregação de Yisrael errar, 
sendo isso oculto aos olhos da assembleia, e eles 
tiverem feito qualquer de todas as coisas que Yah 
HVHY ordenou que não se fizessem, assim 
tornando-se culpados; 14 quando o erro que 
cometeram for conhecido, a assembleia oferecerá 
um novilho como oferenda pelo erro, e o trará 
diante da tenda do encontro. 15 Os longevos da 
congregação porão as mãos sobre a cabeça do 
novilho perante Yah HVHY; e imolar-se-á o 

 
203 Lv 4:13 - 68 º Mandamento positivo: Trazer ao Bet Din um sacrifício, caso 
haja cometido um erro na promulgação de alguma toráh – ‘Se todo o povo de 
Israel errar…’ 

novilho perante Yah HVHY. 16 Então o cohen 
ungido trará do sangue do novilho à tenda do 
encontro; 17 e o cohen molhará o dedo no sangue, 
e o aspergirá sete vezes perante Yah HVHY diante 
do véu. 18 E do sangue porá sobre as pontas do 
altar, que está perante Yah HVHY na tenda do 
encontro; e todo o resto do sangue derramará à 
base do altar do sacrifício, que está diante da tenda 
do encontro. 19 E tirará dele toda a sua gordura, e 
queimá-la-á sobre o altar. 20 Assim fará com o 
novilho; como fez ao novilho da oferenda pelo 
erro, assim fará a este; e o cohen fará expiação por 
eles, e eles serão perdoados. 21 Depois levará o 
novilho para fora do acampamento, e o queimará 
como queimou o 1º novilho; é oferenda pelo erro 
da assembleia. 

[267 Oferendas de pecado para o rei] 

 22 Quando um príncipe errar, fazendo por 
ignorância qualquer das coisas que Yah HVHY seu 
Elohim ordenou que não se fizessem, e assim se 
tornar culpado; 23 se o erro que cometeu lhe for 
notificado, então trará por sua oferenda um bode, 
sem defeito; 24 porá a mão sobre a cabeça do 
bode e o imolará no lugar em que se imola o 
sacrifício, perante Yah HVHY; é oferenda pelo 
erro. 25 Depois o cohen, com o dedo, tomará do 
sangue da oferenda pelo erro e pô-lo-á sobre as 
pontas do altar do sacrifício; então o resto do 
sangue derramará à base do altar do sacrifício. 26 
Também queimará sobre o altar toda a sua 
gordura como a gordura do sacrifício da oferenda 
pacífica; assim o cohen fará por ele expiação do 
seu erro, e ele será perdoado. 

[268 Oferendas de pecado para pessoas comuns] 

 27 E se alguém no meio da plebe errar por 
ignorância, fazendo qualquer das coisas que Yah 
HVHY ordenou que não se fizessem, e assim se 
tornar culpado; 28 se o erro que cometeu lhe for 
notificado, então trará por sua oferenda uma 
cabra, sem defeito, pelo erro cometido; 29 porá a 
mão sobre a cabeça da oferenda pelo erro, e a 
imolará no lugar do sacrifício. 30 Depois o cohen, 
com o dedo, tomará do sangue da oferenda, e o 
porá sobre as pontas do altar do sacrifício; e todo 
o resto do sangue derramará à base do altar. 31 
Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do 
sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por 
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fragrância apaziguante a Yah HVHY; e o cohen 
fará expiação por ele, e ele será perdoado. 

[269 Cordeiros como oferendas de pecado] 

 32 Ou, se pela sua oferenda trouxer uma cordeira 
como oferenda pelo erro, sem defeito a trará; 33 
porá a mão sobre a cabeça da oferenda pelo erro, 
e a imolará por oferenda pelo erro, no lugar em 
que se imola o sacrifício. 34 Depois o cohen, com o 
dedo, tomará do sangue da oferenda pelo erro, e 
o porá sobre as pontas do altar do sacrifício; então 
todo o resto do sangue da oferenda derramará à 
base do altar. 35 Tirará toda a gordura, como se 
tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico e a 
queimará sobre o altar, em cima das ofertas 
queimadas de Yah HVHY; assim o cohen fará por 
ele expiação do erro que cometeu, e ele será 
perdoado.  

 

Vaycrá - Levíticos Capítulo, 5  

[270 A oferenda de culpa ajustável] 

1 204 Se alguém, tendo-se ajuramentado como 
testemunha, errar por não denunciar o que viu, ou 
o que soube, levará a sua transgressão. 2 205 Se 
alguém tocar alguma coisa impura, seja cadáver 
de besta-fera impura, seja cadáver de gado 
impuro, seja cadáver de réptil impuro, embora 
faça sem se aperceber, contudo será ele impuro e 
culpado. 3 Se alguém, sem se aperceber tocar a 
imundícia de um homem, seja qual for a imundícia 
com que este se tornar impuro, quando o souber 
será culpado. 4 Se alguém, sem se aperceber, jurar 
temerariamente com os seus lábios fazer mal ou 
fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar 
temerariamente com juramento, quando o 
souber, culpado será numa destas coisas. 5 
Deverá, quando for culpado numa destas coisas, 
confessar aquilo em que houver erro. 6 E como 
sua oferenda pela culpa, ele trará a Yah HVHY pelo 
erro que cometeu, uma fêmea de gado miúdo; 
uma cordeira, ou uma cabrinha, trará como 
oferenda pelo erro; e o cohen fará por ele expiação 
do seu erro. 7 Mas, se as suas posses não bastarem 

 
204 Lv 5:1 - 69 º Mandamento positivo: Apresentar a pessoa que transgrediu 
um mandamento negativo sobre o qual incorre em pena de ‘carêt’, caso haja 
transgredido inconscientemente – ‘quanto à alma que errar…’. 
Lv 5:1 - 178 º Mandamento positivo: Testemunhar no tribunal quem tiver 
testemunho de algo – ‘…e ele é testemunha, ou viu ou soube…’. 

para gado miúdo, então trará a Yah HVHY como 
sua oferenda pela culpa por aquilo em que houver 
erro, duas rolas, ou dois pombinhos; um como 
oferenda pelo erro, e o outro como sacrifício; 8 e 
os trará ao cohen, o qual oferecerá 1º aquele que 
é para a oferenda pelo erro, e com a unha lhe 
fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o 
partirá; 9 e do sangue da oferenda pelo erro 
aspergirá sobre a parede do altar, porém o que 
restar, daquele sangue espremer-se-á à base do 
altar; é oferenda pelo erro. 10 E do outro fará 
sacrifício conforme a ordenança; assim o cohen 
fará expiação por ele do erro que cometeu, e ele 
será perdoado. 

[271 Oblação por culpa] 

 11 206 Se, porém, as suas posses não bastarem 
para duas rolas, ou dois pombinhos, então, como 
oferenda por aquilo em que houver erro, trará a 
décima parte duma efa de flor de farinha como 
oferenda pelo erro; não lhe deitará azeite nem lhe 
porá em cima incenso, uma vez que é oferenda 
pelo erro; 12 e o trará ao cohen, o qual lhe tomará 
um punhado como o memorial da oferenda, e a 
queimará sobre o altar em cima das ofertas 
queimadas de Yah HVHY; é oferenda pelo erro. 
13 Assim o cohen fará por ele expiação do seu 
erro, que houver cometido em alguma destas 
coisas, e ele será perdoado; e o restante 
pertencerá ao cohen, como a oferenda de cereais. 

[272 Sacrifício da malversação] 

 14 Disse Yah HVHY a Moshe: 15 Se alguém 
cometer uma transgressão, e errar por ignorância 
nas coisas sagradas de Yah HVHY então trará a 
Yah HVHY como a sua oferenda pela culpa, um 
carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua 
avaliação em siclos de prata, segundo o siclo do 
lugar sagrado, para oferenda pela culpa. 16 Assim 
fará restituição pelo erro que houver cometido na 
coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a quinta 
parte, e a dará ao cohen; e com o carneiro da 
oferenda pela culpa, o cohen fará expiação por ele, 
e ele será perdoado. 

205 Nm 5:2 - 31º Mandamento positivo: Enviar os impuros do meio do 
acampamento da ‘Shekhiná’, isto é, do Templo – ‘Enviarão do acampamento 
todo o que tenha ‘tzará’at’ e todo o que tenha fluxo, e todo o que esteja 
impuro…’ 

206 Lv 5:1-11 - 72 º Mandamento positivo: Sacrifício” olê veiorêd’ – ‘Caso não 
alcance sua mão…’ 
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[273 Oferenda por culpa questionável] 

 17 207 Se alguém errar, fazendo qualquer de todas 
as coisas que Yah HVHY ordenou que não se 
fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será 
ele culpado, e levará a sua transgressão; 18 e como 
oferenda pela culpa trará ao cohen um carneiro 
sem defeito, do rebanho, conforme a tua 
avaliação; e o cohen fará por ele expiação do erro 
que involuntariamente houver cometido sem o 
saber; e ele será perdoado. 19 É oferenda pela 
culpa; certamente ele se tornou culpado diante de 
Yah HVHY.  
 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 6  

[274 Cinzas da imolação] 

1 Disse ainda Yah HVHY a Moshe: 2 Se alguém 
errar e cometer uma transgressão contra Yah 
HVHY e se houver dolosamente para com o seu 
próximo com relação a um depósito, ou penhor, 
ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo; 3 208 se 
achar o perdido, e nisso se houver dolosamente e 
jurar falso; ou se fizer qualquer de todas as coisas 
em que o homem costuma errar; 4 se, houver erro 
e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que 
obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi 
dado em guarda, ou o perdido que achou, 5 ou 
qualquer coisa sobre que jurou falso; por inteiro o 
restituirá, e ainda a isso acrescentará a quinta 
parte; a quem pertence, lhe dará no dia em que 
trouxer a sua oferenda pela culpa. 6 209 E como a 
sua oferenda pela culpa, trará a Yah HVHY um 
carneiro sem defeito, do rebanho; conforme a tua 
avaliação para oferenda pela culpa trá-lo-á ao 
cohen; 

[275 Leis da oblação] 

 7 e o cohen fará expiação por ele diante de Yah 
HVHY e ele será perdoado de todas as coisas que 
tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado.  

 
207 Lv 5:17, 18 - 70 º Mandamento positivo: Apresentar a pessoa que tem 
dúvida se transgrediu um mandamento negativo sobre o qual deveria trazer 
um sacrifício ‘chatát’, sendo este o chamado ‘asham talúi ‘- ‘E não soube, e 
achou-se culpado…trará seu sacrifício asham’ 
Lv 5:17 - 118 º Mandamento positivo: Pagar o que inconscientemente 
transgrediu o mandamento que proíbe a utilização de coisas santificadas seu 
valor estabelecido na Torá, acrescendo ao valor sua quinta parte – ‘…o que 
tirou do que é santificado, pagará… 

208 Lv 6:3 – 30º Mandamento positivo: Levantar o resquício do carvão 
queimado de sobre o altar – ‘…erguerá a cinza…’ 

 

25ª Porção: Tsav - Ordena 

Tsav: Ordena 
Porção semanal Tsav: Lv 6: 8-8: 36 
Última leitura Zachor: Dt 25: 17-19 
Conclusão Zachor: I Sm 1: 15-34 
Salmo Tsav: 107 
E. M: Mc 13:1-37 

 

8 Disse Yah HVHY a Moshe: 9 210 Dá ordem a 
Aharôn e a seus filhos, dizendo: Esta é a instrução 
do sacrifício: o sacrifício ficará a noite toda, até pela 
manhã, sobre a lareira do altar, e nela se 
conservará aceso o fogo do altar. 10 E o cohen 
vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de 
linho sobre a sua carne; e levantará a cinza, 
quando o fogo houver consumido o sacrifício 
sobre o altar, e a porá junto ao altar. 11 Depois 
despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes; e 
levará a cinza para fora do acampamento a um 
lugar limpo. 

[276 Oferenda do grande sacerdote] 

 12 O fogo sobre o altar se conservará aceso; não 
se apagará. O cohen acenderá lenha nele todos os 
dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o 
sacrifício, e queimará a gordura das ofertas 
pacíficas. 13 211 O fogo se conservará 
continuamente aceso sobre o altar; não se 
apagará. 14 Esta é a toráh da oferenda de cereais: 
os filhos de Aharôn a oferecerão perante Yah 
HVHY diante do altar. 15 O cohen tomará dela um 
punhado, isto é, da flor de farinha da oferenda de 
cereais e do azeite dela, e todo o incenso que 
estiver sobre a oferenda de cereais, e os queimará 
sobre o altar por fragrância apaziguante a Yah 
HVHY como o memorial da oferenda. 16 E Aharôn 
e seus filhos comerão o restante dela; comê-lo-ão 

209 Lv 6:6 – 29º Mandamento positivo: Esh tamid (Fogo contínuo) – ‘Fogo 
contínuo estará aceso sobre o altar; não se apagará.’ – (Vayikra – Levíticos 6:6). 
Os Cohanim são ordenados a manter o fogo aceso no altar, todos os dias, 
constantemente. 
Lv 6:6 - 329 º Mandamento negativo: Que não se apague o fogo de sobre o 
Altar – ‘…fogo perpétuo arderá sobre o Altar, não se apagará…’. 

210 Lv 6:9 - 88 º Mandamento positivo: Comer os cohanim os restojos do 
sacrifício minchá – ‘Suas sobras comerão Aharon e seus filhos…’ 

211 Lv 6:13 – 40 º Mandamento positivo: Apresentar o Cohen Gadol 
‘Minchá’ (oferta) a cada dia – ‘…Esta é a oferta de Aharon e de seus filhos…’ 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Vaycrá - Levíticos 

105 
 

sem fermento em lugar Santo; no átrio da tenda 
do encontro o comerão. 

[277 Leis das oferendas de pecado] 

 17 Levedado não se cozerá. Como a sua porção 
das minhas ofertas queimadas lhe tenho dado; 
coisa santíssima é, como a oferenda pelo erro, e 
como a oferenda pela culpa. 18 212 Todo homem 
entre os filhos de Aharôn comerá dela, como a sua 
porção das ofertas queimadas de Yah HVHY; 
regulamento vitalício será para as suas gerações; 
tudo o que as tocar será Santo. 19 Disse Yah HVHY 
a Moshe: 20 Esta é a oferenda de Aharôn e de seus 
filhos, a qual oferecerão a Yah HVHY no dia em 
que ele for ungido: a décima parte duma efa de 
flor de farinha, como oferenda de cereais, 
perpetuamente, a metade dela pela amanhã, e a 
outra metade à tarde. 21 Numa assadeira se fará 
com azeite; bem embebida a trarás; em pedaços 
cozidos oferecerás a oferenda de cereais por 
fragrância apaziguante a Yah HVHY. 22 Também 
o cohen que, de entre seus filhos, for ungido em 
seu lugar, a oferecerá; por regulamento vitalício 
será ela toda queimada a Yah HVHY. 23 Assim 
toda oferenda de cereais do cohen será 
totalmente queimada; não se comerá. 24 Disse 
Yah HVHY a Moshe: 25 Fala a Aharôn e a seus 
filhos, dizendo: Esta é a toráh da oferenda pelo 
erro: no lugar em que se imola o sacrifício se 
imolará a oferenda pelo erro perante Yah HVHY; 
coisa santíssima é. 26 O cohen que a oferecer pelo 
erro a comerá; comê-la-á em lugar Santo, no átrio 
da tenda do encontro. 27 Tudo o que tocar a carne 
da oferenda será Santo; e quando o sangue dela 
for aspergido sobre qualquer roupa, lavarás em 
lugar Santo a roupa sobre a qual ele tiver sido 
aspergido. 28 Mas o vaso de barro em que for 
cozida será quebrado; e se for cozida num vaso de 
bronze, este será esfregado, e lavado, na água. 29 
Todo homem entre os cohanim comerá dela; coisa 
santíssima é. 30 Contudo não se comerá nenhuma 
oferenda pelo erro, da qual uma parte do sangue 
é trazida dentro da tenda do encontro, para fazer 
expiação no lugar Santo; no fogo será queimada.  

 

 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 7  

[278 Leis das oferendas de culpa] 

 
212 Lv 6:18 - 64 º Mandamento positivo: Feitio do sacrifício ‘hatát’ – ‘Esta é a 
toráh do sacrifício hatát…’ 

1 213 Esta é a toráh da oferenda pela culpa: coisa 
santíssima é. 2 No lugar em que imolam o 
sacrifício, imolarão a oferenda pela culpa, e o 
sangue dela se aspergirá sobre o altar em redor. 3 
Dela se oferecerá toda a gordura: a cauda gorda, e 
a gordura que cobre a fressura, 4 os dois rins e a 
gordura que está sobre eles, e a que está junto aos 
lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente 
com os rins, os tirará; 5 e o cohen os queimará 
sobre o altar em oferenda queimada a Yah HVHY; 
é uma oferenda pela culpa. 6 Todo homem entre 
os cohanim comerá dela; num lugar Santo se 
comerá; coisa santíssima é. 7 Como é a oferenda 
pelo erro, assim será a oferenda pela culpa; há 
uma só Toráh para elas, a saber, pertencerá ao 
cohen que com ela houver feito expiação. 8 
Também o cohen que oferecer o sacrifício de 
alguém terá para si o couro do animal que tiver 
oferecido. 9 Igualmente toda oferenda de cereais 
que se assar ao forno, como tudo o que se 
preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá 
ao cohen que a oferecer. 10 Também toda 
oferenda de cereais, seja ela amassada com azeite, 
ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de 
Aharôn, tanto a um como a outro. 

[279 Leis das oferendas de pazes] 

 11 Esta é a toráh do sacrifício das ofertas pacíficas 
que se oferecerá a Yah HVHY: 12 Se alguém o 
oferecer por oferenda de ações benevolentes, 
com o sacrifício de ações benevolentes oferecerá 
bolos sem fermento amassados com azeite, e 
coscorões sem fermento untados com azeite, e 
bolos amassados com azeite, de flor de farinha, 
bem embebidos. 13 Com os bolos oferecerá pão 
levedado como sua oferenda, com o sacrifício de 
ofertas pacíficas por ações benevolentes. 14 E dele 
oferecerá um de cada oferenda por oferenda 
elevada a Yah HVHY o qual pertencerá ao cohen 
que aspergir o sangue da oferenda pacífica. 15 A 
carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ações 
benevolentes se comerá no dia do seu 
oferecimento; nada se deixará dela até pela 
manhã. 16 Se, porém, o sacrifício da sua oferenda 
for voto, ou oferenda voluntária, no dia em que for 
oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá 

213 Lv 7:1 - 65 º Mandamento positivo: Feitio do sacrifício ‘acham’ – ‘Esta é a 
toráh do sacrifício acham…’ 
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o que dele ficar; 17 214 mas o que ainda ficar da 
carne do sacrifício até o 3º dia será queimado no 
fogo. 18 Se alguma parte da carne do sacrifício da 
sua oferenda pacífica se comer ao 3º dia, aquele 
sacrifício não será aceito, nem será imputado 
àquele que o tiver oferecido; coisa execrável será, 
e quem dela comer levará o seu delito. 19 215 A 
carne que tocar alguma coisa impura não se 
comerá; será queimada no fogo; mas da outra 
carne, qualquer que estiver limpo comerá dela; 20 
contudo, se alguma pessoa, estando impura, 
comer a carne do sacrifício da oferenda pacífica, 
que pertence a Yah HVHY essa pessoa será 
extirpada do seu povo. 21 E, se alguma pessoa, 
tendo tocado alguma coisa impura, como 
imundícia de homem, ou gado impuro, ou 
qualquer abominação impura, comer da carne do 
sacrifício da oferenda pacífica, que pertence a Yah 
HVHY essa pessoa será extirpada do seu povo. 22 
Depois disse Yah HVHY a Moshe: 23 Fala aos 
israelitas, dizendo: Nenhuma 216gordura  ֵחֶלב de 
boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. 24 
Contudo pode-se usar a gordura do animal que 
morre por si mesmo, e a gordura do que é 
dilacerado por feras, para qualquer outro fim; mas 
de maneira alguma comereis dela. 25 Pois quem 
quer que comer da gordura do animal, do qual se 
oferecer oferenda queimada a Yah HVHY sim, a 
pessoa que dela comer será extirpada do seu 
povo. 26 E nenhum sangue comereis, quer de 
aves, quer de gado, em qualquer das suas 
habitações. 27 Toda pessoa que comer algum 
sangue será extirpada do seu povo. 

[280 A porção do sacerdote] 

 28 Disse Yah HVHY a Moshe: 29 Fala aos 
israelitas, dizendo: Quem oferecer sacrifício de 
oferenda pacífica a Yah HVHY trará a Yah HVHY a 
respectiva oblação da sua oferenda pacífica. 30 
Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas 
de Yah HVHY; o peito com a gordura trará, para 
movê-lo por oferenda de movimento perante Yah 
HVHY. 31 E o cohen queimará a gordura sobre o 
altar, mas o peito pertencerá a Aharôn e a seus 
filhos. 32 E dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, 
dareis a coxa direita ao cohen por oferenda 
elevada. 33 A pessoa no meio dos filhos de Aharôn 

 
214 Lv 7:17 - 91 º Mandamento positivo: Queimar o resto dos sacrifícios – ‘…o 
que ficar da carne do sacrifício, no 3º dia queimar-se-á…’ 

215 Lv 7:19 - 90 º Mandamento positivo: Incinerar a carne dos sacrifícios que 
se impurificou – ‘…quanto à carne na qual toque qualquer impuro…’ 

que oferecer o sangue da oferenda pacífica, e a 
gordura, esse terá a coxa direita por sua porção; 34 
porque o peito movido e a coxa alçada tenho 
tomado dos israelitas, dos sacrifícios das suas 
ofertas pacíficas, e os tenho dado a Aharôn, o 
cohen, e a seus filhos, como sua porção, para 
sempre, da parte dos israelitas. 35 Esta é a porção 
sagrada de Aharôn e a porção sagrada de seus 
filhos, das ofertas queimadas de Yah HVHY desde 
o dia em que ele os apresentou para administrar o 
sacerdócio a Yah HVHY; 36 a qual Yah HVHY no 
dia em que os ungiu, ordenou que se lhes desse da 
parte dos israelitas; é a sua porção para sempre, 
pelas suas gerações. 37 Esta é a toráh do sacrifício, 
da oferenda de cereais, da oferenda pelo erro, da 
oferenda pela culpa, da oferenda das 
consagrações, e do sacrifício das ofertas pacíficas; 
38 a qual Yah HVHY entregou a Moshe no monte 
Sinay, no dia em que este estava ordenando aos 
israelitas que oferecessem as suas ofertas a Yah 
HVHY no deserto do Sinay.  

 

 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 8  

[281 Consagração dos cohanim] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: 2 Toma a Aharôn e a 
seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da 
unção, e o novilho da oferenda pelo erro, e os dois 
carneiros, e o cesto de pães sem fermento, 3 e 
reúne a congregação toda à porta da tenda do 
encontro. 4 Fez, Moshe como Yah HVHY lhe 
ordenara; e a congregação se reuniu à porta da 
tenda do encontro. 5 E disse Moshe à 
congregação: Isto é o que Yah HVHY ordenou que 
se fizesse. 6 Então Moshe fez chegar Aharôn e seus 
filhos, e os lavou com água, 7 e vestiu Aharôn com 
a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o 
manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o 
cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o 
éfode. 8 Colocou-lhe, então, o peitoral, no qual pôs 
o Urim e o Tumim; 9 e pôs sobre a sua cabeça o 
turbante, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a 
lâmina de ouro, a coroa sagrada; como Yah HVHY 
lhe ordenara. 10 Então Moshe, tomando o óleo da 
unção, ungiu o Mishekan e tudo o que nele havia, 

216 Lv 7: 23 – “gordura -  ֵחֶלב”: A palavra “chelev” significa: Gordura, sebo ou 
fartura. A tradução adequada se dará conforme o contexto. O Eterno proíbe o 
ser humano fazer da gordura(sebo) animal sua alimentação. Ver Ex. 29: 13. 
Segundo uma pesquisa feita pela Journal of the American Medical Association 
(JAMA) Internal Medicine. Afirma que gordura animal, faz mal ao organismo 
humano.  
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e os santificou; 11 e dele aspergiu sete vezes sobre 
o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, 
como também a pia e a sua base, para santificá-
los. 12 Em seguida derramou do óleo da unção 
sobre a cabeça de Aharôn, e ungiu-o, para 
santificá-lo. 13 Depois Moshe fez chegar aos filhos 
de Aharôn, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com 
cintos, e lhes atou tiaras; como Yah HVHY lhe 
ordenara. 14 Então fez chegar o novilho da 
oferenda pelo erro; e Aharôn e seus filhos 
puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da 
oferenda pelo erro; 15 e, depois de imolar o 
novilho, Moshe tomou o sangue, e pôs dele com o 
dedo sobre as pontas do altar em redor, e 
purificou o altar; depois derramou o resto do 
sangue à base do altar, e o santificou, para fazer 
expiação por ele. 16 Então tomou toda a gordura 
que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 
dois rins com a sua gordura, e os queimou sobre o 
altar. 17 Mas o novilho com o seu couro, com a sua 
carne e com o seu excremento, queimou-o com 
fogo fora do acampamento; como Yah HVHY lhe 
ordenara. 18 Depois fez chegar o carneiro do 
sacrifício; e Aharôn e seus filhos puseram as mãos 
sobre a cabeça do carneiro. 19 Havendo imolado 
o carneiro, Moshe aspergiu o sangue sobre o altar 
em redor. 20 Partiu também o carneiro nos seus 
pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a 
gordura. 21 Mas a fressura e as pernas lavaram 
com água; então Moshe queimou o carneiro todo 
sobre o altar; era sacrifício de fragrância 
apaziguante, uma oferenda queimada a Yah 
HVHY; como Yah HVHY lhe ordenara. 22 Depois 
fez chegar o outro carneiro, o carneiro da 
consagração; e Aharôn e seus filhos puseram as 
mãos sobre a cabeça do carneiro; 23 e tendo 
Moshe imolado o carneiro, tomou do sangue 
deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de 
Aharôn, sobre o polegar da sua mão direita, e 
sobre o polegar do seu pé direito. 24 Moshe fez 
chegar também os filhos de Aharôn, e pôs daquele 
sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e 
sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o 
polegar do seu pé direito; e aspergiu o sangue 
sobre o altar em redor. 25 E tomou a gordura, e a 
cauda gorda, e toda a gordura que estava na 
fressura, e o redenho do fígado, e os dois rins com 
a sua gordura, e a coxa direita; 26 também do 
cesto do matzah, que estava diante de Yah HVHY 
tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, 
e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a 
coxa direita; 27 e pôs tudo nas mãos de Aharôn e 
de seus filhos, e o ofereceu por oferenda movida 
perante Yah HVHY. 28 Então Moshe os tomou 

das mãos deles, e os queimou sobre o altar em 
cima do sacrifício; os quais eram uma consagração, 
por fragrância apaziguante, oferenda queimada a 
Yah HVHY. 29 Em seguida tomou Moshe o peito, 
e o ofereceu por oferenda movida perante Yah 
HVHY; era a parte do carneiro da consagração que 
tocava a Moshe, como Yah HVHY lhe ordenara. 
30 Tomou Moshe do óleo da unção, e do sangue 
que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre 
Aharôn e suas vestes, e sobre seus filhos e as 
vestes de seus filhos com ele; e assim santificou 
tanto a Aharôn e suas vestes, como a seus filhos e 
as vestes de seus filhos com ele. 31 E disse Moshe 
a Aharôn e seus filhos: Cozei a carne à porta da 
tenda do encontro; e ali a comereis com o pão que 
está no cesto da consagração, como ordenei, 
dizendo: Aharôn e seus filhos a comerão. 32 Mas 
o que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis ao 
fogo. 33 Durante sete dias não saireis da porta da 
tenda do encontro, até que se cumpram os dias da 
sua consagração; uma vez que por sete dias ele vos 
consagrará. 34 Como se fez neste dia, assim o 
adon ordenou que se proceda, para fazer expiação 
por vocês. 35 Permanecereis, à porta da tenda do 
encontro dia e noite por sete dias, e guardareis as 
ordenanças de Yah HVHY para que não morrais; 
porque assim me foi ordenado. 36 E Aharôn e seus 
filhos fizeram todas as coisas que Yah HVHY 
ordenara por intermédio de Moshe.  

 

Vaycrá - Levíticos Capítulo, 9  

 

26ª Porção: Shemini - Oitavo 

Shemini: Oitavo 
Porção semanal: Lv 9: 1-11: 47 
Última leitura: Nm 19: 1-22 
Conclusão: Ez 36: 16-38 
Salmo Shemini: 128 
E. M: Mc 14:1-72 

[282 O 8º dia] 

1 Ao dia 8º, Moshe chamou a Aharôn e seus filhos, 
e os longevos de Yisrael, 2 e disse a Aharôn: Toma 
um bezerro tenro para oferenda pelo erro, e um 
carneiro para sacrifício, ambos sem defeito, e 
oferece-os perante Yah HVHY. 3 E falarás aos 
israelitas, dizendo: Tomai um bode para oferenda 
pelo erro; e um bezerro e um cordeiro, ambos de 
um ano, e sem defeito, como sacrifício; 4 também 
um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para 
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sacrificar perante Yah HVHY e oferenda de 
cereais, amassada com azeite; uma vez que hoje 
Yah HVHY vos aparecerá. 5 Então trouxeram até 
a entrada da tenda do encontro o que Moshe 
ordenara, e chegou-se toda a congregação, e ficou 
de pé diante de Yah HVHY. 6 E disse Moshe: Esta 
é a coisa que Yah HVHY ordenou que fizésseis; e o 
poder flamejante de Yah HVHY vos aparecerá. 7 
Depois disse Moshe a Aharôn: Chega-te ao altar, e 
apresenta a tua oferenda pelo erro e o teu 
sacrifício, e faze expiação por ti e pelo povo; 
também apresenta a oferenda do povo, e faze 
expiação por ele, como ordenou Yah HVHY. 8 
Aharôn, chegou-se ao altar, e imolou o bezerro 
que era a sua própria oferenda pelo erro. 9 Os 
filhos de Aharôn trouxeram-lhe o sangue; e ele 
molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas 
do altar, e derramou o sangue à base do altar; 10 
mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado, 
tirados da oferenda pelo erro, queimou-os sobre o 
altar, como Yah HVHY ordenara a Moshe. 11 E 
queimou ao fogo fora do acampamento a carne e 
o couro.12 Depois imolou o sacrifício, e os filhos de 
Aharôn lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu 
sobre o altar em redor. 13 Também lhe 
entregaram o sacrifício, pedaço por pedaço, e a 
cabeça; e ele os queimou sobre o altar. 14 E lavou 
a fressura e as pernas, e as queimou sobre o 
sacrifício no altar. 15 Então apresentou a oferenda 
do povo e, tomando o bode que era a oferenda 
pelo erro do povo, imolou-o e o ofereceu pelo 
erro, como fizera com o primeiro. 16 Apresentou 
também o sacrifício, e o ofereceu segundo a 
ordenança. 17 E apresentou a oferenda de cereais 
e, tomando dela um punhado, queimou-o sobre o 
altar, além do sacrifício da manhã. 18 Imolou 
também o boi e o carneiro em sacrifício de 
oferenda pacífica pelo povo. E os filhos de Aharôn 
entregaram-lhe o sangue, que ele aspergiu sobre 
o altar em redor, 19 como também a gordura do 
boi e do carneiro, a cauda gorda, e o que cobre a 
fressura, e os rins, e o redenho do fígado; 20 e 
puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou 
a gordura sobre o altar; 21 mas os peitos e a coxa 
direita, ofereceu-os Aharôn por oferenda movida 
perante Yah HVHY como Moshe tinha ordenado. 
22 Depois Aharôn, levantando as mãos para o 
povo, o abençoou e desceu, tendo acabado de 
oferecer a oferenda pelo erro, o sacrifício e as 
ofertas pacíficas. 23 E Moshe e Aharôn entraram 
na tenda do encontro; depois saíram, e 

 
217 Lv 10:9-11 - 321 º Mandamento negativo: Que não entre ao Templo 
nem declare uma resolução legislativa da Torá alguém que haja tomado vinho 

abençoaram o povo; e o poder flamejante de Yah 
HVHY apareceu a todo o povo, 24 saiu fogo de 
diante de Yah HVHY e consumiu o sacrifício e a 
gordura sobre o altar; o que vendo todo o povo, 
jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos.  

 

 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 10  

1 Nadabe, e Abiú, filhos de Aharôn, tomaram cada 
um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre 
ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho 
perante Yah HVHY o que ele não lhes ordenara. 2 
Então saiu fogo de diante de Yah HVHY e os 
devorou; e morreram perante Yah HVHY. 3 Disse 
Moshe a Aharôn: Isto é o que Yah HVHY falou, 
dizendo: Serei santificado naqueles que se 
chegarem a mim, e serei exaltado diante de todo 
o povo. Mas Aharôn guardou silêncio. 4 E Moshe 
chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de 
Aharôn, e disse a eles: Chegai-vos, levai seus 
irmãos de diante do lugar sagrado, para fora do 
acampamento. 5 Chegaram-se, e levaram-nos 
como estavam, nas próprias túnicas, para fora do 
acampamento, como Moshe lhes dissera. 6 Disse 
Moshe a Aharôn, e a seus filhos Eleazar e Itamar: 
Não descubrais as suas cabeças, nem rasgueis as 
suas vestes, para que não morrais, nem venha a ira 
sobre toda a congregação; mas seus irmãos, toda 
a casa de Yisrael, lamentem este incêndio que Yah 
HVHY acendeu. 7 E não saireis da porta da tenda do 
encontro, para que não morrais; porque está 
sobre vocês o óleo da unção de Yah HVHY. E eles 
fizeram conforme a palavra de Moshe. 

[283 Embriaguez] 

 8 Falou também Yah HVHY a Aharôn, dizendo: 9 
217 Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu 
nem teus filhos contigo, quando adentrar na tenda 
do encontro, para que não morrais; regulamento 
vitalício será isso pelas suas gerações, 10 não 
somente para fazer separação entre o Santo e o 
profano, e entre o impuro e o limpo, 11 mas 
também para ensinar aos israelitas todos os 
regulamentos que Yah HVHY lhes tem dado por 
intermédio de Moshe. 

[284 Completando o serviço] 

 12 Também disse Moshe a Aharôn, e a Eleazar e 
Itamar, seus filhos que lhe ficaram: Tomai a 

– ‘…vinho e bebida forte não tomareis ao vir ao Tabernáculo…’ – ‘…e para 
ensinar aos filhos de Israel…’. 
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oferenda de cereais que resta das ofertas 
queimadas de Yah HVHY e comei-a sem levedura 
junto do altar, uma vez que é coisa santíssima. 13 
Comê-la-eis em lugar Santo, porque isto é a tua 
porção, e a porção de teus filhos, das ofertas 
queimadas de Yah HVHY; porque assim me foi 
ordenado. 14 Também o peito da oferenda 
movida e a coxa da oferenda elevada, comê-los-eis 
em lugar limpo, tu, e teus filhos e tuas filhas 
contigo; uma vez que são eles dados como tua 
porção, e como porção de teus filhos, dos 
sacrifícios das ofertas pacíficas dos israelitas. 15 
Trarão a coxa da oferenda elevada e o peito da 
oferenda movida juntamente com as ofertas 
queimadas da gordura, para movê-los como 
oferenda movida perante Yah HVHY; isso te 
pertencerá como porção, a ti e a teus filhos 
contigo, para sempre, como Yah HVHY tem 
ordenado. 16 E Moshe buscou diligentemente o 
bode da oferenda pelo erro, e já tinha sido 
queimado; pelo que se indignou grandemente 
contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de 
Aharôn ficaram, e lhes disse: 17 Por que não 
consumiu a oferenda pelo erro em lugar Santo, 
visto que é coisa santíssima, e Yah HVHY a deu a 
vocês para levardes o delito da congregação, para 
fazerdes expiação por eles diante de Yah HVHY ? 
18 Não se trouxe o seu sangue para dentro do 
lugar sagrado; certamente a devíeis ter comido em 
lugar Santo, como eu havia ordenado. 19 Disse 
Aharôn a Moshe: Hoje ofereceram a sua oferenda 
pelo erro e o seu sacrifício perante Yah HVHY e 
tais coisas como essas me têm acontecido; se eu 
tivesse comido hoje a oferenda pelo erro, acaso 
teria sido isso coisa agradável na visão de Yah 
HVHY ? 20 Ouvindo Moshe isto, pareceu-lhe 
razoável.  

 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 11  

[285 Leis dietéticas] 

1 Falou Yah HVHY a Moshe e a Aharôn, dizendo-
lhes: 2 218 Dizei aos israelitas: Estes são os animais 
que podereis comer no meio de todos os animais 
que há sobre a terra: 3 no meio dos animais, todo 
o que tem a unha fendida, de sorte que se divide 
em duas, o que rumina, esse podereis comer. 4 Os 

 
218 Lv 11:2 - 149 º Mandamento positivo: Verificar sinais dos animais, 
discernindo entre o puro e o impuro – ‘…esses serão os animais que serão 
comidos…’ 

seguintes, contudo, não tereis por alimento, no 
meio dos que ruminam e no meio dos que têm a 
unha fendida: o camelo, porque rumina mas não 
tem a unha fendida, esse vos será impuro; 5 o 
querogrilo, porque rumina mas não tem a unha 
fendida, esse vos será impuro; 6 a lebre, porque 
rumina mas não tem a unha fendida, essa vos será 
impura; 7 e o porco, porque tem a unha fendida, 
de sorte que se divide em duas, mas não rumina, 
esse vos será impuro. 8 Da sua carne não tereis por 
alimento, nem tocareis nos seus corpos; esses vos 
serão imundos. 9 219 Estes são os que podereis 
comer de todos os que há nas águas: todo o que 
tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares 
e nos rios, esse podereis comer. 10 Mas todo o que 
não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e 
nos rios, todo réptil das águas, e todos os animais 
que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis, 
11 eles são execráveis; da sua carne não tereis por 
alimento, e abominareis os seus corpos. 12 Tudo o 
que não tem barbatanas nem escamas, nas águas, 
será para vocês execrável. 13 Dentre as aves, a 
estas abominareis; não se comerão, serão 
abomináveis: a águia, o quebrantosso, o xofrango, 
14 o açor, o falcão segundo a sua linhagem, 15 
todo corvo segundo a sua linhagem, 16 o avestruz, 
o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua 
linhagem, 17 o bufo, o corvo marinho, a coruja, 18 
o porfirião, o pelicano, o abutre, 19 a cegonha, a 
garça segundo a sua, linhagem, a poupa e o 
morcego. 20 Todos os insetos alados que andam 
sobre quatro pés, serão para vocês uma 
abominação. 21 220 Contudo, estes são os que 
podereis comer; de todos os insetos alados que 
andam sobre quatro pés: os que têm pernas sobre 
os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. 22 
Deles, comereis estes: a locusta, segundo a sua 
linhagem, o gafanhoto devorador, segundo a sua 
linhagem, o grilo, segundo a sua linhagem, e o 
gafanhoto, segundo a sua linhagem. 23 Mas todos 
os outros insetos que voam, que têm quatro pés, 
serão para vocês uma abominação. 24 Também 
por eles vos tornareis imundos; qualquer que 
tocar nos seus corpos, será impuro até a tarde, 25 
e quem levar qualquer parte dos seus corpos, 
lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde, 26 
de todo animal que tem unhas fendidas, e que a 

219Lv 11:9 - 152 º Mandamento positivo: Verificar sinais dos peixes, 
discernindo entre o puro e o impuro – ‘Estes comereis, de tudo quanto há nas 
águas…’ 

220 Lv 11:21 - 151 º Mandamento positivo: Verificar sinais dos gafanhotos, 
discernindo entre o puro e o impuro 
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fenda não as divide em duas, nem rumina, será 
para vocês impuro; qualquer que tocar neles será 
impuro. 27 Todos os que andam na planta dos pés 
no meio dos quadrúpedes, esses vos serão 
imundos; qualquer que tocar nos seus corpos será 
impuro até a tarde, 28 e o que levar os seus corpos, 
lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde; 
eles serão para vocês imundos. 

[286 Animais menores] 

 29 221 Estes também vos serão por imundos entre 
os animais que se arrastam sobre a terra: a 
doninha, o rato, o crocodilo da terra segundo a sua 
linhagem, 30 o musaranho, o crocodilo da água, a 
lagartixa, o lagarto e a toupeira. 31 Esses vos serão 
imundos no meio de todos os animais rasteiros; 
qualquer que os tocar, depois de mortos, será 
impuro até a tarde; 32 e tudo aquilo sobre o que 
cair o cadáver de qualquer deles será impuro; seja 
vaso de madeira, ou vestidura, ou pele, ou saco, 
seja qualquer instrumento com que se faz alguma 
obra, será metido na água, e será impuro até a 
tarde; então será limpo. 33 E quanto a todo vaso 
de barro dentro do qual cair algum deles, tudo o 
que houver nele será impuro, e o vaso quebrareis. 
34 222 Todo alimento depositado nele, que se pode 
comer, sobre o qual vier água, será impuro; e toda 
bebida que se pode beber, sendo depositada em 
qualquer destes vasos será impura. 35 E tudo 
aquilo sobre o que cair: alguma parte dos corpos 
deles será impuro; seja forno, seja fogão, será 
quebrado; imundos são e para vocês serão 
imundos. 36 Contudo, uma fonte ou cisterna, em 
que há depósito de água, será limpa; mas quem 
tocar no cadáver será impuro. 37 E, se dos seus 
corpos cair alguma coisa sobre alguma semente 
que se houver de semear, esta será limpa; 38 mas 
se for deitada água sobre a semente, e se dos 
corpos cair alguma coisa sobre ela, então ela será 
para vocês impura. 

[287 Outras leis envolvendo animais] 

 39 223 E se morrer algum dos animais de que vos é 
permitido comer, quem tocar no seu cadáver será 
impuro até a tarde; 40 e quem comer do cadáver 
dele lavará as suas vestes, e será impuro até a 
tarde; igualmente quem levar o cadáver dele 

 
221 Lv 11:29 - 96 º Mandamento positivo: Serem oito os seres 
impurificadores – ‘Estes serão para vós impuros…’ 

222 Lv 11:34 - 97 º Mandamento positivo: Serem os alimentos aptos para 
receber impureza – ‘…de todo alimento…’ 

lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. 41 
Também todo animal rasteiro que se move sobre 
a terra será abominação; não se comerá. 42 Tudo 
o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre 
quatro pés, e tudo o que tem muitos pés, enfim 
todos os animais rasteiros que se movem sobre a 
terra, desses não tereis por alimento, uma vez que 
são abomináveis. 43 Não vos tomareis 
abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem 
neles vos contaminareis, para não vos tornardes 
imundos por eles. 44 Porque eu sou Yah HVHY 
seu Elohim; por conseguinte santificai-vos, e sede 
santos, porque eu sou Santo; e não vos 
contaminareis com nenhum animal rasteiro que 
se move sobre a terra; 45 porque eu sou Yah 
HVHY que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o 
seu Elohim, serão separados, porque eu sou 
Santo. 46 Esta é a toráh sobre os animais e as aves, 
e sobre toda criatura vivente que se move nas 
águas e toda criatura que se arrasta sobre a terra; 
47 para fazer separação entre o impuro e o limpo, 
e entre os animais que se podem comer e os 
animais que não se podem comer.  

 Vaycrá - Levíticos Capítulo, 12  

[288 Dar á luz] 

27ª Porção: Tazria - Conceber 

Tazria: Conceber 
Porção semanal: Lv 12: 1-13: 59 
Última leitura: Êx 12: 1-20 
Conclusão: Ez 45: 16-46: 18 
Salmos Tazria: 106 
E. M: Mc 15:1-16:20 

 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: 2 Fala aos israelitas, 
dizendo: A mulher que conceber e tiver um 
menino, será impura sete dias; assim como nos 
dias da impureza da sua enfermidade, será 
impura. 3 224 E no dia 8º se circuncidará ao menino 
a carne do seu prepúcio. 4 Depois permanecerá 
ela trinta e três dias no sangue da sua purificação; 
em nada sagrado tocará, nem entrará no lugar 
sagrado até que se cumpram os dias da sua 
purificação. 5 Mas, se tiver uma menina, então 

223 Lv 11:39 - 95 º Mandamento positivo: Ser impuro todo o que tocou em 
‘nevelá’ – ‘quando morrer algum animal…’ 

224 Lv 12:3 - 215 º Mandamento positivo: Circuncidar o filho – ‘…no dia 8º, 
cortará a carne de seu prepúcio.’ 
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4 Be-midebar – Números 
 ֵסֶפר ְּבִמְדַּבר 

 

Bemidbar - Números Capítulo, 1  

 

34ª Porção: Bemidbar – No deserto 

Bemidbar: No deserto 
Porção semanal: Nm 1: 1-4: 20 
Última leitura: Nm 4: 17-20 
Conclusão: Os 2: 1-22 
Salmo Bemidbar: 122 
E. M: Lc 1:1-12:59 
 

[349 O censo] 

1 Falou Yah HVHY a Moshe no deserto do Sinay, 
na tenda do encontro, no 1º dia do 2º mês, no 
segundo ano depois da saída dos israelitas da terra 
do Egito, dizendo: 2 Tomai a soma de toda a 
congregação dos israelitas, segundo as suas 
famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes de todo homem, 
cabeça por cabeça; 3 os da idade de vinte anos 
para cima, isto é, todos os que em Yisrael podem 
sair à guerra, a esses contareis segundo os seus 
exércitos, tu e Aharôn. 4 Estará convosco de cada 
tribo um homem que seja líder da casa de seus 
pais. 5 Estes, são os nomes dos homens que vos 
assistirão: de Reuven Elizur, filho de Sedeur; 6 de 
Shmeon, Selumiel, filho de Zurisadai; 7 de 
Yehudah, Nasom, filho de Aminadabe; 8 de 
Issacar, Netanel, filho de Zuar; 9 de Zebulom, 
Eliabe, filho de Helom; 10 dos filhos de Yosef: de 
Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manashé, 
Gamaliel, filho de Pedazur; 11 de Binyamin, Abidã, 
filho de Gideôni; 12 de Dã, Aizer, filho de Amisadai; 
13 de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; 14 de Gade, 
Eliasafe, filho de o Deuel; 15 de Naftali, Airá, Filho 
de Enã. 16 São esses os que foram chamados da 
congregação, os príncipes das tribos de seus pais, 
os líderes dos milhares de Yisrael. 17 Então 
tomaram Moshe e Aharôn a esses homens que 
são designados por nome; 18 e, tendo ajuntado 
toda a congregação no 1º dia do 2º mês, 
declararam a linhagem deles segundo as suas 
famílias, segundo todas as casas de seus pais, 

conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, cabeça por cabeça; 19 como Yah HVHY 
ordenara a Moshe, assim este os contou no 
deserto do Sinay. 

[350 Reuven] 

 20 Os filhos de Reuven o 1º filho de Yisrael, as suas 
gerações, pelas suas famílias, segundo todas as 
casas de seus pais, conforme o número dos 
nomes, cabeça por cabeça, todo homem de vinte 
anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, 
21 os que foram contados deles, da tribo de 
Reuven eram quarenta e seis mil e quinhentos. 

[351 Shmeon] 

 22 Dos filhos de Shmeon, as suas gerações, pelas 
suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes, cabeça por 
cabeça, todo homem de vinte anos para cima, 
todos os que podiam sair à guerra, 23 os que 
foram contados deles, da tribo de Shmeon, eram 
cinquenta e nove mil e trezentos. 

 

[352 Gade] 

 24 Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas 
famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair a guerra, 25 
os que foram contados deles, da tribo de Gade, 
eram quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta. 

[353 Yehudah] 

 26 Dos filhos de Yehudah, as suas gerações, pelas 
suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair a guerra, 27 
os que foram contados deles, da tribo de Yehudah, 
eram setenta e quatro mil e seiscentos. 

[354 Issacar] 

 28 Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas 
suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair a guerra, 29 
os que foram contados deles, da tribo de Issacar, 
eram cinquenta e quatro mil e quatrocentos. 

[355 Zebulom] 

 30 Dos filhos de Zebulom, as suas gerações, pelas 
suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
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para cima, todos os que podiam sair a guerra, 31 
os que foram contados deles, da tribo de Zebulom, 
eram cinquenta e sete mil e quatrocentos. 

[356 Efraim] 

 32 Dos filhos de Yosef: dos filhos de Efraim, as suas 
gerações, pelas suas famílias, segundo todas as 
casas de seus pais, conforme o número dos nomes 
dos de vinte anos para cima, todos os que podiam 
sair à guerra, 33 os que foram contados deles, da 
tribo de Efraim, eram quarenta mil e quinhentos; 

[357 Manashé] 

 34 e dos filhos de Manashé, as suas gerações, 
pelas suas famílias, segundo todas as casas de seus 
pais, conforme o número dos nomes dos de vinte 
anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, 
35 os que foram contados deles, da tribo de 
Manashé, eram trinta e dois mil e duzentos. 

[358 Binyamin] 

 36 Dos filhos de Binyamin, as suas gerações, pelas 
suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair à guerra, 37 
os que foram contados deles, da tribo de 
Binyamin, eram trinta e cinco mil e quatrocentos. 

[359 Dã] 

 38 Dos filhos de Dã, as suas gerações, pelas suas 
famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair à guerra, 39 
os que foram contados deles, da tribo de Dã, eram 
sessenta e dois mil e setecentos. 

[360 Aser] 

 40 Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas 
famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair à guerra, 41 
os que foram contados deles, da tribo de Aser, 
eram quarenta e um mil e quinhentos. 

[361 Naftali] 

 42 Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas 
suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, 
conforme o número dos nomes dos de vinte anos 
para cima, todos os que podiam sair a guerra, 43 
os que foram contados deles, da tribo de Naftali, 
eram cinquenta e três mil e quatrocentos, 

[362 Total] 

 44 São esses os que foram contados por Moshe e 
Aharôn, e pelos príncipes de Yisrael, sendo estes 
doze homens e representando cada um a casa de 
seus pais. 45 Assim todos os que foram contados 
dos israelitas, segundo todas as casas de seus pais, 
de vinte anos para cima, todos os de Yisrael que 
podiam sair à guerra, 46 sim, todos os que foram 
contados eram: seiscentos e três mil quinhentos e 
cinquenta. 47 Mas os leviim, segundo a tribo de 
seus pais, não foram contados entre eles; 

[363 Os Levitas] 

 48 uma vez que Yah HVHY dissera a Moshe: 49 
Somente não contarás a tribo de Levi, nem 
tomarás a soma deles entre os israelitas; 50 mas 
incumbe tu os leviim de cuidarem do Mishekan do 
Testemunho, e de todos os seus utensílios, e de 
tudo o que lhe pertence; eles levarão o Mishekan 
e todos os seus utensílios; eles ministrarão no Beit 
HaMikdash e acampar-se-ão ao redor dele. 51 
Quando o Mishekan houver de partir, os leviim o 
desarmarão; e quando o Mishekan se houver de 
assentar, os leviim o armarão; e o estranho que se 
chegar será morto. 52 Os israelitas acampar-se-ão, 
cada um no seu acampamento, e cada um junto 
ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. 53 
Mas os leviim acampar-se-ão ao redor do 
Mishekan do testemunho, para que não suceda 
acender-se ira contra a congregação dos israelitas; 
pelo que os leviim terão o cuidado da guarda do 
Mishekan do testemunho. 54 Assim fizeram os 
israelitas; conforme tudo o que Yah HVHY 
ordenara a Moshe, assim o fizeram.  

 Bemidbar - Números Capítulo, 2  

[364 O acampamento: Yehudah ao leste] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe e a Aharôn: 2 Os 
israelitas acampar-se-ão, cada um junto ao seu 
estandarte, com as insígnias das casas de seus pais; 
ao redor, de frente para a tenda do encontro, se 
acamparão. 3 Ao lado oriental se acamparão os do 
estandarte do acampamento de Yehudah, 
segundo os seus exércitos; e Nasom, filho de 
Aminadabe, será o príncipe dos filhos de Yehudah. 
4 E o seu exército, os que foram contados deles, 
era de setenta e quatro mil e seiscentos. 5 Junto a 
eles se acamparão os da tribo de Issacar; e 
Netanel, filho de Zuar, será o príncipe dos filhos de 
Issacar. 6 E o seu exército, os que foram contados 
deles, era de cinquenta e quatro mil e 
quatrocentos. 7 Depois a tribo de Zebulom; e 
Eliabe, filho de Helom, será o príncipe dos filhos de 
Zebulom. 8 E o seu exército, os que foram 
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contados deles, era de cinquenta e sete mil e 
quatrocentos. 9 Todos os que foram contados do 
acampamento de Yehudah eram cento e oitenta e 
seis mil e quatrocentos, segundo os seus exércitos. 
Esses marcharão primeiro. 

[365 Reuven ao sul] 

 10 O estandarte do acampamento de Reuven 
segundo os seus exércitos, estará para a banda do 
sul; e Elizur, filho de Sedeur, será o príncipe dos 
filhos de Reuven. 11 E o seu exército, os que foram 
contados deles, era de quarenta e seis mil e 
quinhentos. 12 Junto a ele se acamparão os da 
tribo de Shmeon; e Selumiel, filho de Zurisadai, 
será o príncipe dos filhos de Shmeon. 13 E o seu 
exército, os que foram contados deles, era de 
cinquenta e nove mil e trezentos. 14 Depois a tribo 
de Gade; e Eliasafe, filho de Reuel, será o príncipe 
dos filhos de Gade. 15 E o seu exército, os que 
foram contados deles, era de quarenta e cinco mil 
seiscentos e cinquenta. 16 Todos os que foram 
contados do acampamento de Reuven eram 
cento e cinquenta e um mil quatrocentos e 
cinquenta, segundo os seus exércitos. Esses 
marcharão em segundo lugar. 

[366 O tabernáculo na marcha] 

 17 Então partirá a tenda do encontro com o 
acampamento dos leviim no meio dos arraiais; 
como se acamparem, assim marcharão, cada um 
no seu lugar, segundo os seus estandartes. 

[367 Efraim ao oeste] 

 18 Para a banda do ocidente estará o estandarte 
do acampamento de Efraim, segundo os seus 
exércitos; e Elisama, filho de Amiúde, será o 
príncipe dos filhos de Efraim. 19 E o seu exército, 
os que foram contados deles, era de quarenta mil 
e quinhentos. 20 Junto a eles estará a tribo de 
Manashé; e Gamaliel, filho de Pedazur, será o 
príncipe dos filhos de Manashé. 21 E o seu 
exército, os que foram contados deles, era de 
trinta e dois mil e duzentos. 22 Depois a tribo de 
Binyamin; e Abidã, filho de Gideôni, será o príncipe 
dos filhos de Binyamin. 23 E o seu exército, os que 
foram contados deles, era de trinta e cinco mil e 
quatrocentos. 24 Todos os que foram contados o 
acampamento de Efraim eram cento e oito mil e 
cem, segundo os seus exércitos. Esses marcharão 
em terceiro lugar. 

[368 Dã ao norte] 

 25 Para a banda do norte estará o estandarte do 
acampamento de Dã, segundo os seus exércitos; e 
Aiezer, filho de Amisadai, será o príncipe dos filhos 
de Dã. 26 E o seu exército, os que foram contados 
deles, era de sessenta e dois mil e setecentos. 27 
Junto a eles se acamparão os da tribo de Aser; e 
Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de 
Aser. 28 E o seu exército, os que foram contados 
deles, era de quarenta e um mil e quinhentos. 29 
Depois a tribo de Naftali; e Airá, filho de Enã, será 
o príncipe dos filhos de Naftali. 30 E o seu exército, 
os que foram contados deles, era de cinquenta e 
três mil e quatrocentos. 31 Todos os que foram 
contados do acampamento de Dã eram cento e 
cinquenta e sete mil e seiscentos. Esses marcharão 
em último lugar, segundo os seus estandartes. 

[369 Acampamento como um todo] 

 32 São esses os que foram contados dos israelitas, 
segundo todas as casas de seus pais; todos os que 
foram contados dos arraiais segundo os seus 
exércitos, eram seiscentos e três mil quinhentos e 
cinquenta. 33 Mas os leviim não foram contados 
entre os israelitas, como Yah HVHY ordenara a 
Moshe. 34 Assim fizeram os israelitas, conforme 
tudo o que Yah HVHY ordenara a Moshe; 
acamparam-se segundo os seus estandartes, e 
marcharam, cada qual segundo as suas famílias, 
segundo todas as casas de seus pais.  

  

 

Bemidbar - Números Capítulo, 3  

[370 Genealogia de Aharôn] 

1 Estas, eram as gerações de Aharôn e de Moshe, 
no dia em que Yah HVHY falou com Moshe no 
monte Sinay. 2 Os nomes dos filhos de Aharôn são 
estes: o 1º filho, Nadabe; depois Abiú, Eleazar e 
Itamar. 3 São esses os nomes dos filhos de Aharôn, 
dos cohanim que foram ungidos, a quem ele 
consagrou para administrarem o sacerdócio. 4 
Mas Nadabe e Abiú morreram perante Yah HVHY 
quando ofereceram fogo estranho perante Yah 
HVHY no deserto do Sinay, e não tiveram filhos; 
porém Eleazar e Itamar administraram o 
sacerdócio diante de Aharôn, seu pai. 

[371 Status dos leviim] 

 5 Disse Yah HVHY a Moshe: 6 Faze chegar a tribo 
de Levi, e põe-nos diante de Aharôn, o cohen, para 
que o sirvam; 7 eles cumprirão o que é devido a ele 
e a toda a congregação, diante da tenda do 
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encontro, fazendo o serviço do Mishekan; 8 
cuidarão de todos os móveis da tenda do 
encontro, e zelarão pelo cumprimento dos 
deveres dos israelitas, fazendo o serviço do 
Mishekan. 9 Darás, os leviim a Aharôn e a seus 
filhos; de todo lhes são dados da parte dos 
israelitas. 10 Mas a Aharôn e a seus filhos 
ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio; e 
o estranho que se chegar será morto. 

[372 Em lugar do primogênito] 

 11 Disse o adon a Moshe: 12 Eu, eu mesmo tenho 
tomado os leviim do meio dos israelitas, em lugar 
de todo 1º filho, que abre a madre, entre os 
israelitas; e os leviim serão meus, 13 porque todos 
os primogênitos são meus. No dia em que feri a 
todos os primogênitos na terra do Egito, 
santifiquei para mim todos os primogênitos em 
Yisrael, tanto dos homens como dos animais; 
meus serão. 

[373 Censo dos leviim: Gérson] 

 Eu sou Yah HVHY Yah HVHY. 14 Disse Yah HVHY 
a Moshe no deserto do Sinay: 15 Conta os filhos de 
Levi, segundo todas as casas de seus pais, pelas 
suas famílias; contarás todo homem da idade de 
um mês, para cima. 16 E Moshe os contou 
conforme o mandado de Yah HVHY como lhe fora 
ordenado. 17 Estes, foram os filhos de Levi, pelos 
seus nomes: Gérson, Coate e Merári. 18 E estes 
são os nomes dos filhos de Gérson pelas suas 
famílias: Líbni e Simei. 19 E os filhos de Coate, pelas 
suas famílias: Ameram, Izar, Hevron e Uziel. 20 E os 
Meraritas, pelas suas famílias: Mali e Musi. São 
essas as famílias dos leviim, segundo todas as casas 
de seus pais. 21 De Gérson era a família dos libnitas 
e a família dos simeítas. São estas as famílias dos 
gersonitas. 22 Os que deles foram contados, 
segundo o número de todos os homens da idade 
de um mês para cima, sim, os que deles foram 
contados eram sete mil e quinhentos. 23 As 
famílias dos gersonitas acampar-se-ão atrás da 
Habitação, ao ocidente. 24 E o príncipe da casa 
paterna dos gersonitas será Eliasafe, filho de Lael. 
25 E os filhos de Gérson terão a seu cargo na tenda 
do encontro o Mishekan a tenda, a sua coberta e 
o reposteiro da porta da tenda do encontro, 26 e 
as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do 
átrio, que está junto ao Beit HaMikdash e junto ao 
altar, em redor, como também as suas cordas para 
todo o seu serviço. 

[374 Coate e Merari] 

 27 De Coate era a família dos anramitas, e a 
família dos izaritas, e a família dos hebronitas, e a 
família dos uzielitas; são estas as famílias dos 
coatitas. 28 Segundo o número de todos os 
homens da idade de um mês para cima, eram oito 
mil e seiscentos os que tinham a seu cargo o lugar 
sagrado. 29 As famílias dos filhos de Coate 
acampar-se-ão ao lado do Mishekan para a banda 
do sul. 30 E o príncipe da casa paterna das famílias 
dos coatitas será Elizafã, filho de Uziel. 31 Eles 
terão a seu cargo a aron e a mesa, a menorah, os 
altares e os utensílios do lugar sagrado com que 
ministram, e o reposteiro com todo o seu serviço. 
32 E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, 
filho de Aharôn, o cohen; ele terá a 
superintendência dos que têm a seu cargo o lugar 
sagrado. 33 De Merári era a família dos malitas e a 
família dos musitas; são estas as famílias de 
Merári. 34 Os que deles foram contados, segundo 
o número de todos os homens de um mês para 
cima, eram seis mil e duzentos. 35 E o príncipe da 
casa paterna das famílias de Merári será Zuriel, 
filho de Abiail; eles se acamparão ao lado do 
Mishekan, para a banda do norte. 36 Por 
designação os Meraritas terão a seu cargo as 
armações do Mishekan e os seus travessões, as 
suas colunas e as suas bases, e todos os seus 
pertences, com todo o seu serviço, 37 e as colunas 
do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas 
e as suas cordas. 38 Diante do Mishekan, para a 
banda do oriente, diante da tenda do encontro, 
acampar-se-ão Moshe, e Aharôn com seus filhos, 
que terão a seu cargo o lugar sagrado, para 
zelarem pelo cumprimento dos deveres dos 
israelitas; e o estranho que se chegar será morto. 
39 Todos os que foram contados dos leviim, que 
Moshe e Aharôn contaram por mandado de Yah 
HVHY segundo as suas famílias, todos os homens 
de um mês para cima, eram vinte e dois mil. 

[375 Censo do primogênito] 

 40 Disse Yah HVHY a Moshe: Conta todos os 
primogênitos dos israelitas, da idade de um mês 
para cima, e toma o número dos seus nomes. 41 E 
para mim tomarás os leviim (eu sou Yah HVHY) 
em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e 
o gado dos leviim em lugar de todos os 
primogênitos entre o gado de Yisrael. 42 Moshe, 
contou, como Yah HVHY lhe ordenara, todos os 
primogênitos entre os israelitas. 43 E todos os 
primogênitos, pelo número dos nomes, da idade 
de um mês para cima, segundo os que foram 
contados deles, eram vinte e dois mil duzentos e 
setenta e três. 
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[376 Substituindo os leviim] 

 44 Disse ainda mais Yah HVHY a Moshe: 45 Toma 
os leviim em lugar de todos os primogênitos entre 
os israelitas, e o gado dos leviim em lugar do gado 
deles; uma vez que os leviim serão meus. Eu sou 
Yah HVHY. 46 Pela libertação dos duzentos e 
setenta e três primogênitos dos israelitas, que 
excedem o número dos leviim, 47 receberás por 
cabeça cinco siclos; conforme o siclo do lugar 
sagrado os receberás (o siclo tem vinte jeiras), 48 e 
darás a Aharôn e a seus filhos o dinheiro da 
libertação dos que excedem o número entre eles. 
49 Então Moshe recebeu o dinheiro da libertação 
dos que excederam o número dos que foram 
remidos pelos leviim; 50 dos primogênitos dos 
israelitas recebeu o dinheiro, mil trezentos e 
sessenta e cinco siclos, segundo o siclo do lugar 
sagrado. 51 E Moshe deu o dinheiro da libertação 
a Aharôn e a seus filhos, conforme Yah HVHY lhe 
ordenara.  

 

 Bemidbar - Números Capítulo, 4  

[377 Funções para Kehat] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe e a Aharôn: 2 Tomai a 
soma dos filhos de Coate, no meio dos filhos de 
Levi, pelas suas famílias, segundo todas casas de 
seus pais, 3 da idade de trinta anos para cima até 
os cinquenta anos, de todos os que entrarem no 
serviço para fazerem o trabalho na tenda do 
encontro. 4 Este será o serviço dos filhos de Coate; 
na tenda do encontro, com relação as coisas 
santíssimas: 5 Quando partir o acampamento, 
Aharôn e seus filhos entrarão e, abaixando o véu 
do reposteiro, com ele cobrirão a aron do 
testemunho; 6 por-lhe-ão por cima uma coberta 
de couro fino, e sobre ela estenderão um pano 
todo de azul, e lhe meterão os varais. 7 Sobre a 
mesa dos pães da proposição estenderão um 
pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as 
colheres, as tigelas e os cântaros para as ofertas de 
libação; também o pão contínuo estará sobre ela. 
8 Depois estender-lhe-ão por cima um pano de 
carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de 
couro fino, e meterão à mesa os varais. 9 Então 
tomarão um pano de azul, e cobrirão a menorah 
da luminária, as suas lâmpadas, os seus 
espevitadores, os seus cinzeiros, e todos os seus 
vasos do azeite, com que o preparam; 10 e o 
envolverão, juntamente com todos os seus 
utensílios, em uma coberta de couro fino, e o 
colocarão sobre os varais. 11 Sobre o altar de ouro 

estenderão um pano de azul, e com uma coberta 
de couro fino o cobrirão, e lhe meterão os varais. 
12 Também tomarão todos os utensílios do 
ministério, com que servem no lugar sagrado, 
envolvê-los-ão num pano de azul e, cobrindo-os 
com uma coberta de couro fino, os colocarão 
sobre os varais. 13 E, tirando as cinzas do altar, 
estenderão sobre ele um pano de púrpura; 14 
colocarão nele todos os utensílios com que o 
servem: os seus braseiros, garfos, as pás e as 
bacias, todos os utensílios do altar; e sobre ele 
estenderão uma coberta de couro fino, e lhe 
meterão os varais. 15 Quando Aharôn e seus 
filhos, ao partir o acampamento, acabarem de 
cobrir o lugar sagrado e todos os seus móveis, os 
filhos de Coate virão para levá-lo; mas nas coisas 
sagradas não tocarão, para que não morram; esse 
é o cargo dos filhos de Coate na tenda do 
encontro. 16 Eleazar, filho de Aharôn, o cohen, 
terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso 
aromático, a oferenda contínua de cereais e o óleo 
da unção; isto é, terá a seu cargo todo o Mishekan, 
e tudo o que nele há, o lugar sagrado e os seus 
móveis. 

[378 Precauções para os kehatitas] 

 17 Disse Yah HVHY a Moshe e a Aharôn: 18 Não 
cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio 
dos leviim; 19 mas isto lhes fareis, para que vivam 
e não morram, quando se aproximarem das coisas 
santíssimas: Aharôn e seus filhos entrarão e lhes 
designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo; 
20 mas eles não entrarão a ver, nem por um 
momento, as coisas sagradas, para que não 
morram.  

35ª Porção: Nasso – Fazei uma contagem 

Nasso: Fazei uma contagem 
Porção semanal: Nm 4: 21-7: 89 
Última leitura: Nm 7: 87-89 
Conclusão: Jz 13: 2-25 
Salmo Nasso: 67 
E. M: Lc 13:1-14:35 

[379 Funções de Guershon] 

21 Disse Yah HVHY a Moshe: 22 Toma também a 
soma dos filhos de Gérsom segundo todas as casas 
de seus pais, segundo as suas famílias; 23 da idade 
de trinta anos para cima até os cinquenta os 
contarás, a todos os que entrarem no serviço para 
fazerem o trabalho na tenda do encontro. 24 Este 
será o serviço das famílias dos gersonitas, ao 
servirem e ao levarem as cargas: 25 levarão as 
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cortinas do Mishekan, a tenda do encontro, a sua 
coberta, a coberta de couro fino, que está por 
cima, o reposteiro da porta da tenda do encontro, 
26 as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do 
átrio, que está junto ao Beit HaMikdash e junto ao 
altar em redor, as suas cordas, e todos os 
instrumentos do seu serviço; enfim tudo quanto se 
houver de fazer com relação a essas coisas, nisso 
hão de servir. 27 Todo o trabalho dos filhos dos 
gersonitas, em todo o seu cargo, e em todo o seu 
serviço, será segundo o mandado de Aharôn e de 
seus filhos; e lhes designareis os cargos em que 
deverão servir. 28 Este é o serviço das famílias dos 
filhos dos gersonitas na tenda do encontro; e o seu 
trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de 
Aharôn, o cohen. 

[380 Funções de Marari; apuração de Kehat] 

 29 Quanto aos Meraritas, contá-los-ás segundo as 
suas famílias, segundo as casas e seus pais; 30 da 
idade de trinta anos para cima até os cinquenta os 
contarás, a todos os que entrarem no serviço para 
fazerem o trabalho da tenda do encontro, 31 Este 
será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na 
tenda do encontro: as armações do Mishekan e os 
seus varais, as suas colunas e as suas bases, 32 
como também as colunas do átrio em redor e as 
suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com 
todos os seus objetos, e com todo o seu serviço; e 
por nome lhes designareis os objetos que ficarão a 
seu cargo. 33 Este é o serviço das famílias dos 
Meraritas, segundo todo o seu trabalho na tenda 
do encontro, sob a direção de Itamar, filho de 
Aharôn, o cohen. 34 Moshe, e Aharôn e os 
príncipes da congregação contaram os coatitas, 
segundo as suas famílias, segundo as casas e seus 
pais, 35 da idade de trinta anos para cima até os 
cinquenta, todos os que entraram no serviço para 
o trabalho na tenda do encontro; 36 os que deles 
foram contados, segundo as suas famílias, eram 
dois mil setecentos e cinquenta. 37 Esses são os 
que foram contados das famílias dos coatitas, isto 
é, todos os que haviam de servir na tenda do 
encontro, aos quais Moshe e Aharôn contaram, 
conforme o mandado de Yah HVHY por 
intermédio de Moises. 

[381 Apuração de Guershon e Merari] 

 38 Semelhantemente os que foram contados dos 
filhos de Gérsom segundo as suas famílias, 

 
290 Nm 5:3 - 324 º Mandamento negativo: Que não entre um sacerdote 
impuro ao átrio – ‘…e não profanarão seu acampamento…’. 

segundo todas as casas de seus pais, 39 da idade 
de trinta anos para cima até os cinquenta, todos os 
que entraram no serviço, para o trabalho na tenda 
do encontro, 40 os que deles foram contados, 
segundo as suas famílias, segundo todas as casas 
de seus pais, eram dois mil seiscentos e trinta. 41 
Esses são os que foram contados das famílias dos 
filhos de Gérsom todos os que haviam de servir na 
tenda do encontro, aos quais Moshe e Aharôn 
contaram, conforme o mandado de Yah HVHY. 
42 E os que foram contados das famílias dos 
Meraritas, segundo as suas famílias, segundo 
todas as casas de seus pais, 43 da idade de trinta 
anos para cima até os cinquenta, todos os que 
entraram no serviço, para o trabalho na tenda do 
encontro, 44 os que deles foram contados, 
segundo as suas famílias, eram três mil e duzentos. 
45 Esses são os que foram contados das famílias 
dos Meraritas, aos quais Moshe e Aharôn 
contaram, conforme o mandado de Yah HVHY 
por intermédio de Moshe. 46 Todos os que foram 
contados dos leviim, aos quais contaram Moshe e 
Aharôn e os príncipes de Yisrael, segundo as suas 
famílias, segundo todas as casas de seus pais, 47 da 
idade de trinta anos para cima até os cinquenta, 
todos os que entraram no serviço para 
trabalharem e para levarem cargas na tenda do 
encontro, 48 os que deles foram contados eram 
oito mil quinhentos e oitenta. 49 Conforme o 
mandado de Yah HVHY foram contados por 
Moshe, cada qual segundo o seu serviço, e 
segundo o seu cargo; assim foram contados por 
ele, como Yah HVHY lhe ordenara.  

  

Bemidbar - Números Capítulo, 5  

[382 Purificando o acampamento] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: 2 Ordena aos 
israelitas que excluam do acampamento a todo 
leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todo o 
que está oriundo por ter tocado num morto; 3 290 
tanto homem como mulher os lançareis para fora, 
sim, para fora do acampamento os lançareis; para 
que não contaminem o seu acampamento, no 
meio do qual eu habito. 4 Assim fizeram os 
israelitas, lançando-os para fora do 
acampamento; como Yah HVHY falara a Moshe, 
assim fizeram os israelitas. 

Apenas uma amostra reduzida
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[383 Oferendas] 

 5 Disse Yah HVHY a Moshe: 6 291 Dize aos 
israelitas: Quando homem ou mulher errar contra 
o seu próximo, transgredindo os preceitos de Yah 
HVHY e tornando-se assim culpado, 7 confessará o 
erro que tiver cometido, e pela sua culpa fará 
plena restituição, e ainda lhe acrescentará a sua 
quinta parte; e a dará àquele contra quem se fez 
culpado. 8 Mas, se esse homem não tiver parente 
chegado, a quem se possa fazer a restituição pela 
culpa, esta será feita a Yah HVHY e será do cohen, 
além do carneiro da expiação com que se fizer 
expiação por ele. 9 Semelhantemente toda 
oferenda elevada de todas as coisas consagradas 
dos israelitas, que estes trouxerem ao cohen, será 
dele. 10 Enfim, as coisas consagradas de cada um 
serão do cohen; tudo o que alguém lhe der será 
dele. 

[384 A suspeita de adultério] 

 11 Disse Yah HVHY a Moshe: 12 Fala aos 
israelitas, e dize-lhes: Se a mulher de alguém se 
desviar pecando contra ele, 13 e algum homem 
fazer sexo com ela, sendo isso oculto aos olhos de 
seu marido e conservado encoberto, se ela se tiver 
contaminado, e contra ela não houver 
testemunha, por não ter sido apanhada em 
flagrante; 14 se o espírito de ciúmes vier sobre ele, 
e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver 
contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de 
ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que 
ela não se tenha contaminado; 15 o homem trará 
sua mulher perante o cohen, e juntamente trará a 
sua oferenda por ela, a décima parte de uma efa 
de farinha de cevada, sobre a qual não deitará 
azeite nem porá incenso; uma vez que é oferenda 
de cereais por ciúmes, oferenda memorativa, que 
traz o delito à memória. 16 O cohen fará a mulher 
chegar, e a porá perante Yah HVHY. 17 E o cohen 
tomará num vaso de barro água sagrada; também 
tomará do pó que houver no chão do Mishekan, e 
o deitará na água. 18 Então apresentará a mulher 
perante Yah HVHY e descobrirá a cabeça da 
mulher, e lhe porá na mão a oferenda de cereais 
memorativa, que é a oferenda de cereais por 
ciúmes; e o cohen terá na mão a água de 
amargura, que traz consigo a maldição; 19 e a fará 
jurar, e a ela dirá: Se nenhum homem se deitou 
contigo, e se não te desviaste para a imundícia, 

 
291 Nm 5:6 - 73 º Mandamento positivo: Confessar perante Elohim por toda 
transgressão que haja realizado, tanto no momento do sacrifício como não no 
momento do sacrifício – ‘E confessarão sua transgressão…’ 

violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água 
de amargura, que traz consigo a maldição; 20 mas 
se te desviaste, violando o voto conjugal, e te 
contaminaste, e algum homem que não é teu 
marido se deitou contigo, 21 então o cohen, 
fazendo que a mulher tome o juramento de 
maldição, lhe dirá: Yah HVHY te ponha por 
maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te 
Yah HVHY consumir-se a tua coxa e inchar o teu 
ventre; 22 e esta água que traz consigo a maldição 
entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o 
ventre, e te fazer consumir-se a coxa. Então a 
mulher dirá: Assim seja, assim seja. 23 Então o 
cohen escreverá estas maldições num rolo, e na 
água de amargura as apagará; 24 e fará que a 
mulher beba a água de amargura, que traz consigo 
a maldição; e a água que traz consigo a maldição 
entrará nela para se tornar amarga. 25 E o cohen 
tomará da mão da mulher a oferenda de cereais 
por ciúmes, e moverá a oferenda de cereais 
perante Yah HVHY e a trará ao altar; 26 também 
tomará um punhado da oferenda de cereais como 
memorial da oferenda, e o queimará sobre o altar, 
e depois fará que a mulher beba a água. 27 
Quando ele tiver feito que ela beba a água, 
sucederá que, se ela se tiver contaminado, e tiver 
errado contra seu marido, a água, que traz consigo 
a maldição, entrará nela, tornando-se amarga; 
inchar-lhe-á o ventre e a coxa se lhe consumirá; e 
a mulher será por maldição no meio do seu povo. 
28 E, se a mulher não se tiver contaminado, mas 
for inocente, então será livre, e conceberá filhos. 
29 Esta é a toráh dos ciúmes, com relação à mulher 
que, violando o voto conjugal, se desviar e for 
contaminada; 30 292 ou com relação ao homem 
sobre quem vier o espírito de ciúmes, e se 
enciumar de sua mulher; ele apresentará a mulher 
perante Yah HVHY e o cohen cumprirá para com 
ela toda esta toráh. 31 Esse homem será livre do 
delito; a mulher, porém, levará sobre si o seu 
delito.  

 

 Bemidbar - Números Capítulo, 6  

[385 O nazirita] 

1 Disse Yah HVHY a Moshe: 2 Fala aos israelitas, e 
dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja 
mulher, fizer voto especial de nazireu, a fim de se 

292 Nm 5:30 - 223 º Mandamento positivo: Fazer com a ‘sotá’ (mulher sobre 
a qual recai suspeita de adultério) conforme o escrito na Torá – ‘…fará a ela o 
cohen…’ 

Apenas uma amostra reduzida
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separar para Yah HVHY 3 abster-se-á de vinho e 
de bebida forte; não beberá, vinagre de vinho, 
nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma 
feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. 
4 Por todos os dias do seu nazireado não comerá 
de coisa alguma que se faz da uva, desde os 
caroços até as cascas. 5 293 Por todos os dias do seu 
voto de nazireado, navalha não passará sobre a 
sua cabeça; até que se cumpram os dias pelos 
quais ele se tenha separado para Yah HVHY será 
Santo; deixará crescer as guedelhas do cabelo da 
sua cabeça. 6 Por todos os dias da sua separação 
para Yah HVHY não se aproximará de cadáver 
algum. 7 Não se contaminará nem por seu pai, 
nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por 
sua irmã, quando estes morrerem; uma vez que o 
nazireado do seu Elohim está sobre a sua cabeça: 
8 Por todos os dias do seu nazireado será Santo a 
Yah HVHY. 9 294 Se alguém morrer subitamente 
junto dele, contaminando-se assim a cabeça do 
seu nazireado, rapará a sua cabeça no dia da sua 
purificação, ao 7º dia a rapará. 10 Ao 8º dia trará 
duas rolas ou dois pombinhos, ao cohen, à porta 
da tenda do encontro; 11 e o cohen oferecerá um 
como oferenda pelo erro, e o outro como 
sacrifício, e fará expiação por esse que errou com 
relação ao morto; assim naquele mesmo dia 
santificará a sua cabeça. 12 Então separará a Yah 
HVHY os dias do seu nazireado, e para oferenda 
pela culpa trará um cordeiro de um ano; mas os 
dias antecedentes serão perdidos, uma vez que o 
seu nazireado foi contaminado. 13 Esta, é a toráh 
do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do 
seu nazireado ele será trazido à porta da tenda do 
encontro, 14 e oferecerá a sua oferenda a Yah 
HVHY: um cordeiro de um ano, sem defeito, como 
sacrifício, e uma cordeira de um ano, sem defeito, 
como oferenda pelo erro, e um carneiro sem 
defeito como oferenda pacífica; 15 e um cesto de 
pães sem fermento, bolos de flor de farinha 
amassados com azeite como também as 
respectivas ofertas de cereais e de libação. 16 E o 
cohen os apresentará perante Yah HVHY e 
oferecerá a oferenda pelo erro, e o sacrifício; 17 
também oferecerá o carneiro em sacrifício de 
oferenda pacífica a Yah HVHY com o cesto de pães 

 
293 Nm 6:5 - 92 º Mandamento positivo: O ‘nazir’, que deixe crescer seu 
cabelo – ‘…deixará crescer o cabelo de sua cabeça…’ 

294 Nm 6:9 - 93 º Mandamento positivo: Raspar o ‘nazir’ sua cabeça ao trazer 
seu sacrifício, completando seus dias de ‘nazir’, ou dentro deles, caso haja-se 
impurificado – ‘…caso morra sobre ele alguém de sua família…’ 

sem fermento e as respectivas ofertas de cereais e 
de libação. 18 Então o nazireu, à porta da tenda do 
encontro, rapará o cabelo do seu nazireado, tomá-
lo-á e o porá sobre o fogo que está debaixo do 
sacrifício das ofertas pacíficas. 19 Depois o cohen 
tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão 
ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá 
nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado 
o cabelo do seu nazireado; 20 e o cohen os moverá 
como oferenda de movimento perante Yah 
HVHY; isto é Santo para o cohen, juntamente com 
o peito da oferenda de movimento, e com a 
espádua da oferenda elevada; e depois o nazireu 
poderá beber vinho. 21 Esta é a toráh do que fizer 
voto de nazireu, e da sua oferenda a Yah HVHY 
pelo seu nazireado, afora qualquer outra coisa que 
as suas posses lhe permitirem oferecer; segundo o 
seu voto, que fizer, assim fará conforme a toráh o 
seu nazireado. 

[386 A benção do sacerdote] 

 22 Disse Yah HVHY a Moshe: 23 295 Fala a Aharôn, 
e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os 
israelitas; dir-lhes-eis: 24 Yah HVHY te abençoe e 
te guarde; 25 Yah HVHY faça resplandecer o seu 
rosto sobre ti, e tenha clemência de ti; 26 Yah 
HVHY levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. 27 
Assim porão o meu nome sobre os israelitas, e eu 
os abençoarei.  

 Bemidbar - Números Capítulo, 7  

[387 A oferenda dos líderes] 

1 No dia em que Moshe acabou de levantar o 
Mishekan, tendo-o ungido e santificado 
juntamente com todos os seus móveis, bem como 
o altar e todos os seus utensílios, depois de ungi-
los e santificá-los, 2 os príncipes de Yisrael, líderes 
das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. 
Estes eram os príncipes das tribos, os que estavam 
sobre os que foram contados. 3 Trouxeram eles a 
sua oferenda perante Yah HVHY: seis carros 
cobertos, e doze bois; por dois príncipes um carro, 
e por cada um, um boi; e os apresentaram diante 
do Mishekan. 4 Disse Yah HVHY a Moshe: 5 
Recebe-os deles, para serem utilizados no serviço 

295 Nm 6:23 – 26º Mandamento positivo: Um dos auges da oração em 
público é a Bênção dos Cohanim, quando estes sobem a frente da Arca 
Sagrada e abençoam o público. Devemos ressaltar que quem está dando a 
bênção é Elohim, e os Cohanim são os mensageiros. A bênção é: “ Elohim te 
abençoe e te proteja. Elohim faça Sua face brilhar sobre ti e seja gracioso para 
contigo. Elohim levante Sua face para ti e te dê paz.” – ‘Fala a Aarão e a seus 
filhos, dizendo: Assim abençoareis aos filhos de Yisrael;’  

Apenas uma amostra reduzida
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da tenda do encontro; e os darás aos leviim, a cada 
qual segundo o seu serviço: 6 Assim Moshe 
recebeu os carros e os bois, e os deu aos leviim. 7 
Deu dois carros e quatro bois aos filhos de Gérson 
segundo o seu serviço; 8 e quatro carros e oito bois 
deu aos Meraritas, segundo o seu serviço, sob as 
ordens de Itamar, filho de Aharôn, o cohen. 9 296 
Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, uma vez 
que lhes pertencia o serviço de levar o lugar 
sagrado, e o levavam aos ombros. 10 Os príncipes 
fizeram também oferenda para a dedicação do 
altar, no dia em que foi ungido; e os príncipes 
apresentaram as suas ofertas perante o altar. 11 E 
disse Yah HVHY a Moshe: Cada príncipe oferecerá 
a sua oferenda, cada qual no seu dia, para a 
dedicação do altar. 

[388 As oferendas de dedicação: Yehudah] 

 12 O que ofereceu a sua oferenda no 1º dia foi 
Nasom, filho de Aminadabe, da tribo de Yehudah. 
13 A sua oferenda foi uma salva de prata do peso 
de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de 
setenta siclos, segundo o siclo do lugar sagrado; 
ambas cheias de flor de farinha amassada com 
azeite, para oferenda de cereais; 14 uma colher de 
ouro de dez siclos, cheia de incenso; 15 um 
novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para 
sacrifício; 16 um bode para oferenda pelo erro; 17 
e para sacrifício de ofertas pacíficas dois bois, cinco 
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; 
esta foi a oferenda de Nasom, filho de Aminadabe. 

[389 O segundo: Issachar] 

 18 No 2º dia fez a sua oferenda Netanel, filho de 
Zuar, príncipe de Issacar. 19 E como sua oferenda 
ofereceu uma salva de prata do peso de cento e 
trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, 
segundo o siclo do lugar sagrado; ambos cheios de 
flor de farinha amassada com azeite, para 
oferenda de cereais; 20 uma colher de ouro de dez 
siclos, cheia de incenso; 21 um novilho, um 
carneiro, um cordeiro de um ano, para sacrifício; 
22 um bode para oferenda pelo erro; 23 e para 
sacrifício de ofertas pacíficas dois bois, cinco 
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; 
esta foi a oferenda de Netanel, filho de Zuar. 

[390 O 3º dia: Zebulun] 

 24 No 3º dia fez a sua oferenda Eliabe, filho de 
Helom, príncipe dos filhos de Zebulom. 25 A sua 

 
296 Nm 7:9 – 34º Mandamento positivo: Transportar a arca sobre o ombro, 
quando necessitar ser transportada – ‘Sobre o ombro o levarão …’ 

oferenda foi uma salva de prata do peso de cento 
e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, 
segundo o siclo do lugar sagrado; ambos cheios de 
flor de farinha amassada com azeite, para 
oferenda de cereais; 26 uma colher de ouro de dez 
siclos, cheia de incenso; 27 um novilho, um 
carneiro, um cordeiro de um ano, para sacrifício; 
28 um bode para oferenda pelo erro; 29 e para 
sacrifício de ofertas pacíficas dois bois, cinco 
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; 
esta foi a oferenda de Eliabe, filho de Helom. 

[391 O 4º dia: Reuben] 

 30 No 4º dia fez a sua oferenda Elizur, filho de 
Sedeur, príncipe dos filhos de Reuven. 31 A sua 
oferenda foi uma salva de prata do peso de cento 
e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, 
segundo o siclo do lugar sagrado; ambos cheios de 
flor de farinha amassada com azeite, para 
oferenda de cereais; 32 uma colher de ouro de dez 
siclos, cheio de incenso; 33 um novilho, um 
carneiro, um cordeiro de um ano, para sacrifício; 
34 um bode para oferenda pelo erro; 35 e para 
sacrifício de ofertas pacíficas dois bois, cinco 
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; 
esta foi a oferenda de Elizur, filho de Sedeur. 

[392 O 5º dia: Simão] 

 36 No 5º dia fez a sua oferenda Selumiel, filho de 
Zurisadai, príncipe dos filhos de Shmeon. 37 A sua 
oferenda foi uma salva de prata do peso de cento 
e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, 
segundo o siclo do lugar sagrado; ambos cheios de 
flor de farinha amassada com azeite, para 
oferenda de cereais; 38 uma colher de ouro de dez 
siclos, cheia de incenso; 39 um novilho, um 
carneiro, um cordeiro de um ano, para sacrifício; 
40 um bode para oferenda pelo erro; 41 e para 
sacrifício de ofertas pacíficas dois bois, cinco 
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; 
esta foi a oferenda de Selumiel, filho de Zurisadai. 

[393 O 6º dia: Gade] 

 42 No 6º dia fez a sua oferenda Eliasafe, filho de 
Deuel, príncipe dos filhos de Gade. 43 A sua 
oferenda foi uma salva de prata do peso de cento 
e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, 
segundo o siclo do lugar sagrado; ambos cheios de 
flor de farinha amassada com azeite, para 
oferenda de cereais; 44 uma colher de ouro do dez 

Apenas uma amostra reduzida
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5 Devarim – Deuteronômio 
 ֵסֶפר ְּדָבִרים 

 

Devarim - Deuteronômio Capítulo, 1  

44ª Porção semanal: Devarim - Palavras 

Devarim: Palavras 
Porção semanal: Dt 1: 1-3: 22 
Última leitura: Dt 3: 20-22 
Conclusão: Is 1: 1-27 
Salmo Devarim: 137 
E. M: Jo 4:1-5:47 

[500 Introdução] 

1 Estas são as palavras que Moshe falou a todo 
Yisrael além do Yordan, no deserto, na ‘Arabah 
defronte de Sufe, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote 
e Di-Zaabe. 2 São onze dias de viagem desde 
Horev, pelo caminho da montanha de Seir, até 
Cadesh-Barnea. 3 No ano quadragésimo, no mês 
undécimo, no 1º dia do mês, Moshe falou aos 
israelitas, conforme tudo o que o Soberano lhes 
mandara por seu intermédio, 4 depois que 
derrotou a Siom, governante do emori, que 
habitava em Hesbom, e a Ogue, governante de 
Basham, que habitava em Astarote, em Edrei. 5 
Além do Yordan, na terra de Moav, Moshe se pôs 
a explicar a seguinte instrução, e disse: 6 Yah 
HVHY nosso ELOHIM nos falou em Horev, dizendo: 
Assaz vos haveis demorado neste monte. 7 Voltai, 
ponde a caminho, e ide à região montanhosa do 
emori, e a todos os lugares vizinhos, na ‘Arabah, na 
região montanhosa, no vale e no sul; à beira do 
mar, à terra dos kenaanitas, e ao Líbano, até o 
grande rio, o rio Eufrates. 8 Tenho posto esta terra 
diante de vocês; entrai e possuí a terra que Yah 
HVHY prometeu com juramento dar a seus pais, 
Avraham, Yitzhák, e Yaacov, a eles e à sua 
descendência depois deles. 9 Nesse mesmo 
tempo eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-
vos, 10 Yah HVHY seu Elohê dantes tem 
multiplicado, e hoje são tão numerosos como as 
estrelas dos céus. 11 O Yah HVHY Elohê de seus 
pais vos faça mil vezes mais numerosos do que 
são; e vos abençoe, como prometeu para vocês. 
12 Como posso eu sozinho suportar o seu peso, as 
suas cargas e as suas contendas? 13 Selecionem 
homens sábios, entendidos e experimentados, 
segundo as suas tribos, e eu os porei como líderes 

sobre vocês. 14 Então me respondestes: bom 
fazermos o que disseste. 15 Selecionei, os líderes 
de suas tribos, homens sábios e experimentados, 
e os constituí por líderes sobre vocês, chefes de 
mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes 
de dez, por oficiais, segundo as suas tribos. 16 E no 
mesmo tempo ordenei a seus shoftim, dizendo: 
Ouvi as causas entre seus irmãos, e deliberai com 
justiça entre o homem e seu irmão, ou o 
estrangeiro que está com ele. 17 Não fareis 
acepção de pessoas em juízo; de um mesmo 
modo ouvireis o pequeno e o grande; não 
temereis a face de ninguém, porque a deliberação 
é de Elohim; e a causa que vos for difícil demais, a 
trareis a mim, e eu a ouvirei. 18 Assim naquele 
tempo vos ordenei todas as coisas que devíeis 
fazer. 19 Então partimos de Horev, e caminhamos 
por todo aquele grande e terrível deserto que 
vistes, pelo caminho das montanhas do emori, 
como Yah HVHY nosso Elohê nos ordenara; e 
chegamos a Cadesh-Barnea. 20 Então eu vos disse: 
Chegados são às montanhas do emori, que Yah 
HVHY nosso ELOHIM nos dá. 21 Veja aqui Yah 
HVHY teu Elohim tem posto esta terra diante de ti; 
sobe, apodera-te dela, como te falou Yah HVHY 
Elohim de teus pais; não tenha medo, e não te 
assustes. 22 Então todos vocês vos chegaram a 
mim, e dissestes: Mandemos homens adiante de 
nós, para que nos espiem a terra e, de volta, nos 
ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as 
cidades a que devemos ir. 23 Isto me pareceu 
bem; de modo que no meio de vocês tomei doze 
homens, de cada tribo um homem; 24 foram-se 
eles e, subindo as montanhas, chegaram até o vale 
de Escol e espiaram a terra. 25 Tomaram do fruto 
da terra nas mãos, e no-lo trouxeram; e nos 
informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá 
Yah HVHY nosso ELOHIM. 26 Contudo, vocês não 
quiseram subir, mas fostes rebeldes ao mandado 
de Yah HVHY nosso ELOHIM; 27 e murmurastes 
nas suas tendas, e dissestes: Porquanto Yah HVHY 
nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos 
entregar nas mãos do emori, a fim de nos destruir. 
28 Para onde estamos nós subindo? Nossos 
irmãos fizeram com que se derretesse o nosso 
âmago, dizendo: Maior e mais alto é o povo do que 
nós; as cidades são grandes e fortificadas até os 
céus; e vimos ali os filhos dos anaquins. 29 Então 
eu vos disse: Não vos atemorizeis, e não tenhais 
medo deles. 30 Yah HVHY seu Elohim, que vai 
adiante de vocês, ele pelejará por vocês, conforme 
tudo o que tem feito por vocês diante dos seus 
olhos, no Egito, 31 como também no deserto, 
onde vistes como Yah HVHY seu Elohim vos levou, 
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como um homem leva seu filho, por todo o 
caminho que andastes, até chegardes a este lugar. 
32 Mas nem ainda assim confiastes no Yah HVHY 
seu Elohim, 33 que ia adiante de vocês no 
caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para 
vos achar o lugar onde devíeis acampar, e para vos 
mostrar o caminho por onde havíeis de andar. 34 
Ouvindo, Yah HVHY a voz das suas palavras, 
indignou-se e jurou, dizendo: 35 Nenhum dos 
homens desta geração perversa verá a boa terra 
que prometi com juramento dar a seus pais, 36 
salvo Kelev, filho de Yefoné; ele a verá, e a terra 
que pisou darei a ele e a seus filhos, uma vez que 
perseverou em seguir a Yah HVHY 37 Também 
contra mim Yah HVHY se indignou por sua causa, 
dizendo: Igualmente tu lá não entrarás. 38 
Yehôshua, filho de Num, que te serve, ele ali 
entrará; anima-o, porque ele fará que Yisrael a 
receba por herança. 39 E seus pequeninos, dos 
quais dissestes que seriam por presa, e seus filhos 
que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, 
esses lá entrarão, a eles a darei e eles a possuirão. 
40 Quanto a vocês, porém, virai-vos, e parti para o 
deserto, pelo caminho do mar de junco. 41 Então 
respondestes, e me dissestes: Pecamos contra 
Yah HVHY; nós subiremos e pelejaremos, 
conforme tudo o que nos ordenou Yah HVHY 
nosso ELOHIM. Vocês, vos armastes, cada um, dos 
seus instrumentos de guerra, e temerariamente 
propusestes subir a montanha. 42 E disse-me Yah 
HVHY: Dize-lhes: Não subais nem pelejeis, não 
estou no meio de vocês; para que não sejais 
feridos diante de seus inimigos. 43 Assim vos falei, 
mas não ouvistes; antes fostes rebeldes à ordem 
de Yah HVHY e, agindo presunçosamente, 
subistes à montanha. 44 E os amorreus, que 
habitavam naquela montanha, vos saíram ao 
encontro e, perseguindo-vos como fazem as 
abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. 
45 Voltastes, e chorastes perante Yah HVHY; mas 
Yah HVHY não ouviu a sua voz, nem para vocês 
inclinou os ouvidos. 46 Assim foi grande a sua 
demora em Cades, ali vos demorastes muitos dias.  

Devarim - Deuteronômio Capítulo, 2 

 

1 Depois viramo-nos, e caminhamos para o 
deserto, pelo caminho do mar de junco, como Yah 
HVHY me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o 
monte Seir. 

[501 Encontrando Esav] 

 2 Então Yah HVHY me disse: 3 Basta de rodeardes 
este monte; virai-vos para o norte. 4 Dá ordem ao 
povo, dizendo: Haveis de passar pelo território de 
seus irmãos, os filhos de Esav, que habitam em 
Seir; e eles terão medo de vocês. Por conseguinte, 
guardai-vos bem; 5 não contendais com eles, 
porque não vos darei da sua terra nem sequer o 
que pisar a planta de um pé; uma vez que a Esav 
dei o monte Seir por herança. 6 Comprareis deles 
por dinheiro mantimento para comerdes, como 
também comprareis deles água para beberdes. 7 
Pois Yah HVHY teu Elohim te há abençoado em 
toda obra das tuas mãos; ele tem conhecido o teu 
caminho por este grande deserto; estes quarenta 
anos Yah HVHY teu Elohim tem estado contigo; 
nada te há faltado.  
[TS] E eu enviei mensageiros para o rei de Edom, 
dizendo. eu vou passar através de sua terra, eu não 
vou virar de lado através do campo ou através de 
vinhedo, e não beberemos água de um buraco. 
Vamos pelo caminho dos governantes. nós não 
viraremos à direita ou à esquerda até que passe 
sua fronteira. E ele disse, você não deve passar por 
mim ou eu vou vir fora com a espada contra você.  

8 Assim, passamos por nossos irmãos, os filhos de 
Esav, que habitam em Seir, desde o caminho da 
‘Arabah de Elate e de Eziom-Geber: 

[502 Encontrando Moav] 

 Depois nós viramos e passamos pelo caminho do 
deserto de Moav. 9 Então Yah HVHY me disse: 
Não molestes aos de Moav, e não contendas com 
eles em guerra, porque nada te darei da sua terra 
por herança; uma vez que dei Ar por herança aos 
filhos de Lót. 10 (Antes haviam habitado nela os 
emins, povo grande e numeroso, e alto como os 
anaquins; 11 eles também são considerados 
refains como os anaquins; mas os moabitas lhes 
chamam emins. 12 Em outro tempo os horeus 
também habitaram em Seir; porém os filhos de 
Esav os desapossaram, e os destruíram de diante 
de si, e habitaram no lugar deles, assim como 
Yisrael fez à terra da sua herança, que Yah HVHY 
lhe deu. )13 Levantai-vos agora, e passai o ribeiro 
de Zerede. Passamos, o ribeiro de Zerede. 14 E os 
dias que caminhamos, desde Cadesh-Barnea até 
passarmos o ribeiro de Zerede, foram trinta e oito 
anos, até que toda aquela geração dos homens de 
guerra se consumiu do meio do acampamento, 
como Yah HVHY lhes jurara. 15 Também foi 
contra eles a mão de Yah HVHY para os destruir 
do meio do acampamento, até os haver 
consumido. 16 Sucedeu que, sendo já consumidos 
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pela morte todos os homens de guerra no meio do 
povo, 

[503 Encontrando Amon] 

 17 Yah HVHY me disse: 18 Hoje passarás por Ar, 
o limite de Moav; 19 e quando chegares defronte 
dos amonitas, não os molestes, e com eles não 
contendas, porque nada te darei da terra dos 
amonitas por herança; uma vez que aos filhos de 
Lót a dei por herança. 20 Também essa é 
considerada terra de refains; em outro tempo 
habitavam nela refains, mas os amonitas lhes 
chamam zanzumins, 21 povo grande e numeroso, 
e alto como os anaquins; mas Yah HVHY os 
destruiu de diante dos amonitas; e estes, tendo-os 
desapossado, habitaram no lugar deles; 22 assim 
como fez pelos filhos de Esav, que habitam em 
Seir, quando de diante deles destruiu os horeus; e 
os filhos de Esav, havendo-os desapossado, 
habitaram no lugar deles até hoje. 23 Também os 
caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os 
aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e 
habitaram no lugar deles. 24 Levantai-vos, parti e 
passai o ribeiro de Arnom; entreguei nas tuas 
mãos a Siom, o amorreu, governante de Hesbom, 
e à sua terra; começa a te apoderares dela, 
contendendo com eles em guerra. 25 Neste dia 
começarei a meter terror e medo de ti aos povos 
que estão debaixo de todo os céus; os quais, ao 
ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por 
causa de ti. 26 Então, do deserto de Quedemote, 
mandei mensageiros a Siom, governante de 
Hesbom, com palavras de paz, dizendo: 27 Deixa-
me passar pela tua terra; somente pela estrada 
irei, não me desviando nem para a direita nem 
para a esquerda. 28 Por dinheiro me venderás 
mantimento, para que eu coma; e por dinheiro me 
darás a água, para que eu beba. Tão-somente 
deixa-me passar a pé, 29 assim como me fizeram 
os filhos de Esav, que habitam em Seir, e os 
moabitas que habitam em Ar; até que eu passe o 
Yordan para a terra que Yah HVHY nosso ELOHIM 
nos dá. 30 Mas Siom, governante de Hesbom, não 
nos quis deixar passar por sua terra, uma vez que 
Yah HVHY teu Elohim lhe endurecera o espírito, e 
lhe fizera obstinado o âmago, para te entregar nas 
mãos, como hoje se vê. 

[504 Últimos episódios no deserto] 

 31 Disse-me, Yah HVHY: Veja aqui, comecei a 
entregar-te Siom e a sua terra; começa, a te 
apoderares dela, para possuíres a sua terra por 
herança. 32 Então Siom nos saiu ao encontro, ele 
e todo o seu povo, à guerra, em Yaza; 33 e Yah 

HVHY nosso ELOHIM no-lo entregou, e o ferimos a 
ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. 34 
Também naquele tempo lhe apoderamos todas as 
cidades, e fizemos perecer a todos, homens, 
mulheres e pequeninos, não deixando 
sobrevivente algum; 35 somente apoderamos por 
presa o gado para nós, juntamente com o despojo 
das cidades que havíamos tomado. 36 Desde 
Aroer, que está à borda do vale do Arnom, e desde 
a cidade que está no vale, até Gileade, nenhuma 
cidade houve tão alta que de nós escapasse; tudo 
Yah HVHY nosso ELOHIM no-lo entregou. 37 
Somente à terra dos amonitas não chegastes, nem 
a parte alguma da borda do ribeiro de Yabok, nem 
a cidade alguma da região montanhosa, nem a 
coisa alguma que Yah HVHY nosso ELOHIM 
proibira.  

Devarim - Deuteronômio Capítulo, 3  

 

1 Depois nós viramos e subimos pelo caminho de 
Basham; e Ogue, governante de Basham, nos saiu 
ao encontro, ele e todo o seu povo, à guerra, em 
Edrei. 2 Então Yah HVHY me disse: Não temas, 
porque te entreguei nas mãos, a ele e a todo o seu 
povo, e a sua terra; e farás a ele como fizeste a 
Siom, governante do emori, que habitava em 
Hesbom. 3 Assim Yah HVHY nosso ELOHIM nos 
entregou nas mãos também a Ogue, governante 
de Basham, e a todo o seu povo; de maneira que o 
ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. 
4 E naquele tempo apoderamos todas as suas 
cidades; nenhuma cidade houve que não lhes 
tomássemos: sessenta cidades, toda a região de 
Argobe, o governo de Ogue em Basham, 5 cidades 
estas todas fortificadas com altos muros, portas e 
ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. 6 E 
destruímo-las totalmente, como fizéramos a Siom, 
governante de Hesbom, fazendo perecer a todos, 
homens, mulheres e pequeninos. 7 Mas todo o 
gado e o despojo das cidades, apoderamos por 
presa para nós. 8 Assim naquele tempo 
apoderamos a terra da mão daqueles dois 
governantes do emori, que estavam além do 
Yordan, desde o rio Arnom até o monte Hermom 
9 (ao Hermom os sidônios chamam Siriom, e os 
amorreus chamam-lhe Senir), 10 todas as cidades 
do planalto, e todo o Gileade, e todo o Basham, até 
Salca e Edrei, cidades do governo de Ogue em 
Basham. 11 Porque só Ogue, governante de 
Basham, ficou de resto dos refains; o seu leito, um 
leito de ferro, não está acaso em Rabá dos 
amonitas? O seu comprimento é de nove cúbitos, 
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e de quatro cúbitos a sua largura, segundo o cúbito 
em uso. 12 Naquele tempo, apoderamos essa 
terra por possessão. Desde Aroer, que está junto 
do vale do Arnom, e a metade da região 
montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei 
aos nibenitas e gaditas; 13 e dei à meia tribo de 
Manashé o resto de Gileade, como também todo 
o Basham, o governo de Ogue, isto é, toda a região 
de Argobe com todo o Basham. (O mesmo se 
chamava a terra dos refains. 14 Yaoer, filho de 
Manashé, tomou toda a região de Argobe, até a 
fronteira dos resuritas e dos maacatitas, e lhes 
chamou, inclusive o Basham, pelo seu nome, 
Havote-Yaoer, até hoje). 15 E a Maquir dei Gileade. 
16 Mas aos rubenitas e gaditas dei desde Gileade 
até o vale do Arnom, tanto o meio do vale como a 
sua borda, e até o ribeiro de Yabok, o termo dos 
amonitas; 17 como também a ‘Arabah, com o 
Yordan por termo, desde Quinerete até o mar da 
‘Arabah, o Mar Salgado, pelas faldas de Pisga para 
o oriente. 18 No mesmo tempo também vos 
ordenei, dizendo: Yah HVHY seu Elohim vos deu 
esta terra, para a possuirdes; vocês, todos os 
homens valentes, passareis armados adiante de 
seus irmãos, os israelitas. 19 Tão-somente suas 
mulheres, e seus pequeninos, e seu gado (porque 
eu sei que têm muito gado) ficarão nas cidades 
que dantes dei; 20 até que Yah HVHY dê descanso 
a seus irmãos como a vocês, e eles também 
possuam a terra que Yah HVHY seu Elohim lhes 
dá além do Yordan: Então voltareis cada qual à sua 
herança que dantes tenho dado. 21 Também dei 
ordem a Yehôshua no mesmo tempo, dizendo: Os 
teus olhos viram tudo o que Yah HVHY seu Elohim 
tem feito a esses dois governantes; assim fará Yah 
HVHY a todos os reinos a que tu estás passando. 22 
Não tenhais medo deles, porque Yah HVHY seu 
Elohim é o que guerreia por nós.  

 

45ª Porção: Vaetchanan – E eu supliquei 

Vaetchanan: E eu supliquei 
Porção semanal: Dt 3: 23-7: 11 
Última leitura: Dt 7: 9-11 
Conclusão: Is 40: 1-26 
Salmo Vaetchanan: 90 
E. M: Jo 6:1-71 

[505 Moshe implora para entrar na terra santa] 

23 Também roguei a Yah HVHY nesse tempo, 
dizendo: 24 Ó Yah HVHY tu já começaste a 
mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte 

mão; que Elohim há nos céus ou na terra, que 
possa fazer segundo as tuas obras, e segundo os 
teus grandes feitos? 25 Suplico-te que me deixes 
passar, para que veja essa boa terra que está além 
do Yordan, essa boa região montanhosa, e o 
Líbano! 26 Mas Yah HVHY indignou-se muito 
contra mim por causa de vocês, e não me ouviu; 
antes me disse: Basta; não me fales mais nisto. 27 
Sobe ao cume do Pisga, e levanta os olhos para o 
ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, 
e contempla com os teus olhos; porque não 
passarás este Yordan. 28 Mas dá ordens a 
Yehôshua, anima-o, e fortalece-o, porque ele 
passará adiante deste povo, e o levará a possuir a 
terra que tu verás. 29 Assim ficamos no vale 
defronte de Bete-Peor.  

 Devarim - Deuteronômio Capítulo, 4  

[506 Fundamentos da fé] 

1 Agora, ó Yisrael, ouve os regulamentos e os 
preceitos que eu vos ensino, para os observardes, 
a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra que 
Yah HVHY Elohim de seus pais vos dá. 2 Não 
acrescentareis à palavra que vos mando, nem 
diminuireis dela, para que obedeçam aos 
preceitos de Yah HVHY o Elohê de vocês, que eu 
vos mando. 3 Seus olhos viram o que Yah HVHY 
fez por causa de Baal [senhor]-Peor; a todo 
homem que seguiu a Baal [senhor]-Peor, Yah 
HVHY seu Elohim o consumiu do meio de vocês. 4 
Mas vocês, que vos apegastes a Yah HVHY seu 
Elohim, todos estais hoje vivos. 5 Vos ensinei 
regulamentos e preceitos, como Yah HVHY meu 
Elohim me ordenou, para que os observeis no 
meio da terra na qual estais entrando para a 
possuirdes. 6 Guardai-os e observai-os, porque 
isso é a sua sabedoria e o seu entendimento à vista 
dos povos, que ouvirão todos os, regulamentos, e 
dirão: Esta grande nação é deveras povo sábio e 
entendido. 7 Pois que grande nação há que tenha 
elohim tão chegados a si como o é a nós Yah 
HVHY nosso ELOHIM todas as vezes que o 
invocamos? 8 E que grande nação há que tenha 
regulamentos e preceitos tão justos como toda 
esta toráh que hoje ponho perante vocês? 9 Tão-
somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a 
tua vida, para que não te esqueças das coisas que 
os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do 
teu âmago todos os dias da tua vida; porém as 
contarás a teus filhos, e aos filhos de teus filhos; 10 
o dia em que estiveste perante Yah HVHY teu 
Elohim em Horev, quando Yah HVHY me disse: 
Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas 
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palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem 
todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão 
a seus filhos. 11 Então vocês vos chegaram, e vos 
pusestes ao pé do monte; e o monte ardia em fogo 
até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e 
escuridão. 12 E Yah HVHY vos falou do meio do 
fogo; ouvistes o som de palavras, mas não vistes 
forma alguma; tão-somente ouvistes uma voz. 13 
Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual 
ordenou vocês que observásseis, isto é, os dez 
preceitos; e os escreveu em duas placas de pedra. 
14 Também Yah HVHY me ordenou ao mesmo 
tempo que vos ensinasse regulamentos e 
preceitos, para que os cumprísseis na terra a que 
estais passando para a possuirdes. 15 Guardai, 
com diligência as suas almas, porque não vistes 
forma alguma no dia em que Yah HVHY seu 
Elohim, em Horev, falou convosco do meio do 
fogo; 16 para que não vos corrompais, fazendo 
para vocês alguma imagem esculpida, na forma de 
qualquer figura, semelhança de homem ou de 
mulher; 17 ou semelhança de qualquer animal 
que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelos 
céus; 18 ou semelhança de qualquer animal que se 
arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há 
nas águas debaixo da terra; 19 e para que não 
suceda que, levantando os olhos para os céus, e 
vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército 
celeste, sejais levados a vos inclinardes perante 
eles, prestando culto a essas coisas que Yah HVHY 
seu Elohim repartiu a todos os povos debaixo de 
todo os céus. 20 Mas Yah HVHY vos tomou, e vos 
tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe 
serdes um povo hereditário, como hoje o são. 21 
Yah HVHY se indignou contra mim por sua causa, 
e jurou que eu não passaria o Yordan, e que não 
entraria na boa terra que Yah HVHY seu Elohim 
vos dá por herança; 22 mas eu tenho de morrer 
nesta terra; não poderei passar o Yordan; porém 
vocês o passareis, e possuireis essa boa terra. 23 
Guardai-vos de que vos esqueçais do pacto de Yah 
HVHY seu Elohim, que ele fez convosco, e não 
façais para vocês nenhuma imagem esculpida, 
semelhança de alguma coisa que Yah HVHY seu 
Elohim vos proibiu. 24 Porque Yah HVHY seu 
Elohim é um fogo consumidor, um Elohim zeloso. 

[507 Obediência ao Elohim] 

 25 Quando, tiverdes filhos, e filhos de filhos, e 
envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, 
fazendo alguma imagem esculpida, semelhança 
de alguma coisa, e praticando o que é mal aos 
olhos de Yah HVHY seu Elohim, para o provocar a 
ira, 26 hoje tomo por testemunhas contra vocês os 

céus e a terra, que, bem cedo perecereis da terra a 
qual, passado o Yordan, ides possuir. Não 
prolongareis os seus dias nela, antes serão de todo 
destruídos. 27 E Yah HVHY vos espalhará entre os 
povos, e ficareis poucos em número entre as 
nações para as quais Yah HVHY vos conduzirá. 28 
Lá servireis a elohim que são obra de mãos de 
homens, madeira e pedra, que não veem, nem 
ouvem, nem comem, nem cheiram. 29 Mas de lá 
buscarás a Yah HVHY teu Elohim, e o acharás, 
quando o buscares de todo o teu âmago e com 
toda a tua vida. 30 Quando estiveres em angústia, 
e todas estas coisas te alcançarem, então nos 
últimos dias voltarás para Yah HVHY teu Elohim, e 
ouvirás a sua voz; 31 uma vez que Yah HVHY teu 
Elohim é Elohim clemente, e não te desamparará, 
nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que 
jurou a teus pais. 32 Agora, pergunta aos tempos 
passados que te precederam desde o dia em que 
Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma 
extremidade dos céus até a outra, se aconteceu 
jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se 
ouviu coisa semelhante? 33 Ou se algum povo 
ouviu a voz de Elohim falar do meio do fogo, como 
tu a ouviste, e ainda ficou vivo? 34 Ou se Elohim 
intentou ir tomar para si uma nação do meio de 
outra nação, por meio de provas, de sinais, de 
maravilhas, de guerra, de mão poderosa, de braço 
estendido, bem como de grandes espantos, 
segundo tudo quanto fez a teu favor Yah HVHY 
teu Elohim, no Egito, diante dos teus olhos? 35 Foi 
mostrado para você afim de que soubesses que 
Yah HVHY é Elohim; nenhum outro há senão ele. 
36 Do céu te fez ouvir a sua voz, para te instruir, e 
sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do 
meio do qual ouviste as suas palavras. 37 E, uma 
vez que amou a teus pais, não somente escolheu 
a sua descendência depois deles, mas também te 
tirou do Egito com a sua presença e com a sua 
grande força; 38 para desapossar de diante de ti 
nações maiores e mais poderosas do que tu, para 
te introduzir na sua terra e dar por herança, como 
neste dia se vê. 39 Pelo que hoje deves saber e 
considerar no teu âmago que só Yah HVHY é 
Elohim, em cima nos céus e embaixo na terra; não 
há nenhum outro. 40 E guardarás os seus 
regulamentos e os seus preceitos, que eu te 
ordeno hoje, para que te vá bem a ti, e a teus filhos 
depois de ti, e para que prolongues os dias na terra 
que Yah HVHY teu Elohim te dá, para todo o 
sempre. 

[508 Cidades refúgio] 
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 41 Então Moshe separou três cidades além do 
Yordan, para o sol nascente, 42 para que se 
refugiasse ali o homicida que involuntariamente 
tivesse matado o seu próximo a quem dantes não 
tivesse ódio algum; para que, refugiando-se numa 
destas cidades, vivesse: 43 a Bezer, no deserto, no 
planalto, para os rubenitas; a Ramote, em Gileade, 
para os paditas; e a Golã, em Basham, para os 
manassitas. 44 Esta é a toráh que Moshe propôs 
aos israelitas; 45 estes são os testemunhos, os 
regulamentos e os preceitos que Moshe falou aos 
israelitas, depois que saíram do Egito, 46 além do 
Yordan, no vale defronte de Bete-Peor, na terra de 
Siom, governante do emori, que habitava em 
Hesbom, a quem Moshe e os israelitas 
derrotaram, depois que saíram do Egito; 47 
tomaram a terra deles em possessão, como 
também a terra de Ogue, governante de Basham, 
sendo esses os dois governantes do emori, que 
estavam além do Yordan, para o nascente; 48 
desde Aroer, que está à borda do ribeiro de 
Arnom, até o monte de Siom, que é Hermom, 49 
e toda a ‘Arabah, além do Yordan, para o oriente, 
até o mar da ‘Arabah, pelas faldas de Pisga.  

 Devarim - Deuteronômio Capítulo, 5 

[509 Revisão dos dez mandamentos] 

1 Chamou, Moshe a todo o Yisrael, e disse a eles: 
Ouve, ó Yisrael, os regulamentos e preceitos que 
hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e 
cuideis em os cumprir. 2 Yah HVHY nosso ELOHIM 
fez um pacto conosco em Horev. 3 Não com 
nossos pais fez Yah HVHY esse pacto, mas 
conosco, sim, com todos nós que hoje estamos 
aqui vivos. 4 Face a face falou Yah HVHY conosco 
no monte, entre o fogo 5 (estava eu nesse tempo 
entre Yah HVHY e vocês, para vos anunciar a 
palavra de Yah HVHY; porque tivestes medo por 
causa do fogo, e não subistes ao monte), dizendo 
ele: 6 Eu sou Yah HVHY 329teu Poderoso, que te 
tirei da terra do Egito, da casa da servidão.  

7 Não terás outro El-ohim diante de mim.  

8 Não farás para ti imagem esculpida, nem figura 
alguma do que há em cima nos céus, nem 
embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra;  

 
329 MP1. O 1º preceito dentre os preceitos positivos: saber que existe a 
Divindade, conforme está escrito: ‘Eu sou Eterno, teu Elohim …’ – Ex 20: 2; Dt 
5: 6.  

330 Dt 5: 11 – “em falsidade”: Outras bíblias traduziram por “em vão”.  

9 não te encurvarás diante delas, nem as servirás; 
porque eu, Yah HVHY teu Elohim, sou Poderoso 
zeloso, que visito o delito dos pais nos filhos até a 
terceira e quarta geração daqueles que me 
odeiam, 10 e uso de clemência com milhares dos 
que me amam e guardam os meus preceitos.  

11 Não tomarás o nome de Yah HVHY teu Elohim 
em 330falsidade; porque Yah HVHY não terá por 
inocente aquele que tomar o seu nome em vão.  

12 Guarda o dia do shabat, para o santificar, como 
te ordenou Elohim teu ELOHIM; 13 seis dias 
trabalharás, e farás todo o teu trabalho; 14 mas o 
7º dia é o shabat de Yah HVHY teu Elohim; nesse 
dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu 
filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua 
serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem 
animal algum teu, nem o estrangeiro que está 
dentro das tuas portas; para que o teu servo e a 
tua serva descansem assim como tu. 15 Você deve 
lembrar de que foste servo na terra do Egito, e que 
Yah HVHY teu Elohim te tirou dali com poderosa 
mão e braço estendido; pelo que Yah HVHY teu 
Elohim te ordenou que guardasses o dia do 
shabat.  

16 Honra a teu pai e a tua mãe, como Elohim teu 
ELOHIM te ordenou, para que se prolonguem os 
teus dias, e para que te vá bem na terra que Yah 
HVHY teu Elohim te dá.  

17 Não 331assassinarás.  

18 Não adulterarás.  

19 Não furtarás.  

20 Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo.  

21 Não cobiçarás a mulher do teu próximo; não 
desejarás a casa do teu próximo; nem o seu 
campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o 
seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do 
teu próximo.  

[510 Depois da revelação] 

22 Elohim falou todas essas palavras para toda a 
sua assembleia no monte, do meio do fogo, da 
nuvem e da escuridão, com grande voz; e nada 

331 Dt 5: 17 – “não assassinarás”: outras bíblias trazem “não matarás”, no 
hebraico “ ִּתְרָצח - Tiretsach” que significa claramente: “assassinar” e não 
“matar”. No hebraico a palavra  ָהַרג harag significa, ferir uma pessoa com 
intenção de matar (fazer justiça com as próprias mãos). 
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acrescentou. E escreveu-as em duas placas de 
pedra, que ele me deu. 23 Mas quando ouvistes a 
voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte 
em fogo, viestes ter comigo, mesmo todos os 
líderes das suas tribos, e seus longevos, 24 e 
dissestes: Yah HVHY nosso ELOHIM nos fez ver o 
seu poder flamejante e a sua grandeza, e ouvimos 
a sua voz do meio do fogo; hoje vimos que Elohim 
fala com o homem, e este ainda continua vivo. 25 
Agora, por que havemos de morrer? Este grande 
fogo nos consumirá; se ainda mais ouvirmos a voz 
de Yah HVHY nosso ELOHIM, morreremos. 26 
Porque, quem há de toda a carne, que tenha 
ouvido a voz de Elohim vivente a falar do meio do 
fogo, como nós a ouvimos, e ainda continue vivo? 
27 Chega-te tu, e ouve tudo o que Yah HVHY 
nosso ELOHIM falar; e tu nos dirás tudo o que ele 
te disser; assim o ouviremos e o cumpriremos. 28 
Ouvindo, Yah HVHY as suas palavras, quando me 
faláveis, disse-me: Eu ouvi as palavras deste povo, 
que eles te disseram; falaram bem em tudo 
quanto disseram. 29 Quem dera que eles tivessem 
uma mentalidade que me temessem, e 
guardassem em todo o tempo todos os meus 
preceitos, para que bem lhes fosse a eles, e a seus 
filhos para sempre! 30 Vai, dize-lhes: Voltai às suas 
tendas. 31 Tu, porém, deixa-te ficar aqui comigo, e 
eu te direi todos os preceitos, regulamentos e 
preceitos que tu lhes tens de ensinar, para que eles 
os cumpram na terra que eu lhes dou para a 
possuírem. 32 Olhai, que façais como ordenou 
vocês Yah HVHY seu Elohim; não vos desviareis 
nem para a direita nem para a esquerda. 33 
Andareis em todo o caminho que ordenou vocês a 
Yah HVHY seu Elohim, para que vivais e bem vos 
suceda, e prolongueis os seus dias na terra que 
haveis de possuir.  

 Devarim - Deuteronômio Capítulo, 6  

 
332 Dt 6:4 – 2º Mandamento positivo: Proclamar Sua unidade – O ‘Eterno é 
nosso Elohim, O Eterno é um’.  

333 - Dt 6: 4 - "um": Em outras bíblias a palavra usada para traduzir "echad" do 
hebraico é "único". Portanto essa tradução é errada. No hebraico a palavra 
original é "echad" que significa "um" de forma quantitativa e não qualitativa. 
"Yachid" que significa "único" é uma conotação de qualidade e não 
quantidade. Portanto a melhor tradução da palavra hebraica "echad" é "um".  

334 Dt 6:5 – 3º Mandamento positivo: Amá-Lo – ‘Amarás Elohim teu Elohim 
…’  

335 Dt 6:7 - 10º Mandamento positivo: Recitar o ‘Shemah Israel’ duas vezes a 
cada dia – ‘…falarás nelas, ao te deitares e ao te levantares.’ 

 

1 Estes, são os preceitos, os regulamentos e os 
preceitos que Yah HVHY teu Elohim mandou 
ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a 
que estás passando: para a possuíres; 2 para que 
temas a Yah HVHY teu Elohim, e guardes todos os 
seus regulamentos e preceitos, que eu te ordeno, 
tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da 
tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. 3 
Ouve, ó Yisrael, e atenta em que os guardes, para 
que te vá bem, e muito te multipliques na terra 
que mana leite e mel, como te prometeu Yah 
HVHY Elohim de teus pais. 

[511 Shemá: o credo] 

 4 [Shemah Yisrael Yah HVHY eloheinu, Yah HVHY 
echad] 332Ouve, ó Yisrael; Yah HVHY é nosso 
ELOHIM, Yah HVHY é 333um. 5 334Amarás, a Yah 
HVHY teu Elohim de todo o teu âmago, de toda a 
tua vida e de todas as tuas forças. 6 E estas 
palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu 
âmago; 7 {335 336} e as ensinarás a teus filhos, e delas 
falarás sentado em tua casa e andando pelo 
caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 8 {337338} 
Também as atarás por sinal na tua mão e te serão 
por frontais entre os teus olhos; 9 339 e as 
escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas 
portas. 

[512 Perigos da prosperidade] 

 10 Quando, Yah HVHY teu Elohim te introduzir na 
terra que com juramento prometeu a teus pais, 
Avraham, Yitzhák e Yaacov, que te daria, com 
grandes e boas cidades, que tu não edificaste, 11 e 
casas cheias de todo o bem, as quais tu não 
encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, 
vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando 
comeres e te fartares; 12 guarda-te, que não te 
esqueças de Yah HVHY que te tirou da terra do 

336 Dt 6:7 – 11º Mandamento positivo: Estudar a Torá, e ensiná-la – ‘As 
ensinareis a teus filhos…’ 

337 Dt 6:8 – 12º Mandamento positivo: Prender as instruções na fronte – ‘…e 
serão por filactérios entre os teus olhos’ 

338 Dt 6:8 - 13º Mandamento positivo: Prender as instruções pela força – ‘E 
as atarás como sinal na tua mão…’ 

339 Dt 6:9 - 15º Mandamento positivo: Colocar mezuzá (pergaminho 
contendo as duas primeiras partes do ‘Shemah Israel’) nos umbrais das portas. 
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Egito, da casa da servidão. 13 340 Temerás a Yah 
HVHY teu Elohim e o servirás, e pelo seu nome 
jurarás. 14 Não seguirás outros deuses, os deuses 
dos povos que houver ao redor de ti; 15 porque 
Yah HVHY teu Elohim é um Elohim zeloso no meio 
de ti; para que a ira de Yah HVHY teu Elohim não 
se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a 
superfície da terra. 

[513 Guardando os mandamentos] 

 16 341 Não testem Yah HVHY seu Elohim, como o 
tentastes em Massá. 17 Diligentemente guardarás 
os preceitos de Yah HVHY teu Elohim, como 
também os seus testemunhos, e seus 
regulamentos, que te ordenou. 18 Também 
praticarás o que é reto e bom na visão de Yah 
HVHY para que te vá bem, e entres, e possuas a boa 
terra, a qual Yah HVHY prometeu com juramento 
a teus pais; 19 para que lance fora de diante de ti 
todos os teus inimigos, como disse Yah HVHY. 20 
Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: 
Que significam os testemunhos, regulamentos e 
preceitos que Yah HVHY nosso Poderoso ordenou 
vocês? 21 Responderás a teu filho: Éramos servos 
de Paroh no Egito, porém Yah HVHY com 
poderosa mão, nos tirou de lá; 22 e, aos nossos 
olhos, Yah HVHY fez sinais e maravilhas grandes e 
penosas contra o Egito, contra Paroh e contra toda 
a sua casa; 23 mas nos tirou de lá, para nos 
introduzir e nos dar a terra que com juramento 
prometera a nossos pais. 24 Pelo que Yah HVHY 
nos ordenou que observássemos todos estes 
regulamentos, que temêssemos Yah HVHY nosso 
ELOHIM, para o nosso bem em todo o tempo, a 
fim de que ele nos preservasse em vida, assim 
como hoje se vê. 25 E será justiça para nós, se 
tivermos cuidado de cumprir todos estes preceitos 
perante Yah HVHY nosso ELOHIM, como ele nos 
ordenou.  

 Devarim - Deuteronômio Capítulo, 7  

[514 Advertência contra a assimilação] 

1 Quando Yah HVHY teu Elohim te houver 
introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e 
tiver retirado fora de diante de ti muitas nações, a 

 
340 Dt 6:13 - 4º Mandamento positivo: Temê-Lo – ‘AELOHIM teu Elohim, 
temerás…’ 

341 Dt 6:16 - 312 º Mandamento negativo: Não por a prova a palavra de 
Elohim – ‘Não provareis ao Elohim vosso Elohim …’. 

342 Dt 7:2 - 297 º Mandamento negativo: Não fazer pacto com nenhum dos 
sete povos que habitavam outrora a Terra de Israel – ‘…Não fareis pacto com 

saber, os heteus, os girgaseus, os amorreus, os 
cananeus, os perizeus, os heveus e os Yvusiy, sete 
nações mais numerosas e mais poderosas do que 
tu; 2 342 e quando Yah HVHY teu Elohim tiver 
entregue, e as ferires, totalmente as destruirás; 
não farás com elas pacto algum, nem terás 
piedade delas; 3 343 não contrairás com elas 
matrimônios; não darás tuas filhas a seus filhos, e 
não tomarás suas filhas para teus filhos; 4 fariam 
teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a 
outros deuses; e a ira de Yah HVHY se acenderia 
contra vocês, e depressa vos consumiria. 5 Mas 
assim lhes fareis: Derrubareis os seus altares, 
quebrareis as suas colunas, cortareis os seus 
aserins, e queimareis a fogo as suas imagens 
esculpidas. 6 Porque você é povo separado para 
Yah HVHY teu Elohim; Yah HVHY teu Elohim te 
escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, 
acima de todos os povos que há sobre a terra. 7 
Yah HVHY não tomou prazer em vocês nem vos 
escolheu porque fôsseis mais numerosos do que 
todos os outros povos, éreis menos em número do 
que qualquer povo; 8 mas, porque Yah HVHY vos 
amou, e porque quis guardar o juramento que 
fizera a seus pais, foi que vos tirou com poderosa 
mão e vos resgatou da casa da servidão, da mão 
de Paroh, governante do Egito. 9 Saberás, que Yah 
HVHY teu Elohim é que é Elohim, Elohim fiel, que 
guarda o pacto e a clemência, até mil gerações, aos 
que o amam e guardam os seus preceitos; 10 e 
que retribui diretamente aos que o odeiam, para 
os destruir; não será vagaroso para quem o odeia, 
diretamente lhe retribuirá. 11 Guardarás, os 
preceitos, os regulamentos e os preceitos que hoje 
ordeno a você, para os cumprires.  

 

46ª Porção: Ekev - Porque 

Ekev: Porque 
Porção semanal: Dt 7: 12-11: 25 
Última leitura: Dt 11: 22-25 
Conclusão: Is 49: 14-51: 3 

eles…’. 
Dt 7:2 - 299 º Mandamento negativo: Não ter piedade dos idólatras – ‘…Não 
tereis piedade deles…’. 

343 Dt 7:3 - 300 º Mandamento negativo: Não casar-se com os idólatras – 
‘…Não vos casareis com eles…’. 
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Salmo Ekev: 75 
E. M: Jo 7:1-8:59 

[515 Recompensas pela obediência] 

12 Sucederá, que, por ouvirem estes preceitos, e 
os guardardes e cumprirdes, Yah HVHY teu 
Elohim te guardará o pacto e a clemência que com 
juramento prometeu a teus pais; 13 ele te amará, 
te abençoará e te fará multiplicar; abençoará o 
fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu 
grão, o teu vinho novo e o teu azeite, a criação das 
tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra 
que com juramento prometeu a teus pais te daria. 
14 Bendito serás mais do que todos os povos; não 
terá estéril no meio de ti, seja homem, seja 
mulher, nem entre os teus animais. 15 E Yah 
HVHY desviará de ti toda enfermidade; não porá 
sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, 
que bem conheces; no entanto as porás sobre 
todos os que te odiarem. 16 Consumirás todos os 
povos que Yah HVHY teu Elohim te entregar; os 
teus olhos não terão piedade deles; e não servirás 
a seus deuses, isso te seria por laço. 

[516 Confiança] 

 17 Se disseres no teu âmago: Estas nações são 
mais numerosas do que eu; como as poderei 
desapossar? 18 Delas não terás medo; antes 
lembrar-te-ás do que Yah HVHY teu Elohim fez a 
Paroh e a todos os egípcios; 19 das grandes provas 
que os teus olhos viram, e dos sinais, e das 
maravilhas, e da mão forte, e do braço estendido, 
com que Yah HVHY teu Elohim te tirou: Assim fará 
Yah HVHY teu Elohim a todos os povos, diante dos 
quais tu temes. 20 Além disso Yah HVHY teu 
Elohim mandará entre eles vespões, até que 
pereçam os restantes que se tiverem escondido 
de ti. 21 344 Não te espantes diante deles, porque 
Yah HVHY teu Elohim está no meio de ti, Elohim 
grande e terrível. 22 E Yah HVHY teu Elohim 
lançará fora de diante de ti, pouco a pouco, estas 
nações; não poderás destruí-las todas de pronto, 
para que as feras do campo não se multipliquem 
contra ti. 23 E Yah HVHY entregará todas a você, 
e lhes infligirá uma grande derrota, até que sejam 
destruídas. 24 Também os seus governantes te 

 
344 Dt 7:21 - 306 º Mandamento negativo: Não temerem os homens de 
guerra quando houver, não ter medo de algum de seus inimigos. 

345 Dt 7:25 - 271 º Mandamento negativo: Não tirar proveito do que 
pertence ou pertenceu à idolatria – ‘…não desejarás nem o ouro nem a prata 
que esteja sobre eles…’. 

entregarão nas tuas mãos, e farás desaparecer o 
nome deles de debaixo dos céus; nenhum te 
poderá resistir, até que os tenhas destruído. 25 345 
As imagens esculpidas de seus deuses queimarás 
a fogo; não cobiçarás a prata nem o ouro que 
estão sobre elas, nem deles te apropriarás, para 
que não te enlaces neles; são abominação a Yah 
HVHY teu Elohim. 26 346 Não meterás, uma 
abominação em tua casa, para que não sejas 
afastado, semelhante a ela; de todo a detestarás, 
e de todo a abominarás, são coisas que afastam.  

 Devarim - Deuteronômio Capítulo, 8  

[517 Perigos da super confiança] 

1 Todos os preceitos que hoje eu vos ordeno 
cuidareis de observar, para que vivais, e vos 
multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que Yah 
HVHY com juramento, prometeu a seus pais. 2 E te 
lembrarás de todo o caminho pelo qual Yah HVHY 
teu Elohim tem te conduzido durante estes 
quarenta anos no deserto, com a finalidade de 
humilhar você e te provar, para saber o que estava 
no teu âmago, se guardarias ou não os seus 
preceitos. 3 Sim, ele te humilhou, e te deixou ter 
fome, e te sustentou com o maná, que nem tu 
nem teus pais conhecíeis; para te dar a entender 
que o homem não vive só de pão, mas de tudo o 
que sai da boca de Yah HVHY disso vive o homem. 
4 Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, 
nem se inchou o teu pé, nestes quarenta anos. 5 
Saberás, no teu âmago que, como um homem 
corrige a seu filho, assim te corrige Yah HVHY teu 
Elohim. 6 E guardarás os preceitos de Yah HVHY 
teu Elohim, para andares nos seus caminhos, e 
para o temeres. 7 Porque Yah HVHY teu Elohim te 
está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros 
de águas, de fontes e de nascentes, que brotam 
nos vales e nos outeiros; 8 terra de trigo e cevada; 
de vides, figueiras e romeiras; terra de oliveiras, de 
azeite e de mel; 9 terra em que comerás o pão sem 
escassez, e onde não te faltará coisa alguma; terra 
cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás 

346 Dt 7:26 - 274 º Mandamento negativo: Não tirar proveito de nenhuma 
idolatria, nem de seus utensílios, nem do que apresentam diante dela (velas, 
vinho, hóstias, incenso etc.), nem do vinho despejado em seu altar – 
‘…abominação não trareis para tua casa…’. 
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6 Yehôshua - Josué 

 ֵסֶפר ְיהֹוֻׁשע 
 

Yehôshua - Josué Capítulo, 1  

[1 Yehôshua é aprovado pelo Eterno] 

1 Depois da morte de Moshe, servo de Yah HVHY 
falou Yah HVHY a Yehôshua, filho de Num, 
servidor de Moshe, dizendo: 2 Moshe, meu servo, 
é morto; levanta-te agora, passa este Yordan, tu e 
todo este povo, para a terra que eu dou aos 
israelitas. 3 Todo lugar que pisar a planta do seu pé, 
vo-lo dei, como eu disse a Moshe. 4 Desde o 
deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio 
Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande 
mar para o poente do sol, será o seu termo. 5 
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua 
vida. Como fui com Moshe, assim serei contigo; 
não te deixarei, nem te desampararei. 6 Esforça-
te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo 
herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. 7 
Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, 
cuidando de fazer conforme toda a toráh que meu 
servo Moshe te ordenou; não te desvies dela, nem 
para a direita nem para a esquerda, a fim de que 
sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 8 
Não se aparte da tua boca o rolo desta toráh, antes 
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado 
de fazer conforme tudo quanto nele está escrito;  

porque então farás prosperar o teu caminho, e 
serás bem-sucedido. 9 Não te mandei eu? Esforça-
te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te 
espantes; porque Yah HVHY teu Elohim está 
contigo, por onde quer que andares. 

 

[2 Instruções para a passagem do Yordan] 

10 Então Yehôshua deu esta ordem aos oficiais do 
povo: 11 Passai pelo meio do acampamento, e 
ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de 
mantimentos, porque dentro de três dias haveis 
de atravessar este Yordan, a fim de que entreis 
para tomar posse da terra que Yah HVHY seu 
Elohim vos dá para a possuirdes. 12 E disse 
Yehôshua aos rubenitas, aos gaditas, e à meia tribo 
de Manashé: 13 Lembrai-vos da palavra que vos 
mandou Moshe, servo de Yah HVHY dizendo: 

Yah HVHY seu Elohim vos dá descanso, e vos dá 
esta terra. 14 Vossas mulheres, seus pequeninos e 
seu gado fiquem na terra que Moshe vos deu 
desta banda do Yordan; porém vocês, todos os 
homens valorosos, passareis armados adiante de 
seus irmãos e os ajudareis; 15 até que Yah HVHY 
tenha dado descanso: a seus irmãos, assim como 
deu a vocês, e eles também tenham possuído a 
terra que Yah HVHY seu Elohim lhes dá; então 
tornareis para a terra da sua herança, e a 
possuireis, terra que Moshe, servo de Yah HVHY 
vos deu além do Yordan, para o nascente do sol. 
16 Então responderam a Yehôshua, dizendo: Tudo 
quanto nos ordenaste faremos, e a onde quer que 
nos enviares iremos. 17 Como em tudo ouvimos a 
Moshe, assim te ouviremos a ti; tão-somente seja 
Yah HVHY teu Elohim contigo, como foi com 
Moshe. 18 Quem quer que se rebelar contra as 
tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo 
quanto lhe mandares, será morto. Tão-somente 
esforça-te, e tem bom ânimo.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 2  

[3 O envio dos espias] 

1 De Sitim Yehôshua, filho de Num, expediu 
secretamente dois homens como espias, dizendo-
lhes: Vão reconhecer a terra, particularmente a 
Yeriho. Foram e entraram na casa duma 
prostituta, que se chamava Rachav, e pousaram 
ali. 2 Então deu-se notícia ao governante de 
Yeriho, dizendo: Esta noite vieram aqui uns 
homens dos israelitas, para espiar a terra. 3 Pelo 
que o governante de Yeriho mandou dizer a 
Rachav: Faze sair os homens que vieram a ti e 
entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a 
terra. 4 Mas aquela mulher, tomando os dois 
homens, os escondeu, e disse: é verdade que os 
homens vieram a mim, porém eu não sabia de 
onde eram; 5 e aconteceu que, havendo-se de 
fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens 
saíram. Não sei para onde foram; ide após eles 
depressa, porque os alcançareis. 6 Ela, porém, os 
tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido 
entre as canas do linho que pusera em ordem 
sobre o eirado. 7 Assim foram esses homens após 
eles pelo caminho do Yordan, até os vaus; e, logo 
que saíram, fechou-se a porta. 8 E, antes que os 
espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com 
eles, 9 e disse a eles: Bem sei que Yah HVHY vos 
deu esta terra, e que o pavor de vocês caiu sobre 
nós, e que todos os moradores da terra se 
derretem diante de vocês. 10 Porque temos 
ouvido que Yah HVHY secou as águas do Mar 
Vermelho diante de vocês, quando saístes do 
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Egito, e o que fizestes aos dois governantes dos 
amorreus, Siom e Ogue, que estavam além de 
Yordan, os quais destruístes totalmente. 11 
Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos 
corações, e em ninguém mais há ânimo algum, 
por causa da sua presença; porque Yah HVHY seu 
Elohim é Elohim em cima nos céus e embaixo na 
terra. 12 Agora peço-vos, jurai-me pelo Soberano 
que, como usei de bondade para convosco, vocês 
também usarão de bondade para com a casa e 
meu pai; e dai-me um sinal seguro 13 de que 
conservareis em vida meu pai e minha mãe, como 
também meus irmãos e minhas irmãs, com 
aqueles que lhes pertencem, e de que livrareis da 
morte as nossas vidas. 14 Então eles lhe 
responderam: A nossa vida responderá pela sua, 
se não denunciardes este nosso negócio; e, 
quando Yah HVHY nos entregar esta terra, 
usaremos para contigo de bondade e de 
fidelidade. 15 Ela então os fez descer por uma 
corda pela janela, uma vez que a sua casa estava 
sobre o muro do povoado, de sorte que morava 
sobre o muro; 16 e disse a eles: Ide vocês ao 
monte, para que não vos encontrem os 
perseguidores, e escondei-vos lá três dias, até que 
eles voltem; depois podereis tomar o seu 
caminho. 17 Disseram a ele os homens: Nós 
seremos inocentes com relação a este juramento 
que nos fizeste jurar. 18 Quando nós entrarmos na 
terra, atarás este cordão de fio de escarlata à 
janela pela qual nos fizeste descer; e recolherás em 
casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a 
família de teu pai. 19 Qualquer que sair fora das 
portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua 
cabeça, e nós seremos inocentes; mas qualquer 
que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá 
sobre a nossa cabeça se nele se puser mão. 20 Se, 
porém, tu denunciares este nosso negócio, 
seremos desobrigados do juramento que nos 
fizeste jurar. 21 Ao que ela disse: Conforme as suas 
palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se 
foram; e ela atou o cordão de escarlata à janela. 22 
Foram-se, e chegaram ao monte, onde ficaram 
três dias, até que voltaram os perseguidores; estes 
os buscaram por todo o caminho, porém, não os 
acharam. 23 Então os dois homens, tornando a 
descer do monte, passaram o rio, chegaram a 
Yehôshua, filho de Num, e lhe contaram tudo 
quanto lhes acontecera. 24 E disseram a 
Yehôshua: Certamente Yah HVHY nos tem 
entregue nas mãos toda esta terra, todos os 
moradores se derretem diante de nós.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 3  

[4 YisraEL passa pelo Yordan] 

1 Levantou-se, Yehôshua de madrugada e, 
partindo de Sitim ele e todos os israelitas, vieram 
ao Yordan; e pousaram ali, antes de atravessá-lo. 2 
E aconteceu, ao fim de três dias, que os oficiais 
passaram pelo meio do acampamento, 3 e 
ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a 
aron do pacto de Yah HVHY seu Elohim sendo 
levada pelos leviim cohanim, partireis vocês 
também do seu lugar, e a seguireis 4 (tenha, 
contudo, entre vocês e ela, uma distância de dois 
mil cúbitos, e não vos chegueis a ela), para que 
saibais o caminho pelo qual haveis de ir, uma vez 
que por este caminho nunca dantes passastes. 5 
Disse Yehôshua também ao povo: Santificai-vos, 
porque amanhã Yah HVHY fará maravilhas no 
meio de vocês. 6 E falou Yehôshua aos cohanim, 
dizendo: Levantai a aron do pacto, e passai adiante 
do povo. Levantaram, a aron do pacto, e foram 
andando adiante do povo. 7 Disse Yah HVHY a 
Yehôshua: Hoje começarei a engrandecer-te 
perante os olhos de todo o Yisrael, para que 
saibam que, assim como fui com Moshe, serei 
contigo. 8 Tu, ordenarás aos cohanim que levam a 
aron do pacto, dizendo: Quando chegardes à beira 
das águas de Yordan, aí parareis. 9 Disse então 
Yehôshua aos israelitas: Aproximai-vos, e ouvi as 
palavras de Yah HVHY seu Elohim. 10 E 
acrescentou: Nisto conhecereis que Elohim vivo 
está no meio de vocês, e que certamente 
expulsará de diante de vocês os cananeus, os 
heteus, os heveus, os perizeus, os girgaseus, os 
amorreus e os Yvusiy. 11 A aron do pacto de Yah 
HVHY de toda a terra passará adiante de vocês 
para o meio do Yordan. 12 Tomai, agora doze 
homens das tribos de Yisrael, de cada tribo um 
homem; 13 porque assim que as plantas dos pés 
dos cohanim que levam a aron de Yah HVHY de 
toda a terra, pousarem nas águas do Yordan, estas 
serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, 
e, amontoadas, pararão. 14 Quando, o povo partiu 
das suas tendas para atravessar o Yordan, levando 
os cohanim a aron do pacto adiante do povo, 15 e 
quando os que levavam a aron chegaram ao 
Yordan, e os seus pés se mergulharam na beira das 
águas (porque o Yordan transbordava todas as 
suas ribanceiras durante todos os dias da sega), 16 
as águas que vinham de cima, parando, 
levantaram-se num montão, mui longe, à altura de 
Adã, cidade que está junto a Zaretã; e as que 
desciam ao mar da Arabá, que é o Mar Salgado, 
foram de todo cortadas. Então o povo passou bem 
em frente de Yeriho. 17 Os cohanim que levavam 
a aron do pacto de Yah HVHY pararam firmes em 
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seco no meio do Yordan, e todo o Yisrael foi 
passando a pé enxuto, até que todo o povo 
acabou de passar o Yordan.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 4  

[5 Memorial das doze pedras] 

1 Quando todo o povo acabara de passar o 
Yordan, falou Yah HVHY a Yehôshua, dizendo: 2 
Tomai no meio do povo doze homens, de cada 
tribo um homem; 3 e mandai-lhes, dizendo: Tirai 
daqui, do meio do Yordan, do lugar em que 
estiveram parados os pés dos cohanim, doze 
pedras, levai-as convosco para a outra banda e 
depositai-as no lugar em que haveis de passar esta 
noite. 4 Chamou, Yehôshua os doze homens que 
escolhera dos israelitas, de cada tribo um homem; 
5 e disse a eles: Passai adiante da aron de Yah 
HVHY seu Elohim, ao meio do Yordan, e cada um 
levante uma pedra sobre o ombro, segundo o 
número das tribos dos israelitas; 6 para que isto 
seja por sinal entre vocês; e quando seus filhos no 
futuro perguntarem: Que significam estas pedras? 
7 Direis a eles que as águas do Yordan foram 
cortadas diante da aron do pacto de Yah HVHY; 
quando ela passou pelo Yordan, as águas foram 
cortadas; e estas pedras serão para sempre por 
memorial aos israelitas. 8 Fizeram, os israelitas 
assim como Yehôshua tinha ordenado, e 
levantaram doze pedras do meio do Yordan como 
Yah HVHY dissera a Yehôshua, segundo o número 
das tribos dos israelitas; e levaram-nas consigo ao 
lugar em que pousaram, e as depositaram ali. 9 
Amontoou Yehôshua também doze pedras no 
meio do Yordan, no lugar em que pararam os pés 
dos cohanim que levavam a aron do pacto; e ali 
estão até o dia de hoje. 10 Pois os cohanim que 
levavam a aron pararam no meio do Yordan, até 
que se cumpriu tudo quanto Yah HVHY mandara 
Yehôshua dizer ao povo, conforme tudo o que 
Moshe tinha ordenado a Yehôshua. E o povo 
apressou-se, e passou. 11 Assim que todo o povo 
acabara de passar, então passaram a aron de Yah 
HVHY e os cohanim, à vista do povo. 12 E passaram 
os filhos de Rúben e os filhos de Gade, e a meia 
tribo de Manashé, armados, adiante dos israelitas, 
como Moshe lhes tinha dito; 13 uns quarenta mil 
homens em pé de guerra passaram diante de Yah 
HVHY para a guerra, às planícies de Yeriho. 14 
Naquele dia o Yah HVHY engrandeceu a 
Yehôshua aos olhos de todo o Yisrael; e temiam-
no, como haviam temido a Moshe, por todos os 
dias da sua vida. 15 Depois falou Yah HVHY a 
Yehôshua, dizendo: 16 Dá ordem aos cohanim que 
levam a aron do testemunho, que subam do 

Yordan. 17 Pelo que Yehôshua deu ordem aos 
cohanim, dizendo: Subi do Yordan. 18 E aconteceu 
que, quando os cohanim que levavam a aron do 
pacto de Yah HVHY subiram do meio do Yordan, 
e as plantas dos seus pés se puseram em terra 
seca, as águas do Yordan voltaram ao seu lugar, e 
trasbordavam todas as suas ribanceiras, como 
dantes.  

[6 Yehôshua edifica as doze pedras em Gilgal] 

19 O povo, subiu do Yordan no dia dez do 1º mês, 
e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Yeriho. 20 
E as doze pedras, que tinham tirado do Yordan, 
levantou-as Yehôshua em Gilgal; 21 e falou aos 
israelitas, dizendo: Quando no futuro seus filhos 
perguntarem a seus pais: Que significam estas 
pedras? 22 Fareis saber a seus filhos, dizendo: 
Yisrael passou a pé enxuto este Yordan. 23 Porque 
Yah HVHY seu Elohim fez secar as águas do 
Yordan diante de vocês, até que passásseis, assim 
como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar 
perante nós, até que passássemos; 24 para que 
todos os povos da terra conheçam que a mão de 
Yah HVHY é forte; a fim de que vocês também 
temam a Yah HVHY seu Elohim para sempre.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 5  

[7 A circuncisão dos Bney YisraEL] 

1 Quando, todos os governantes dos amorreus 
que estavam ao oeste do Yordan, e todos os 
governantes dos cananeus que estavam ao lado 
do mar, ouviram que Yah HVHY tinha secado as 
águas do Yordan de diante dos israelitas, até que 
passassem, quebrantaram o âmago, e não houve 
mais ânimo neles, por causa dos israelitas. 2 
Naquele tempo disse Yah HVHY a Yehôshua: Faze 
facas de pederneira, e circuncida segunda vez aos 
israelitas. 3 Então Yehôshua fez facas de 
pederneira, e circuncidou aos israelitas em 
Gibeate-Haaralote. 4 Esta é a razão por que 
Yehôshua os circuncidou: todo o povo que tinha 
saído do Egito, os homens, todos os homens de 
guerra, já havia morrido no deserto, pelo caminho, 
depois que saíram do Egito. 5 Todos estes que 
saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos 
que nasceram no deserto, pelo caminho, depois 
de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. 6 
Pois quarenta anos andaram os israelitas pelo 
deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos 
os homens de guerra que saíram do Egito, e isso 
porque não obedeceram à voz de Yah HVHY; aos 
quais Yah HVHY tinha jurado que não lhes havia 
de deixar ver a terra que, com juramento, 
prometera a seus pais nos daria, terra que mana 
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leite e mel. 7 Mas em lugar deles levantou seus 
filhos; a estes Yehôshua circuncidou, uma vez que 
estavam incircuncisos, porque não os haviam 
circuncidado pelo caminho. 8 E depois que foram 
todos circuncidados, permaneceram no seu lugar 
no acampamento, até que sararam. 9 Disse então 
Yah HVHY a Yehôshua: Hoje revolvi de sobre 
vocês o opróbrio do Egito; pelo que se chama 
aquele lugar: Gilgal, até o dia de hoje.  

[8 YisraEL celebra a Páscoa] 

10 Estando, os israelitas acampados em Gilgal, 
celebraram a pessach no dia catorze do mês, à 
tarde, nas planícies de Yeriho. 11 E, ao outro dia 
depois da pessach, nesse mesmo dia, comeram, 
do produto da terra, pães sem fermento e espigas 
tostadas. 12 E no dia depois de terem comido do 
produto da terra, cessou o maná, e os israelitas 
não o tiveram mais; porém nesse ano comeram 
dos produtos da terra de Kanaan.  

[9 Yehôshua e os capitães de Yah HVHY] 
13 Estando Yehôshua perto de Yeriho, levantou os 
olhos, e olhou; e estava em pé diante dele um 
homem que tinha na mão uma espada nua. 
Chegou-se Yehôshua a ele, e indagou-lhe: Você é 
por nós, ou pelos nossos adversários? 14 
Respondeu ele: Não; mas venho agora como 
príncipe do exército de Yah HVHY. Então 
Yehôshua, prostrando-se com o rosto em terra em 
sinal de respeito e indagou-lhe: Que diz meu adon 
ao seu servo? 15 Então respondeu o príncipe do 
exército de Yah HVHY a Yehôshua: Tira os sapatos 
dos pés, porque o lugar em que estás é Santo. E 
Yehôshua assim fez:  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 6  

[10 A conquista de Yeriho] 

1 Yeriho se conservava rigorosamente fechada por 
causa dos israelitas; ninguém saía nem entrava. 2 
Disse Yah HVHY a Yehôshua: Olha, entrego na tua 
mão Yeriho, o seu governante e os seus homens 
valorosos. 3 Vocês, todos os homens de guerra, 
rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por 
dia; assim fareis por seis dias. 4 Sete cohanim 
levarão sete cornetas de chifres de carneiros 
adiante da aron; e no 7º dia rodeareis a cidade sete 
vezes, e os cohanim tocarão as cornetas. 5 E será 
que, fazendo-se sonido prolongado da corneta, e 
ouvindo vocês tal sonido, todo o povo dará um 
grande brado; então o muro do povoado cairá 
rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para 
o lugar que lhe ficar defronte: 6 Chamou, 

Yehôshua, filho de Num, aos cohanim, e disse a 
eles: Levai a aron do pacto, e sete cohanim levem 
sete cornetas de chifres de carneiros, adiante da 
aron de Yah HVHY. 7 E disse ao povo: Passai e 
rodeai a cidade; e marchem os homens armados 
adiante da aron de Yah HVHY. 8 Assim, se fez 
como Yehôshua dissera ao povo: os sete cohanim, 
levando as sete cornetas adiante de Yah HVHY 
passaram, e tocaram-nas; e a aron do pacto de 
Yah HVHY os seguia. 9 E os homens armados iam 
adiante dos cohanim que tocavam as cornetas, e a 
retaguarda seguia após a aron, os cohanim 
sempre tocando as cornetas. 10 Yehôshua tinha 
dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem 
fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da 
sua boca, até o dia em que eu vos disser: gritai! 
Então gritareis. 11 Assim fizeram a aron de Yah 
HVHY rodear a cidade, contornando-a uma vez; 
então entraram no acampamento, e ali passaram 
a noite. 12 Yehôshua levantou-se de madrugada, 
e os cohanim tomaram a aron de Yah HVHY. 13 
Os sete cohanim que levavam as sete cornetas de 
chifres de carneiros adiante da aron de YAHWH 
iam andando tocando as cornetas; os homens 
armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia 
atrás da aron de Yah HVHY os cohanim sempre 
tocando as cornetas. 14 E rodearam a cidade uma 
vez no 2º dia, e voltaram ao acampamento. Assim 
fizeram por seis dias. 15 No 7º dia levantaram-se 
bem de madrugada, e da mesma maneira 
rodearam a cidade sete vezes; somente naquele 
dia rodearam-na sete vezes. 16 E quando os 
cohanim pela sétima vez tocavam as cornetas, 
disse Yehôshua ao povo: Gritai, porque Yah HVHY 
vos entregou a cidade. 17 A cidade, porém, com 
tudo quanto nela houver, será excluso a Yah 
HVHY; somente a prostituta Rachav viverá, ela e 
todos os que com ela estiverem em casa, uma vez 
que escondeu os mensageiros que enviamos. 18 
Mas quanto a vocês, guardai-vos do que é 
rejeitado, para que, depois de o terdes feito tal, 
não tomeis dele coisa alguma, e não façais 
anátema o acampamento de Yisrael, e o 
perturbeis. 19 Contudo, toda a prata, e o ouro, e os 
vasos de bronze e de ferro, são consagrados a Yah 
HVHY; irão para o tesouro de Yah HVHY. 20 
Gritou, o povo, e os cohanim tocaram as cornetas; 
ouvindo o povo o sonido da corneta, deu um 
grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o 
povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe 
ficava defronte, e tomaram a cidade: 21 E 
destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo 
quanto havia na cidade, homem e mulher, menino 
e velho, bois, ovelhas e jumentos. 22 Disse 
Yehôshua aos dois homens que tinham espiado a 
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terra: Entrai na casa da prostituta, e tirai-a dali com 
tudo quanto tiver, como lhe prometestes com 
juramento. 23 Entraram, os jovens espias, e 
tiraram Rachav, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e 
todos quantos lhe pertenciam; e, trazendo todos 
os seus parentes, os puseram fora do 
acampamento de Yisrael. 24 A cidade, porém, e 
tudo quanto havia nela queimaram a fogo; tão-
somente a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e 
de ferro, colocaram-nos no tesouro da casa de 
Yah HVHY. 25 Assim Yehôshua poupou a vida à 
prostituta Rachav, à família de seu pai, e a todos 
quantos lhe pertenciam; e ela ficou habitando no 
meio de Yisrael até o dia de hoje, uma vez que 
escondera os mensageiros que Yehôshua tinha 
enviado a espiar a Yeriho. 26 Também nesse 
tempo Yehôshua os esconjurou, dizendo: Maldito 
diante de Yah HVHY seja o homem que se 
levantar e reedificar esta cidade de Yeriho; com a 
perda do seu 1º filho a fundará, e com a perda do 
seu filho mais novo lhe colocará as portas. 27 
Assim era Yah HVHY com Yehôshua; e corria a sua 
fama em toda a terra.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 7  

[11 A derrota em Ai] 

1 Mas os israelitas cometeram uma transgressão 
com relação ao anátema, Acã, filho de Carmi, filho 
de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Yehudah, 
tomou do que é rejeitado; e a ira de Yah HVHY se 
acendeu contra os israelitas. 2 Yehôshua expediu 
de Yeriho alguns homens a Ai, que está junto a 
Bete-Áven ao Oriente de Beit-EL, e disse a eles: 
Subi, e espiai a terra. Subiram, aqueles homens, e 
espiaram a Ai. 3 Voltaram a Yehôshua, e disseram 
a ele: Não suba todo o povo; subam uns dois ou 
três mil homens, e destruam a Ai. Não fatigues ali 
a todo o povo, porque os moradores são poucos. 
4 Assim, subiram lá do povo cerca de três mil 
homens, os quais fugiram diante dos homens de 
Ai. 5 E os homens de Ai mataram deles cerca de 
trinta e seis e, havendo-os perseguido desde a 
porta até Sebarim, bateram-nos na descida; e o 
âmago do povo se derreteu e se tornou como 
água. 6 Então Yehôshua rasgou as suas vestes, e se 
prostrou com o rosto em terra perante a aron de 
Yah HVHY até a tarde, ele e os longevos de Yisrael; 
e deitaram pó sobre as suas cabeças. 7 E disse 
Yehôshua: Ah, Yah HVHY Elohim! Por que fizeste 
a este povo atravessar o Yordan, para nos 
entregares nas mãos dos amorreus, para nos 
fazeres perecer? Elohim queira nós tivéssemos 
contentado em morarmos além do Yordan. 8 Ah, 
Yah HVHY! Que direi, depois que Yisrael virou as 

costas diante dos seus inimigos? 9 Pois os 
cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão 
e, cercando-nos, exterminarão da terra o nosso 
nome; e então, que farás pelo teu grande nome? 
10 Respondeu Yah HVHY a Yehôshua: Levanta-te! 
Por que estás assim prostrado com o rosto em 
terra? 11 Yisrael errou; eles transgrediram o meu 
pacto que lhes tinha ordenado; tomaram do que é 
rejeitado, furtaram-no e, dissimulando, 
esconderam-no entre a sua bagagem. 12 Por isso 
os israelitas não puderam subsistir perante os seus 
inimigos, viraram as costas diante deles, uma vez 
que se fizeram anátema. Não serei mais convosco, 
se não destruirdes o anátema do meio de vocês. 
13 Levanta-te santifica o povo, e dize-lhe: 
Santificai-vos para amanhã, assim diz Yah HVHY 
Eloha de Yisrael: Anátema há no meio de ti, 
Yisrael; não poderás suster-te diante dos teus 
inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o 
anátema. 14 Amanhã, vos chegareis, segundo as 
suas tribos; a tribo que Yah HVHY tomar se 
chegará por famílias; a família que Yah HVHY 
tomar se chegará por casas; e a casa que Yah 
HVHY tomar se chegará homem por homem. 15 E 
aquele que for tomado com o anátema, será 
queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, uma 
vez que transgrediu o pacto de Yah HVHY e fez 
uma loucura em Yisrael. 16 Então Yehôshua se 
levantou de madrugada, e fez chegar Yisrael 
segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a 
tribo de Yehudah; 17 fez chegar a tribo de 
Yehudah, e foi tomada a família dos zeraítas; fez 
chegar a família dos zeraítas, homem por homem, 
e foi tomado Zabdi; 18 fez chegar à casa de Zabdi, 
homem por homem, e foi tomado Acã, filho de 
Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de 
Yehudah. 19 Disse Yehôshua a Acã: Filho meu, dá, 
peço a você, esplendor a Yah HVHY Elohim de 
Yisrael, e faze confissão perante ele. Declara-me 
agora o que fizeste; não ocultes. 20 Respondeu 
Acã a Yehôshua: Verdadeiramente errei contra 
Yah HVHY Elohim de Yisrael, e veja o que fiz: 21 
quando vi entre os despojos uma boa capa 
babilônica, e duzentos siclos de prata, e uma 
cunha de ouro do peso de cinquenta siclos, 
cobicei-os e tomei-os; estão escondidos na terra, 
no meio da minha tenda, e a prata debaixo da 
capa. 22 Então Yehôshua expediu mensageiros, 
que foram correndo à tenda; e tudo estava 
escondido na sua tenda, estando a prata debaixo 
da capa. 23 Tomaram, aquelas coisas do meio da 
tenda, e as trouxeram a Yehôshua e a todos os 
israelitas; e as puseram perante Yah HVHY. 24 
Então Yehôshua e todo o Yisrael com ele tomaram 
Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa e a cunha de 
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ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, 
jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto 
tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. 25 E disse 
Yehôshua: Por que nos perturbaste? Hoje Yah 
HVHY te perturbará a ti: E todo o Yisrael o 
apedrejou; queimaram-nos no fogo, e os 
apedrejaram: 26 E levantaram sobre ele um 
grande montão de pedras, que permanece até o 
dia de hoje. E Yah HVHY se apartou do ardor da 
sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje o 
vale de Acor.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 8  

[12 YisraEL derrota Ai] 

1 Disse Yah HVHY a Yehôshua: Não tenha medo, 
e não te espantes; toma contigo toda a gente de 
guerra, levanta-te, e sobe a Ai. Olha que te 
entreguei na tua mão o governante de Ai, o seu 
povo, a sua cidade e a sua terra. 2 Farás a Ai e a seu 
governante, como fizeste a Yeriho e a seu 
governante; salvo que para vocês tomareis os seus 
despojos, e o seu gado. Põe emboscadas à cidade, 
por detrás dela. 3 Então Yehôshua levantou-se, 
com toda a gente de guerra, para subir contra Ai; e 
escolheu Yehôshua trinta mil homens valorosos, e 
expediu-os de noite. 4 E deu a eles ordem, 
dizendo: Ponde-vos de emboscada contra a 
cidade, por detrás dela; não vos distancieis muito 
do povoado, mas estai todos vocês apercebidos. 5 
Mas eu e todo o povo que está comigo nos 
aproximaremos do povoado; e quando eles nos 
saírem ao encontro, como dantes, fugiremos 
diante deles. 6 E eles sairão atrás de nós, até que 
os tenhamos afastado do povoado, dirão: Fogem 
diante de nós como dantes. Assim fugiremos 
diante deles; 7 e vocês saireis da emboscada, e 
tomareis a cidade, porque Yah HVHY seu Elohim 
te entregará nas mãos. 8 Logo que tiverdes 
tomado a cidade, eu colocarei fogo, fazendo 
conforme a palavra de Yah HVHY; olhai que tenho 
mandado para você. 9 Assim Yehôshua os 
expediu, e eles se foram à emboscada, colocando-
se entre Beit-EL e Ai, ao ocidente de Ai; porém 
Yehôshua passou aquela noite no meio do povo. 
10 Levantando-se Yehôshua de madrugada, 
passou o povo em revista; então subiu, com os 
longevos de Yisrael, adiante do povo contra Ai. 11 
Todos os homens armados que estavam com ele 
subiram e, aproximando-se pela frente do 
povoado, acamparam-se ao norte de Ai, havendo 
um vale entre eles e Ai. 12 Tomou também cerca 
de cinco mil homens, e pô-los de emboscada entre 
Beit-EL e Ai, ao ocidente do povoado. 13 Assim 
dispuseram o povo, todo o acampamento ao 

norte do povoado, e a sua emboscada ao ocidente 
do povoado. Marchou Yehôshua aquela noite até 
o meio do vale. 14 Quando o governante de Ai viu 
isto, ele e todo o seu povo se apressaram, 
levantando-se de madrugada, e os homens do 
povoado saíram ao encontro de Yisrael ao 
combate, ao lugar determinado, defronte da 
planície; mas ele não sabia que se achava uma 
emboscada contra ele atrás do povoado. 15 
Yehôshua, e todo o Yisrael fingiram-se feridos 
diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto: 
16 Por conseguinte, todo o povo que estava na 
cidade foi convocado para os perseguir; e 
seguindo eles após Yehôshua, afastaram-se do 
povoado. 17 Nem um só homem ficou em Ai, nem 
em Beit-EL, que não saísse após Yisrael; assim 
deixaram a cidade aberta, e seguiram a Yisrael: 18 
Então Yah HVHY disse a Yehôshua: Estende para 
Ai a lança que tens na mão; porque eu entregarei. 
E Yehôshua estendeu para a cidade a lança que 
estava na sua mão. 19 E, tendo ele estendido a 
mão, os que estavam de emboscada se 
levantaram apressadamente do seu lugar e, 
correndo, entraram na cidade, e a tomaram; e, 
apressando-se, puseram fogo à cidade. 20 Nisso, 
olhando os homens de Ai para trás, viram a 
fumaça do povoado, que subia aos céus, e não 
puderam fugir nem para uma parte nem para 
outra, porque o povo que fugia para o deserto se 
tornou contra eles. 21 E vendo Yehôshua e todo o 
Yisrael que a emboscada tomara a cidade, e que a 
fumaça do povoado subia, voltaram e feriram os 
homens de Ai. 22 Também aqueles que estavam 
na cidade lhes saíram ao encontro, e assim os de 
Ai ficaram no meio dos israelitas, estando estes de 
uma e de outra parte; e feriram-nos, de sorte que 
não deixaram ficar nem escapar nenhum deles. 23 
Mas ao governante de Ai tomaram vivo, e o 
trouxeram a Yehôshua. 24 Quando os israelitas 
acabaram de matar todos os moradores de Ai no 
campo, no deserto para onde os tinham seguido, 
e havendo todos caído ao fio da espada até serem 
consumidos, então todo o Yisrael voltou para Ai e 
a feriu a fio de espada. 25 Todos os que caíram 
naquele dia, assim homens como mulheres, foram 
doze mil, isto é, todos os de Ai. 26 Pois Yehôshua 
não retirou a mão, que estendera com a lança, até 
destruir totalmente a todos os moradores de Ai. 
27 Tão-somente os israelitas tomaram para si o 
gado e os despojos do povoado, conforme a 
palavra que Yah HVHY ordenara a Yehoshua: 28 
Queimou Yehôshua a Ai, e a tornou num vitalício 
montão de ruínas, como o é até o dia de hoje. 29 
Ao governante de Ai enforcou num madeiro, 
deixando-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por 
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ordem de Yehôshua, tiraram do madeiro o 
cadáver, lançaram-no à porta do povoado e 
levantaram sobre ele um grande montão de 
pedras, que permanece até o dia de hoje. 30 Então 
Yehôshua construiu um altar a Yah HVHY Elohim 
de Yisrael, no monte Ebal, 31 como Moshe, servo 
de Yah HVHY ordenara aos israelitas, conforme o 
que está escrito no rolo da toráh de Moshe, a 
saber: um altar de pedras brutas, sobre as quais 
não se levantara ferramenta; e ofereceram sobre 
ele oferendas a Yah HVHY e sacrificaram ofertas 
pacíficas. 32 Também ali, na presença dos 
israelitas, escreveu em pedras uma cópia da toráh 
de Moshe, a qual este escrevera. 33 E todo o 
Yisrael, tanto o estrangeiro como o natural, com os 
seus longevos, oficiais e shoftim, estava de um e de 
outro lado da aron, perante os leviim cohanim que 
levavam a aron do pacto de Yah HVHY; metade 
deles em frente do monte Gerizim, e a outra 
metade em frente do monte Ebal, como Moshe, 
servo de Yah HVHY dantes ordenara, para que 
abençoassem o povo de Yisrael. 34 Depois leu em 
voz alta todas as palavras da toráh, a bracha e a 
maldição, conforme tudo o que está escrito no 
rolo da toráh. 35 Palavra nenhuma houve, de tudo 
o que Moshe ordenara, que Yehôshua não lesse 
perante toda a congregação de Yisrael, e as 
mulheres, e os pequeninos, e os estrangeiros que 
andavam no meio deles.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 9  

1 Depois aconteceu que, ouvindo isto todos os 
governantes que estavam além do Yordan, na 
região montanhosa, na baixada e em toda a costa 
do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os 
amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, e 
os Yvusiy 2 se ajuntaram de comum acordo para 
guerrear contra Yehôshua e contra Yisrael. 3 Os 
moradores de Gibeão, ouvindo o que Yehôshua 
fizera a Yeriho e a Ai, 4 usaram de astúcia: foram e 
se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos 
sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, 
rotos e recosidos, 5 tendo nos seus pés sapatos 
velhos e remendados, e trajando roupas velhas; e 
todo o pão que traziam para o caminho era seco e 
bolorento. 6 E vieram a Yehôshua, ao 
acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos 
homens de Yisrael: Somos vindos duma terra 
longínqua; fazei, agora pacto conosco. 7 
Responderam os homens de Yisrael a estes 
heveus: Bem pode ser que habiteis no meio de 
nós; como faremos pacto convosco? 8 Então eles 
disseram a Yehôshua: Nós somos teus servos. Ao 
que lhes perguntou Yehôshua: Quem vocês são? E 

de onde vindes? 9 Responderam-lhe: Teus servos 
vieram duma terra mui distante, por causa do 
nome de Yah HVHY teu Elohim, uma vez que 
ouvimos a sua fama, e tudo o que fez no Egito, 10 
e tudo o que fez aos dois governantes dos 
amorreus, que estavam além do Yordan, a Siom, 
governante de Hesbom, e a Ogue, governante de 
Basham, que estava em Astarote. 11 Pelo que 
nossos longevos e todos os moradores da nossa 
terra nos falaram, dizendo: Tomai nas mãos 
provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e 
dizei-lhes: Nós somos submissos a ti; fazei, agora 
pacto conosco. 12 Este nosso pão tomamo-lo 
quente das nossas casas para nossa provisão, no 
dia em que saímos para vir ter convosco, e ele está 
aqui agora seco e bolorento; 13 estes odres, que 
enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui já 
rotos; e esta nossa roupa e nossos sapatos já 
envelheceram em razão do mui longo caminho. 14 
Então os homens de Yisrael tomaram da provisão 
deles, e não pediram conselho a Yah HVHY. 15 
Assim Yehôshua fez paz com eles; também fez um 
pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida; e 
os príncipes da congregação lhes prestaram 
juramento. 16 Três dias depois de terem feito 
pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que 
moravam no meio deles. 17 Tendo partido os 
israelitas, chegaram ao 3º dia às cidades deles, que 
eram Gibeão, Cefira, Beerote e Quiriate-Jearir. 18 
Mas os israelitas não os mataram, uma vez que os 
príncipes da congregação lhes haviam prestado 
juramento pelo Soberano, Elohim de Yisrael; pelo 
que toda a congregação murmurava contra os 
príncipes. 19 Mas os príncipes disseram a toda a 
congregação: Nós lhes prestamos juramento pelo 
Soberano, Elohim de Yisrael, e agora não lhes 
podemos tocar. 20 Isso cumpriremos para com 
eles, poupando-lhes a vida, para que não tenha ira 
sobre nós, por causa do juramento que lhes 
fizemos. 21 Disseram, os príncipes: Vivam. Assim 
se tornaram rachadores de lenha e tiradores de 
água para toda a congregação, como os príncipes 
lhes disseram. 22 Então Yehôshua os chamou, e 
lhes disse: Por que nos enganastes, dizendo: Mui 
longe de vocês habitamos, morando vocês no 
meio de nós? 23 Agora, são malditos, e no meio de 
vocês nunca deixará de haver servos, rachadores 
de lenha e tiradores de água para a casa do meu 
ELOHIM. 24 Respondendo a Yehôshua, disseram: 
Porquanto foi anunciado aos teus servos que Yah 
HVHY teu Elohim ordenou a Moshe, seu servo, que 
vos desse toda esta terra, e destruísse todos os 
seus moradores diante de vocês, temíamos muito 
pelas nossas vidas por causa de vocês, e fizemos 
isso. 25 E agora estamos na tua mão; faze aquilo 
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que te pareça bom e reto que se nos faça. 26 Assim 
ele lhes fez, e livrou-os das mãos dos israelitas, de 
sorte que estes não os mataram. 27 Mas, naquele 
dia, Yehôshua os fez rachadores de lenha e 
tiradores de água para a congregação e para o 
altar de Yah HVHY no lugar que ele escolhesse, 
como ainda o são.  

 Yehôshua - Josué Capítulo, 10  

[13 Os amorreus investem contra Gibeão] 

1 Quando Adoni-Zedeque, governante de 
Yerushalaim, ouviu que Yehôshua tomara a Ai, e a 
destruíra totalmente ( este fizera a Ai e ao seu 
governante como tinha feito a Yeriho e ao seu 
governante), e que os moradores de Gibeão 
tinham feito paz com os israelitas, e estavam no 
meio deles, 2 temeu muito, Gibeão era uma 
cidade grande como uma das cidades reais, e era 
ainda maior do que Ai, e todos os seus homens 
eram valorosos. 3 Pelo que Adoni-Zedeque, 
governante de Yerushalaim, expediu mensageiros 
a Hoão, governante de Hevron, a Pirã, governante 
de Jarmute, a Jafia, governante de Laquis, e a 
Debir, governante de Eglom, para lhes dizer: 4 Subi 
a mim, e ajudai-me; firamos a Gibeão, uma vez 
que fez paz com Yehôshua e com os israelitas. 5 
Então se ajuntaram, e subiram cinco governantes 
dos amorreus, o governante de Yerushalaim, o 
governante de Hevron, o governante de Jarmute, 
o governante de Laquis, o governante de Eglom, 
eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão 
e pelejaram contra ela. 6 Enviaram, os homens de 
Gibeão a Yehôshua, ao acampamento em Gilgal, a 
dizer-lhe: Não retires de teus servos a tua mão; 
sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-
nos, uma vez que se ajuntaram contra nós todos 
os governantes dos amorreus, que habitam na 
região montanhosa.  

[14 A vitória sobre os amorreus] 

7 Yehôshua, subiu de Gilgal com toda a gente de 
guerra e todos os homens valorosos. 8 E Yah 
HVHY disse a Yehôshua: Não os temas, porque os 
entreguei na tua mão; nenhum deles te poderá 
resistir. 9 E Yehôshua deu de repente sobre eles, 
tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal; 
10 e Yah HVHY os pôs em desordem diante de 
Yisrael, que os desbaratou com grande matança 
em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe 
a Bete-Horom, ferindo-os até Azeca e Maqueda. 
11 Pois, quando eles iam fugindo de diante de 
Yisrael, à descida de Bete-Horom, Yah HVHY 
lançou sobre eles, dos céus, grandes pedras até 
Azeca, e eles morreram; e foram mais os que 

morreram das pedras da saraiva do que os que os 
israelitas mataram à espada. 12 Então Yehôshua 
falou a Yah HVHY no dia em que Yah HVHY 
entregou os amorreus na mão dos israelitas, e 
disse na presença de Yisrael: Sol, detém-se sobre 
Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalom. 13 E o sol 
se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou 
de seus inimigos. Não está isto escrito no rolo de 
Jasar? O sol, se deteve no meio dos céus, e não se 
apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. 14 E não 
houve dia semelhante a esse, nem antes nem 
depois dele, atendendo Yah HVHY assim à voz 
dum homem; Yah HVHY pelejava por Yisrael. 15 
Depois voltou Yehôshua, e todo o Yisrael com ele, 
ao acampamento em Gilgal. 16 Aqueles cinco 
governantes, porém, fugiram e se esconderam na 
caverna que há em Maqueda. 17 E isto foi 
anunciado a Yehôshua nestas palavras: Acharam-
se os cinco governantes escondidos na caverna em 
Maqueda. 18 Disse Yehôshua: Arrastai grandes 
pedras para a boca da caverna, e junto a ela ponde 
homens que os guardem. 19 Vocês, porém, não 
vos detenhais; persegui os seus inimigos, matando 
os que vão ficando atrás; não os deixeis entrar nas 
suas cidades, porque Yah HVHY seu Elohim já vo-
los entregou nas mãos. 20 Quando Yehôshua e os 
israelitas acabaram de os ferir com mui grande 
matança, até serem eles exterminados, e os que 
ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, 
21 todo o povo voltou em paz a Yehôshua, ao 
acampamento em Maqueda. Não havia ninguém 
que movesse a sua língua contra os israelitas. 22 
Depois disse Yehôshua: Abri a boca da caverna, e 
trazei-me para fora aqueles cinco governantes. 23 
Fizeram, assim, e trouxeram-lhe aqueles cinco 
governantes para fora da caverna: o governante 
de Yerushalaim, o governante de Hevron, o 
governante de Jarmute, o governante de Laquis, e 
o governante de Eglom. 24 Quando os trouxeram 
a Yehôshua, este chamou todos os homens de 
Yisrael, e disse aos comandantes dos homens de 
guerra que o haviam acompanhado: Chegai-vos, 
ponde os pés sobre os pescoços destes 
governantes. E eles se chegaram e puseram os pés 
sobre os pescoços deles. 25 Então Yehôshua lhes 
disse: Não temais, nem vos atemorizeis; esforçai-
vos e tende bom ânimo, porque assim fará Yah 
HVHY a todos os seus inimigos, contra os quais 
haveis de guerrear. 26 Depois disto Yehôshua os 
feriu, e os matou, e os pendurou em cinco 
madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. 
27 Ao pôr do sol, por ordem de Yehôshua, tiraram-
nos dos madeiros, lançaram-nos na caverna em 
que se haviam escondido, e puseram à boca da 
mesma grandes pedras, que ainda ali estão até o 
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7 Shoftim - Juízes 

 ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים
 

Shoftim - Juízes Capítulo, 1  

[42 Os Bney-YisraEL tomam posse de Canaã] 

1 Depois da morte de Yehôshua os israelitas 
consultaram a Yah HVHY dizendo: Quem no meio 
de nós subirá 1º aos Knaanim, para guerrear 
contra eles? 2 Respondeu Yah HVHY: Yehudah 
subirá; entreguei a terra na sua mão. 3 Disse 
Yehudah a Shmeon, seu irmão: sobe comigo à 
sorte que me coube, e pelejemos contra os 
Knaanim, e eu também subirei contigo à tua sorte. 
E Shmeon foi com ele. 4 Subiu, Yehudah; e Yah 
HVHY lhes entregou nas mãos os Knaanim e os 
perizeus; e bateram deles em Bezeque dez mil 
homens. 5 Acharam em Bezeque a Adoni-
Bezeque, e pelejaram contra ele; e bateram os 
Knaanim e os perizeus. 6 Mas Adoni-Bezeque 
fugiu; porém eles o perseguiram e, prendendo-o, 
cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos 
pés. 7 Disse Adoni-Bezeque: Setenta governantes, 
com os dedos polegares das mãos e dos pés 
cortados, apanhavam as migalhas debaixo da 
minha mesa; assim como eu fiz, assim Elohim me 
pagou. E o trouxeram a Yerushalaim, e ali morreu. 
8 Os filhos de Yehudah pelejaram contra 
Yerushalaim e, tomando-a, passaram-na ao fio da 
espada e puseram fogo à cidade. 9 Depois os filhos 
de Yehudah desceram a guerrear contra os 
Knaanim que habitavam na região montanhosa, e 
no Negebe, e na baixada. 10 Então partiu Yehudah 
contra os Knaanim que habitavam em Hevron, 
cujo nome era em outro tempo Quiriate-Arba; e 
bateu Sesai, Aimã e Talmai. 11 Dali partiu contra os 
moradores de Debir, que se chamava em outro 
tempo Quiriate-Rolo. 12 Disse então Kelev: A 
quem atacar Quiriate-Rolo e a tomar, darei a 
minha filha Acsa por mulher. 13 E tomou-a Otniel, 
filho de Quenaz, o irmão mais moço de Kelev; e 
este lhe deu sua filha Acsa por mulher. 14 Estando 
ela em caminho para a casa de Otniel, persuadiu-o 
que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela 
saltou do jumento, Kelev lhe perguntou: Que é 
que tens? 15 Ela lhe respondeu: Dá-me um 
presente; uma vez que me deste uma terra no 
Negebe, dá-me fontes d'água. Deu-lhe, Kelev as 
fontes superiores e as fontes inferiores. 16 

Também os filhos do queneu, sogro de Moshe, 
subiram do povoado das palmeiras com os filhos 
de Yehudah ao deserto de Yehudah, que está ao 
sul de Arade; e foram morar com o povo. 17 E 
Yehudah foi com Shmeon, seu irmão, e 
derrotaram os Knaanim que habitavam em Zefate, 
e a destruíram totalmente. E chamou-se o nome 
desta cidade Horma. 18 Yehudah tomou também 
a Gaza, a Asquelom e a Ecrom, com os seus 
respectivos territórios. 19 Assim estava Yah HVHY 
com Yehudah, o qual se apoderou da região 
montanhosa; mas não pôde desapossar os 
moradores do vale, uma vez que tinham carros de 
ferro. 20 E como Moshe dissera, deram Hevron a 
Kelev, que dali expulsou os três filhos de Anaque. 
21 Mas os filhos de Binyamin não expulsaram aos 
Yvusiy que habitavam em Yerushalaim; pelo que 
estes ficaram habitando com os filhos de Binyamin 
em Yerushalaim até o dia de hoje. 22 Também os 
da casa de Yosef subiram contra Beit-EL; e Yah 
HVHY estava com eles. 23 E a casa de Yosef fez 
espiar a Beit-EL (e fora em outro tempo o nome 
desta cidade Luz); 24 e, vendo os espias a um 
homem que saía do povoado, disseram a ele: 
Mostra-nos a entrada do povoado, e usaremos de 
bondade para contigo. 25 Mostrou-lhes, a entrada 
do povoado, a qual eles feriram ao fio da espada; 
porém deixaram livre aquele homem e toda a sua 
família. 26 Então o homem se foi para a terra dos 
heteus, construiu uma cidade, e pôs-lhe o nome 
de Luz; este é o seu nome até o dia de hoje. 27 
Manashé não expulsou os de Bete-Seã e suas vilas, 
nem os de Taanaque e suas vilas, nem os 
moradores de Dor e suas vilas, nem os moradores 
de Ibleão e suas vilas, nem os moradores de 
Megido e suas vilas; porém os Knaanim 
persistiram em morar naquela terra. 28 Mas 
quando Yisrael se tornou forte, sujeitou os 
Knaanim a trabalhos forçados, porém não os 
expulsou de todo. 29 Também Efraim não 
expulsou os Knaanim que habitavam em Gezer; 
mas os Knaanim ficaram habitando no meio dele, 
em Gezer. 30 Também Zebulom não expulsou os 
moradores de Quitrom, nem os de Naalol; porém 
os Knaanim ficaram habitando no meio dele, e 
foram sujeitos a trabalhos forçados. 31 Também 
Aser não expulsou os moradores de Aco, nem de 
Sidom, nem de Alabe, nem de Aczibe, nem de 
Helba, nem de Afeca, nem de Reobe; 32 porém os 
aseritas ficaram habitando no meio dos Knaanim, 
os moradores da terra, uma vez que não os 
expulsaram. 33 Também Naftali não expulsou os 
moradores de Bete-Semes, nem os de Bete-
Anate; mas, habitou no meio dos Knaanim, os 
moradores da terra; contudo os moradores de 
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Bete-Semes e os de Bete-Anate foram sujeitos a 
trabalhos forçados. 34 Os amorreus impeliram os 
filhos de Dã até a região montanhosa; não lhes 
permitiram descer ao vale. 35 Os amorreus 
quiseram também morar no monte Heres, em 
Aijalom e em Saalabim; contudo prevaleceu a mão 
da casa de Yosef, de modo que eles ficaram 
sujeitos a trabalhos forçados. 36 E foi o termo dos 
amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela, 
e dali para cima.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 2  

[43 O Mensageiro de Yah HVHY] 
1 O mensageiro de Yah HVHY subiu de Gilgal a 
Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe 
para a terra que, com juramento, prometi a seus 
pais, e vos disse: Nunca violarei e meu pacto 
convosco; 2 e, quanto a vocês, não fareis pacto 
com os moradores desta terra, antes derrubareis 
os seus altares. Mas vocês não obedeceram à 
minha voz. Por que fizestes isso? 3 Pelo que eu 
disse: Não os expulsarei de diante de vocês; antes 
estarão quais espinhos nas suas ilhargas, e os seus 
deuses vos serão por laço. 4 Tendo o mensageiro 
de Yah HVHY falado estas palavras a todos os 
israelitas, o povo levantou a sua voz e chorou. 5 
Pelo que chamaram àquele lugar Boquim; e ali 
sacrificaram a Yah HVHY. 6 Havendo Yehôshua 
despedido o povo, foram-se os israelitas, cada um 
para a sua herança, a fim de possuírem a terra. 7 O 
povo serviu a Yah HVHY todos os dias de 
Yehôshua, e todos os dias dos longevos que 
sobreviveram a Yehôshua e que tinham visto toda 
aquela grande obra de Yah HVHY a qual ele fizera 
a favor de Yisrael.  

[44 A morte de Yehôshua] 

8 Morreu, porém, Yehôshua, filho de Num, servo 
de Yah HVHY com a idade de cento e dez anos; 9 
e o sepultaram no território da sua herança, em 
Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, 
para o norte do monte Gaás. 10 E foi também 
congregada toda aquela geração a seus pais, e 
após ela levantou-se outra geração que não 
conhecia a Yah HVHY nem tampouco a obra que 
ele fizera a Yisrael.  

[45 YisraEL cai na idolatria] 

11 Então os israelitas praticaram a maldade na 
visão de Yah HVHY servindo aos baalins; 12 
abandonaram Yah HVHY Elohim de seus pais, 
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após 
outros deuses, no meio dos deuses dos povos que 

havia ao redor deles, e os adoraram; e provocaram 
Yah HVHY à ira, 13 abandonando-o, e servindo a 
baalins e astarotes. 14 Pelo que a ira de Yah HVHY 
se acendeu contra Yisrael, e ele os entregou na 
mão dos espoliadores, que os despojaram; e os 
vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de 
modo que não puderam mais resistir diante deles. 
15 Por onde quer que saíam, a mão de Yah HVHY 
era contra eles para o mal, como Yah HVHY tinha 
dito, e como lhe tinha jurado; e estavam em 
grande aflição. 16 Mas Yah HVHY suscitou 
shoftim, que os livraram da mão dos que os 
espojavam. 17 Contudo, não deram ouvidos nem 
aos seus shoftim, se prostituíram após outros 
deuses, e os adoraram; depressa se desviaram do 
caminho, por onde andaram seus pais em 
obediência aos preceitos de Yah HVHY; não 
fizeram como eles. 18 Quando Yah HVHY lhes 
suscitava shoftim, ele era com o juiz, e os livrava da 
mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz; 
uma vez que Yah HVHY se compadecia deles em 
razão do seu gemido por causa dos que os 
oprimiam e afligiam. 19 Mas depois da morte do 
juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus 
pais, andando após outros deuses, servindo-os e 
adorando-os; não abandonavam nenhuma das 
suas práticas, nem a sua obstinação. 20 Pelo que 
se acendeu contra Yisrael a ira de Yah HVHY e ele 
disse: Porquanto esta nação violou o meu pacto, 
que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos 
à minha voz, 21 eu não expulsarei mais de diante 
deles nenhuma das nações que Yehôshua deixou 
quando morreu; 22 a fim de que, por elas, ponha 
a prova Yisrael, se há de guardar, ou não, o 
caminho de Yah HVHY como seus pais o 
guardaram, para nele andar. 23 Assim Yah HVHY 
deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou 
logo, nem as entregou na mão de Yehôshua.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 3  

[46 YisraEL é provado] 

1 Estas são as nações que Yah HVHY deixou ficar 
para, por meio delas, provar a Yisrael, a todos os 
que não haviam experimentado nenhuma das 
guerras de Kanaan; 2 tão-somente para que as 
gerações dos israelitas delas aprendessem a 
guerra, pelo menos os que dantes não tinham 
aprendido. 3 Estas nações eram: cinco chefes dos 
felishtim, todos os Knaanim, os sidônios, e os 
heveus que habitavam no monte Líbano, desde o 
monte Baal [senhor]-Hermom até a entrada de 
Hamate. 4 Estes, deixou ficar, a fim de por eles 
provar os israelitas, para saber se dariam ouvidos 
aos preceitos de Yah HVHY que ele tinha 
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ordenado a seus pais por intermédio de Moshe. 5 
Habitando, os israelitas entre os Knaanim, os 
heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os 
Yvusiy, 6 tomaram por mulheres as filhas deles, e 
deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos 
seus deuses. 7 Assim os israelitas praticaram a 
maldade na visão de Yah HVHY esquecendo-se de 
Yah HVHY seu Elohim e servindo aos baalins e às 
aserotes. 8 Pelo que a ira de Yah HVHY se 
acendeu contra Yisrael, e ele os vendeu na mão de 
cusã-Risataim, governante da Mesopotâmia; e os 
israelitas serviram a Cusã-Risataim oito anos. 9 
Mas quando os israelitas clamaram a Yah HVHY 
que suscitou-lhes um libertador, que os livrou: 
Otniel, filho de Quenaz, o irmão mais moço de 
Kelev. 10 Veio sobre ele o Espírito de Yah HVHY e 
ele julgou a Yisrael; saiu à guerra, e Yah HVHY lhe 
entregou Cusã-Risataim, governante da 
Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua 
mão: 11 Então a terra teve sossego por quarenta 
anos; e Otniel, filho de Quenaz, morreu. 12 Os 
israelitas tornaram a fazer o que era mal na visão 
de Yah HVHY; então Yah HVHY fortaleceu a 
Eglom, governante de Moav, contra Yisrael, por 
terem feito o que era mal aos seus olhos. 13 
Eglom, unindo a si os amonitas e os amalequitas, 
foi e feriu a Yisrael, tomando a cidade das 
palmeiras. 14 E os israelitas serviram a Eglom, 
governante de Moav, dezoito anos.  

[47 Ahor Primeiro Shoft] 

15 Mas quando os israelitas clamaram a Yah 
HVHY que suscitou-lhes um libertador, Eúde, filho 
de Gêra, benyamita, homem canhoto. E, por seu 
intermédio, os israelitas enviaram tributo a Eglom, 
governante de Moav. 16 E Eúde fez para si uma 
espada de dois gumes, de um cúbito de 
comprimento, e cingiu-a à coxa direita, por baixo 
das vestes. 17 E levou aquele tributo a Eglom, 
governante de Moav. Ora, Eglom era muito gordo: 
18 Quando Eúde acabou de entregar o tributo, 
despediu a gente que o trouxera. 19 Ele mesmo, 
porém, voltou das imagens de escultura que 
estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma 
palavra para dizer-te em segredo, ó governante. 
Disse o governante: Silêncio! E todos os que lhe 
assistiam saíram da sua presença. 20 Eúde 
aproximou-se do governante, que estava sentado 
a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho 
uma palavra da parte de Elohim para dizer-te. Ao 
que o governante se levantou da sua cadeira. 21 
Então Eúde, estendendo a mão esquerda, tirou a 
espada de sobre a coxa direita, e lha cravou no 
ventre. 22 O cabo também entrou após a lâmina, 

e a gordura encerrou a lâmina, ele não tirou a 
espada do ventre: 23 Então Eúde, saindo ao 
pórtico, cerrou as portas do quarto e as trancou. 
24 Tendo ele saído vieram os servos do 
governante; e olharam, e as portas do quarto 
estavam trancadas. Disseram: Sem dúvida ele está 
aliviando o ventre na privada do seu quarto. 25 
Assim esperaram até ficarem alarmados, mas 
ainda não abria as portas do quarto. Então, 
tomando a chave, abriram-nas, e veja seu adon 
estendido morto por terra. 26 Eúde escapou 
enquanto eles se demoravam e, tendo passado 
pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. 27 E 
assim que chegou, tocou a corneta na região 
montanhosa de Efraim; e os israelitas, com ele à 
frente, desceram das montanhas. 28 E disse a eles: 
Segui-me, porque Yah HVHY vos entregou nas 
mãos os seus inimigos, os moabitas. E desceram 
após ele, tomaram os vaus do Yordan contra os 
moabitas, e não deixaram passar a nenhum deles. 
29 E naquela ocasião mataram dos moabitas cerca 
de dez mil homens, todos robustos e valentes; e 
não escapou nenhum. 

[48 Sangar o segundo Shoft] 

 30 Assim foi subjugado Moav naquele dia debaixo 
da mão de Yisrael; e a terra teve sossego por 
oitenta anos. 31 Depois dele levantou-se Sangar, 
filho de Anate, que matou seiscentos homens dos 
felishtim com uma aguilhada de bois; ele libertou 
a Yisrael.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 4  

[49 Débora terceira Shoft] 

1 Mas os israelitas tornaram a fazer o que era mal 
na visão de Yah HVHY depois da morte de Eúde. 
2 E Yah HVHY os vendeu na mão de Jabim, 
governante de Kanaan, que governava em Hazor; 
o chefe do seu exército era Sísera, o qual habitava 
em Harosete dos Gentios. 3 Então os israelitas 
clamaram a Yah HVHY uma vez que Jabim tinha 
novecentos carros de ferro, e por vinte anos 
oprimia cruelmente os israelitas. 4 Ora, Débora, 
profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Yisrael 
naquele tempo. 5 Ela se assentava debaixo da 
palmeira de Débora, entre Ramá e Beit-EL, na 
região montanhosa de Efraim; e os israelitas 
subiam a ter com ela para julgamento. 6 Mandou 
ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de 
Quedes-Naftali, e disse: Por acaso Yah HVHY 
Elohim de Yisrael não te ordena, dizendo: Vai, e 
atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo dez 
mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de 
Zebulom; 7 e atrairei a ti, para o ribeiro de Quisom, 
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Sísera, chefe do exército de Jabim; juntamente 
com os seus carros e com as suas tropas, e te 
entregarei na mão? 8 Disse Baraque: Se fores 
comigo, irei; porém se não fores, não irei. 9 
Respondeu ela: Certamente irei contigo; porém 
não será tua a honra desta expedição, à mão de 
uma mulher Yah HVHY venderá a Sísera. 
Levantou-se, Débora, e foi com Baraque a Quedes. 
10 Então Baraque convocou a Zebulom e a Naftali 
em Quedes, e subiram dez mil homens após ele; 
também Débora subiu com ele.  

[50 Sísera é derrotado] 

11 Ora, Heber, um queneu, se tinha apartado dos 
queneus, dos filhos de Hobabe, sogro de Moshe, e 
tinha estendido as suas tendas até o carvalho de 
Zaananim, que está junto a Quedes. 12 
Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de 
Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. 13 Sísera, 
ajuntou todos os seus carros, novecentos carros 
de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde 
Harosete dos Gentios até o ribeiro de Quisom. 14 
Disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é 
o dia em que Yah HVHY entregou Sísera na tua 
mão; acaso Yah HVHY não saiu adiante de ti? 
Baraque, desceu do monte Tabor, e dez mil 
homens após ele. 15 E Yah HVHY desbaratou a 
Sísera, com todos os seus carros e todo o seu 
exército, ao fio da espada, diante de Baraque; e 
Sísera, descendo do seu carro, fugiu a pé. 16 Mas 
Baraque perseguiu os carros e o exército, até 
Harosete dos Gentios; e todo o exército de Sísera 
caiu ao fio da espada; não restou um só homem. 
17 Entretanto Sísera fugiu a pé para a tenda de 
Yael, mulher de Heber, o queneu, uma vez que 
havia paz entre Jabim, governante de Hazor, e a 
casa de Heber, o queneu. 18 Saindo Yael ao 
encontro de Sísera, disse: Entra, adon meu, entra 
aqui; não tenha medo. Ele entrou na sua tenda; e 
ela o cobriu com uma coberta. 19 Então ele lhe 
disse: Peço-te que me dês a beber um pouco 
d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um 
odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. 20 
Disse ele mais: Põe-te à porta da tenda; e se 
alguém vier e te perguntar: Está aqui algum 
homem? Responderás: Não. 21 Então Yael, 
mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, 
levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele 
e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que 
penetrou na terra; ele estava num profundo sono 
e mui cansado. E assim morreu. 22 E, seguindo 
Baraque a Sísera, Yael lhe saiu ao encontro e disse: 
Vem, e eu te mostrarei o homem a quem 
procuras. Entrou ele na tenda; e Sísera jazia morto, 

com a estaca na fonte. 23 Assim Elohim naquele 
dia humilhou a Jabim, governante de Kanaan, 
diante dos israelitas. 24 E a mão dos israelitas 
prevalecia cada vez mais contra Jabim, governante 
de Kanaan, até que o destruíram.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 5  

[51 O cântico de Débora e Baraque] 

1 Então cantaram Débora e Baraque, filho de 
Abinoão, naquele dia, dizendo: 2 Porquanto os 
chefes se puseram à frente em Yisrael, uma vez 
que o povo se ofereceu voluntariamente, louvai a 
Yah HVHY. 3 Ouvi, ó governantes; daí ouvidos, ó 
príncipes! Eu cantarei a Yah HVHY salmodiarei a 
Yah HVHY Elohim de Yisrael. 4 Ó Yah HVHY 
quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o 
campo de Edom, a terra estremeceu, os céus 
gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. 5 Os 
montes se abalaram diante de Yah HVHY e até 
Sinay, diante de Yah HVHY Elohim de Yisrael. 6 
Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de 
Yael, cessaram as caravanas; e os que viajavam 
iam por atalhos desviados. 7 Cessaram as aldeias 
em Yisrael, cessaram; até que eu Débora, me 
levantei, até que eu me levantei por mãe em 
Yisrael. 8 Escolheram elohim novos; logo a guerra 
estava às portas; via-se acaso escudo ou lança 
entre quarenta mil em Yisrael? 9 Meu âmago 
inclina-se para os guias de Yisrael, que 
voluntariamente se ofereceram entre o povo. 
Bendizei a Yah HVHY. 10 Louvai-o vocês, os que 
cavalgais sobre jumentas brancas, que vos 
assentais sobre ricos tapetes; e vocês, que andais 
pelo caminho. 11 Onde se ouve o estrondo dos 
flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali 
falarão das justiças de Yah HVHY das justiças que 
fez às suas aldeias em Yisrael; então o povo de Yah 
HVHY descia às portas. 12 Desperta, desperta, 
Débora; desperta, desperta, entoa um cântico; 
levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus 
prisioneiros, tu, filho de Abinoão. 13 Então desceu 
o restante dos nobres e do povo; desceu Yah 
HVHY por mim contra os poderosos. 14 De Efraim 
desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque, 
após ti, Binyamin, entre os teus povos; de Maquir 
desceram os guias, e de Zebulom os que levam o 
báculo do inspetor de tropas. 15 Também os 
príncipes de Issacar estavam com Débora; e como 
Issacar, assim também Baraque; ao vale 
precipitaram-se em suas pegadas. Junto aos 
ribeiros de Rúben grandes foram as resoluções do 
âmago. 16 Por que ficastes entre os currais a 
escutar os balidos dos rebanhos? Junto aos 
ribeiros de Rúben grandes foram as resoluções do 
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âmago. 17 Gileade ficou da banda dalém do 
Yordan; e Dã, por que se deteve com seus navios? 
Aser se assentou na costa do mar e ficou junto aos 
seus portos. 18 Zebulom é um povo que se expôs 
à morte, como também Naftali, nas alturas do 
campo. 19 Vieram governantes e pelejaram; 
pelejaram os governantes de Kanaan, em 
Taanaque junto às águas de Megido; não 
tomaram despojo de prata. 20 Desde os céus 
pelejaram as estrelas; desde as suas órbitas 
pelejaram contra Sísera. 21 O ribeiro de Quisom os 
arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de 
Quisom. Ó minha vida, calcaste aos pés a força. 22 
Então os cascos dos cavalos feriram a terra na fuga 
precipitada dos seus valentes. 23 Amaldiçoai a 
Meroz, diz o mensageiro de Yah HVHY amaldiçoai 
duramente aos seus moradores; uma vez que não 
vieram em socorro de Yah HVHY em socorro de 
Yah HVHY contra os valentes. 24 Bendita entre 
todas as mulheres será Yael, mulher de Heber, o 
queneu; bendita será entre as mulheres nômades. 
25 Água pediu ele, leite lhe deu ela; em taça de 
príncipes lhe ofereceu coalhada. 26 À estaca 
estendeu a mão e, ao martelo dos trabalhadores, 
a direita, e golpeou a Sísera, rachando-lhe a 
cabeça; furou e traspassou-lhe as fontes. 27 Aos 
pés dela ele se encurvou, caiu, ficou estirado; aos 
pés dela se encurvou, caiu; onde se encurvou, ali 
caiu morto. 28 A mãe de Sísera olhando pela 
janela, através da grade exclamava: Por que tarda 
em vir o seu carro? Por que se demora o rumor das 
suas carruagens? 29 As mais sábias das suas 
damas responderam, e ela respondia a si mesma: 
30 Não estão, acaso, achando e repartindo os 
despojos? Uma ou duas donzelas a cada homem? 
Para Sísera despojos de estofos tintos, despojos de 
estofos tintos bordados, bordados de várias cores, 
para o meu pescoço? 31 Assim ó Yah HVHY 
pereçam todos os teus inimigos! Sejam, porém, os 
que te amam, como o sol quando se levanta na 
sua força. E a terra teve sossego por quarenta 
anos.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 6  

[52 YisraEL é oprimido pelos Midianitas] 

1 Mas os israelitas praticaram a maldade na visão 
de Yah HVHY e Yah HVHY os entregou na mão 
de Midyam por sete anos. 2 Prevalecia, a mão de 
Midyam sobre Yisrael e, por causa de Midyam, 
fizeram os israelitas para si as covas que estão nos 
montes, as cavernas e as fortalezas. 3 Porque 
sucedia que, havendo Yisrael semeado, subiam 
contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos 
do oriente; 4 e, acampando-se contra ele, 

destruíam o produto da terra até chegarem a 
Gaza, e não deixavam mantimento em Yisrael, 
nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5 Porque 
subiam com os seus rebanhos e tendas; vinham 
em multidão, como gafanhotos; tanto eles como 
os seus camelos eram inumeráveis; e entravam na 
terra, para a destruir. 6 Assim Yisrael se 
enfraqueceu muito por causa dos midianitas; 
então os israelitas clamaram a Yah HVHY. 7 E 
aconteceu que, clamando eles a Yah HVHY por 
causa dos midianitas, 8 expediu-lhes Yah HVHY 
um navi, que lhes disse: Assim diz Yah HVHY 
Elohim de Yisrael: Do Egito eu vos fiz subir, e vos 
tirei da casa da servidão; 9 livrei-vos da mão dos 
egípcios, e da mão de todos quantos vos 
oprimiam, e os expulsei de diante de vocês, e a 
vocês vos dei a sua terra. 10 Também eu vos disse: 
Eu sou Yah HVHY seu Elohim; não temais aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas 
não destes ouvidos à minha voz.  

[53 O chamado do quarto shoft Gid’on] 

11 Então o mensageiro de Yah HVHY veio, e 
sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra 
e que pertencia a Yoash, abiezrita, cujo filho Gid’on 
estava malhando o trigo no lagar para o esconder 
dos midianitas. 12 Apareceu-lhe então o 
mensageiro de Yah HVHY e lhe disse: Yah HVHY 
é contigo, ó homem valoroso. 13 Gid’on lhe 
respondeu: Ai, adon meu, se Yah HVHY é 
conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde 
estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos 
contaram, dizendo: Não nos fez Yah HVHY subir 
do Egito? Agora, porém, Yah HVHY nos 
desamparou, e nos entregou na mão de Midyam. 
14 Virou-se Yah HVHY para ele e lhe disse: Vai 
nesta tua força, e livra a Yisrael da mão de 
Midyam; acaso não te envio eu? 15 Replicou-lhe 
Gid’on: Ai, adon meu, com que livrarei a Yisrael? A 
minha família é a mais pobre em Manashé, e eu o 
menor na casa de meu pai. 16 Tornou-lhe Yah 
HVHY: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás 
aos midianitas como a um só homem. 17 
Prosseguiu Gid’on: Se nesta hora tenho achado 
benevolência aos teus olhos, dá-me um sinal de 
que você é que falas comigo. 18 Suplico-te que não 
te afastes daqui até que eu volte trazendo do meu 
presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: 
Esperarei até que voltes. 19 Entrou, Gid’on, 
preparou um cabrito e fez, com uma e efa de 
farinha, bolos sem fermento; pôs a carne num 
cesto e o caldo numa panela e, trazendo para 
debaixo do carvalho, lhe apresentou. 20 Mas o 
mensageiro de Elohim lhe disse: Toma a carne e os 
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bolos sem fermento, e põe-nos sobre esta rocha e 
derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. 21 
E o mensageiro de Yah HVHY estendeu a ponta 
do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os 
bolos sem fermento; então subiu fogo da rocha, e 
consumiu a carne e os bolos sem fermento; e o 
mensageiro de Yah HVHY desapareceu-lhe da 
vista. 22 Vendo Gid’on que era o mensageiro de 
Yah HVHY disse: Ai de mim, Yah HVHY Elohim! 
Pois eu vi o mensageiro de Yah HVHY face a face. 
23 Porém Yah HVHY lhe disse: Paz seja contigo, 
não tenha medo; não morrerás. 24 Então Gid’on 
construiu ali um altar a Yah HVHY e lhe chamou 
Adon-Salom; e ainda até o dia de hoje está o altar 
em Ofra dos abiezritas.  

[54 Altar de Baal é derrubado e Asserá é 
destruída] 

25 Naquela mesma noite, disse Yah HVHY a 
Gid’on: Toma um dos bois de teu pai, a saber, o 
segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal 
[senhor], que é de teu pai, e corta o poste-ídolo 
[Asserá] que está junto a ele. 26 Edifica a Yah 
HVHY teu Elohim um altar no cume deste lugar 
forte, na forma devida; toma o segundo boi, e o 
oferece em sacrifício, com a lenha do poste-ídolo 
que cortares. 27 Então Gid’on tomou dez homens 
no meio dos seus servos, e fez como Yah HVHY 
lhe dissera; porém, temendo ele a moradia de seu 
pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, 
mas de noite. 28 Levantando-se, os homens 
daquela cidade, de madrugada, estava o altar de 
Baal [senhor] derribado, cortado o poste-ídolo que 
estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no 
altar que fora edificado. 29 Pelo que disseram uns 
aos outros: Quem fez isto? E, depois de 
investigarem e inquirirem, disseram: Gid’on, filho 
de Yoash, é quem fez isto. 30 Então os homens 
daquela cidade disseram a Yoash: Tira para fora 
teu filho, para que morra, porque derribou o altar 
de Baal [senhor] e cortou o poste-ídolo que estava 
ao pé dele. 31 Yoash, porém, disse a todos os que 
se puseram contra ele: Contendereis vocês por 
Baal [senhor]? Livrá-lo-eis vocês? Qualquer que 
por ele contender, ainda esta manhã será morto; 
se ele é elohim, por si mesmo contenda, foi 
derribado o seu altar. 32 Pelo que naquele dia 
chamaram a Gid’on Yerubaal, dizendo: Baal 
[senhor] contenda contra ele, derribou o seu altar.  

[55 Gid’on é investido] 

33 Então todos os midianitas, os amalequitas e os 
filhos do oriente se ajuntaram e, passando o 
Yordan, acamparam no vale de Yezreel. 34 Mas o 

Espírito de Yah HVHY apoderou-se de Gid’on; e 
tocando ele a corneta, os abiezritas se ajuntaram 
após ele. 35 E expediu mensageiros por toda a 
tribo de Manashé, que se ajuntou após ele; e ainda 
expediu mensageiros a Aser, a Zebulom e a Naftali, 
que lhe saíram ao encontro.  

[56 Incredulidade de Gid’on] 

36 Disse Gid’on ao Eterno: Se tens de livrar a Yisrael 
por minha mão, como disseste, 37 eu porei um 
velo de lã na eira; se o orvalho estiver somente no 
velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei 
que tens de livrar a Yisrael por minha mão, como 
disseste. 38 E assim foi; levantando-se de 
madrugada no dia seguinte, apertou o velo, e 
espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. 
39 Disse Gid’on Elohim: Não se acenda contra mim 
a tua ira se ainda falar só está vez. Permite que só 
mais esta vez eu faça prova com o velo; suplico-te 
que só o velo fique enxuto, e em toda a terra tenha 
orvalho. 40 E Elohim assim fez naquela noite; só o 
velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia 
orvalho.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 7  

[57 Gid’on e os trezentos valentes] 

1 Então Yerubaal, que é Gid’on, e todo o povo que 
estava com ele, levantando-se de madrugada 
acamparam junto à fonte de Harode; e o 
acampamento de Midyam estava da banda do 
norte, perto do outeiro de Moré, no vale. 2 Disse 
Yah HVHY a Gid’on: O povo que está contigo é 
demais para eu entregar os midianitas em sua 
mão; não seja caso que Yisrael se exalte contra 
mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me 
livrou. 3 Agora, apregoa aos ouvidos do povo, 
dizendo: Quem for medroso e tímido volte, e 
retire-se do monte Gileade. Então voltaram do 
povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. 4 Disse Yah 
HVHY a Gid’on: Ainda são muitos. Faze-os descer 
às águas, e ali os provarei; e será que, aquele de 
que eu te disser: Este irá contigo, esse contigo irá; 
porém todo aquele de que eu te disser: Este não 
irá contigo, esse não irá. 5 E Gid’on fez descer o 
povo às águas. Então Yah HVHY lhe disse: 
Qualquer que lamber as águas com a língua, como 
faz o cão, a esse porás de um lado; e a todo aquele 
que se ajoelhar para beber, porás do outro. 6 E foi 
o número dos que lamberam a água, levando a 
mão à boca, trezentos homens; mas todo o resto 
do povo se ajoelhou para beber. 7 Disse ainda Yah 
HVHY a Gid’on: Com estes trezentos homens que 
lamberam a água vos livrarei, e entregarei os 
midianitas na tua mão; mas, quanto ao resto do 
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povo, volte cada um ao seu lugar. 8 E o povo 
tomou na sua mão as provisões e as suas cornetas, 
e Gid’on expediu todos os outros homens de 
Yisrael cada um à sua tenda, porém reteve os 
trezentos. O acampamento de Midyam estava 
embaixo no vale. 9 Naquela mesma noite disse 
Yah HVHY a Gid’on: Levanta-te, e desce contra o 
acampamento, porque eu o entreguei na tua mão. 
10 Mas se tens medo de descer, vai com o teu 
moço, Purá, ao acampamento; 11 ouvirás o que 
dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para 
desceres contra o acampamento. Então desceu 
ele com e seu moço, Purá, até o posto avançado 
das sentinelas do acampamento. 12 Os midianitas, 
os amalequitas, e todos os filhos do oriente jaziam 
no vale, como gafanhotos em multidão; e os seus 
camelos eram inumeráveis, como a areia na praia 
do mar. 13 No momento em que Gid’on chegou, 
um homem estava contando ao seu companheiro 
um sonho, e dizia: Eu tive um sonho; um pão de 
cevada vinha rolando sobre o acampamento dos 
midianitas e, chegando a uma tenda, bateu nela 
de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, 
e ela ficou estendida por terra. 14 Ao que 
respondeu o seu companheiro, dizendo: Isso não 
é outra coisa senão a espada de Gid’on, filho de 
Yoash, homem ysraelita. Na sua mão ELOHIM 
entregou Midyam e todo este acampamento. 15 
Quando Gid’on ouviu a narração do sonho e a sua 
interpretação, adorou Elohim; e voltando ao 
acampamento de Yisrael, disse: Levantai-vos, 
porque Yah HVHY entregou nas suas mãos o 
acampamento de Midyam. 16 Então dividiu os 
trezentos homens em três companhias, pôs nas 
mãos de cada um deles cornetas, e cântaros vazios 
contendo tochas acesas, 17 e disse a eles: Olhai 
para mim, e fazei como eu fizer; e chegando eu à 
extremidade do acampamento, como eu fizer, 
assim fareis vocês. 18 Quando eu tocar a corneta, 
eu e todos os que comigo estiverem, tocai 
também vocês as cornetas ao redor de todo o 
acampamento, e dizei: Pelo Yah HVHY e por 
Gid’on!  

[58 A derrota dos midianitas] 

19 Gid’on, e os cem homens que estavam com ele 
chegaram à extremidade do acampamento, ao 
princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco 
colocadas as guardas; então tocaram as cornetas e 
despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. 
20 Assim tocaram as três companhias as cornetas, 
despedaçaram os cântaros, segurando com as 
mãos esquerdas as tochas e com as direitas as 
cornetas para as tocarem, e clamaram: A espada 

de Yah HVHY e de Gid’on! 21 E conservou-se cada 
um no seu lugar ao redor do acampamento; então 
todo o exército corendo e, gritando, fugiu. 22 Pois, 
ao tocarem os trezentos as cornetas, Yah HVHY 
tornou a espada de um contra o outro, e isto em 
todo o acampamento, e fugiram até Bete-Sita, em 
direção de Zererá, até os limites de Hevel-Meolá, 
junto a Tabate. 23 Então os homens de Yisrael, das 
tribos de Naftali, de Aser e de todo o Manashé, 
foram convocados e perseguiram a Midyam. 24 
Também Gid’on expediu mensageiros por toda a 
região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei ao 
encontro de Midyam, e ocupai-lhe as águas até 
Bete-Bara, e o Yordan. Convocados, todos os 
efraimitas, tomaram-lhe as águas até Bete-Bara, e 
o Yordan; 25 e prenderam dois príncipes de 
Midyam, Orebe e Zeebe; e mataram Orebe na 
penha de Orebe, e Zeebe mataram no lagar de 
Zeebe, e perseguiram a Midyam; e trouxeram as 
cabeças de Orebe e de Zeebe a Gid’on, além do 
Yordan.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 8  

[59 Efraim contra Gid’on] 

1 Então os efraimitas disseram a ele: Que é isto 
que nos fizeste, não nos chamando quando foste 
guerrear contra Midyam? E repreenderam-no 
asperamente. 2 Ele, porém, respondeu a eles: Que 
fiz eu agora em comparação ao que vocês 
fizeram? Não são acaso os rabiscos de Efraim 
melhores do que a vindima de Abiezer? 3 Elohim 
entregou na sua mão os príncipes de Midyam, 
Orebe e Zeebe; que, pude eu fazer em 
comparação ao que vocês fizeram? Então a sua ira 
se abrandou para com ele, quando falou esta 
palavra. 4 E Gid’on veio ao Yordan e o atravessou, 
ele e os trezentos homens que estavam com ele, 
fatigados, mas ainda perseguindo. 5 Disse aos 
homens de Sucote: Dai, peço-vos, uns pães ao 
povo que me segue, uma vez que está fatigado, e 
eu vou perseguindo a Zeba e Zalmuna, 
governantes os midianitas. 6 Mas os príncipes de 
Sucote responderam: Já estão em teu poder as 
mãos de Zebá e Zalmuna, para que demos pão ao 
teu exército? 7 Replicou-lhes Gid’on: Pois quando 
Yah HVHY entregar na minha mão a Zebá e a 
Zalmuna, trilharei a sua carne com os espinhos do 
deserto e com os abrolhos. 8 Dali subiu a Penuel, e 
falou da mesma maneira aos homens desse lugar, 
que lhe responderam como os homens de Sucote 
lhe haviam respondido. 9 Por isso falou também 
aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar 
em paz, irei derrubar esta torre. 10 Zebá e 
Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, 
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cerca de quinze mil homens, os restantes de todo 
o exército dos filhos do oriente; haviam caído 
cento e vinte mil homens que puxavam da espada. 
11 Subiu Gid’on pelo caminho dos que habitavam 
em tendas, ao oriente de Nobá e Yogbehah, e feriu 
aquele exército, uma vez que se dava por seguro. 
12 E, fugindo Zebá e Zalmuna, Gid’on os perseguiu, 
tomou presos esses dois governantes dos 
midianitas e desbaratou todo o exército.  

[60 Gid’on se vinga de Sucote] 

13 Voltando, Gid’on, filho de Yoash, da guerra pela 
subida de Heres, 14 tomou preso a um moço dos 
homens de Sucote, e o inquiriu; este lhe deu por 
escrito os nomes dos príncipes de Sucote, e dos 
seus longevos, setenta e sete homens. 15 Então 
veio aos homens de Sucote, e disse: Veja aqui Zebá 
e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, 
dizendo: Por acaso já estão em teu poder as mãos 
de Zebá e Zalmuna, para que demos pão aos teus 
homens fatigados? 16 Nisso tomou os longevos do 
povoado, e espinhos e abrolhos do deserto, e com 
eles ensinou aos homens de Sucote. 17 Também 
derrubou a torre de Penuel, e matou os homens 
do povoado. 18 Depois perguntou a Zebá e a 
Zalmuna: Como eram os homens que matastes 
em Tabor? E responderam eles: Qual você é, tais 
eram eles; cada um parecia filho de governante. 
19 Disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha 
mãe; vive Yah HVHY que se lhes tivésseis 
poupado a vida, eu não vos mataria. 20 E disse a 
Yeter, seu 1º filho: Levanta-te, mata-os. O jovem, 
porém, não puxou da espada, porque temia, uma 
vez que ainda era muito moço. 21 Disseram Zebá 
e Zalmuna: Levanta-te tu mesmo, e acomete-nos; 
porque, qual o homem, tal a sua força. 
Levantando-se, Gid’on, matou Zebá e Zalmuna, e 
tomou os crescentes que estavam aos pescoços 
dos seus camelos.  

[61 Gid’on levanta um ídolo] 

22 Então os homens de Yisrael disseram a Gid’on: 
Domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o 
filho de teu filho; uma vez que nos livraste da mão 
de Midyam. 23 Gid’on, porém, respondeu a eles: 
Nem eu dominarei sobre vocês, nem meu filho, 
mas Yah HVHY sobre vocês dominará. 24 Disse-
lhes mais Gid’on: uma petição farei a vocês: dá-
me, cada um de vocês, os brincos do despojo. 
(Porque os inimigos tinham brincos de ouro, uma 
vez que eram ismaelitas. )25 Ao que disseram eles: 
De boa vontade as daremos. E estenderam uma 
capa, na qual cada um deles deitou os brincos do 
seu despojo. 26 E foi o peso dos brincos de ouro 

que ele pediu, mil e setecentos siclos de ouro, 
afora os ornamentos em forma de meia-lua, os 
colares e as vestes de púrpura que os governantes 
de Midyam trajavam, afora as correntes que os 
camelos traziam ao pescoço. 27 Disso fez Gid’on 
um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra; e todo 
o Yisrael se prostituiu ali após ele; e foi um laço 
para Gid’on e para sua casa. 28 Assim foram 
abatidos os midianitas diante dos israelitas, e 
nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve 
sossego, por quarenta anos nos dias de Gid’on. 29 
Então foi Yerubaal, filho de Yoash, e habitou em 
sua casa. 30 Gid’on teve setenta filhos, que 
procederam da sua coxa, porque tinha muitas 
mulheres. 31 A sua concubina que estava em 
Siquém deu-lhe um filho; e pôs-lhe por nome 
Abimeleque. 32 Morreu Gid’on, filho de Yoash, 
numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de 
seu pai Yoash, em Ofra dos abiezritas. 33 Depois da 
morte de Gid’on os israelitas tornaram a se 
prostituir após os baalins, e puseram a Baal 
[senhor]-Berite por elohim. 34 Assim os israelitas 
não se lembraram de Yah HVHY seu Elohim, que 
os livrara da mão de todos os seus inimigos ao 
redor; 35 nem usaram de beneficência para com a 
casa de Yerubaal, a saber, de Gid’on, segundo todo 
o bem que ele fizera a Yisrael.  

 Shoftim - Juízes Capítulo, 9  

[62 Abimeleque rei de Siquém] 

1 Abimeleque, filho de Yerubaal, foi a Siquém, aos 
irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a 
parentela da casa de pai de sua mãe, dizendo: 2 
Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos 
de Siquém: Que é melhor para vocês? Que setenta 
homens, todos os filhos de Yerubaal, dominem 
sobre vocês, ou que um só domine sobre vocês? 
Lembrai-vos também de que sou seu osso e sua 
carne. 3 Então os irmãos de sua mãe falaram todas 
essas palavras a respeito dele aos ouvidos de todos 
os cidadãos de Siquém; e o âmago deles se 
inclinou a seguir Abimeleque; disseram: E nosso 
irmão. 4 E deram-lhe setenta siclos de prata, da 
casa de Baal [senhor]-Berite, com os quais 
Abimeleque alugou alguns homens ociosos e 
levianos, que o seguiram; 5 e foi à moradia de seu 
pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de 
Yerubaal, setenta homens, sobre uma só pedra. 
Mas Yotam, filho menor de Yerubaal, ficou, uma 
vez que se tinha escondido. 6 Então se ajuntaram 
todos os cidadãos de Siquém e toda a Bete-Milo, e 
foram, e constituíram governante a Abimeleque, 
junto ao carvalho da coluna que havia em Siquém. 
7 Yotam, tendo sido avisado disso, foi e, pondo-se 
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8 Shmuel Alef - I Samuel 

] א [ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל   
 

Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 1  

1 Houve um homem de Ramataim-Zofim, da 
região montanhosa de Efraim, cujo nome era 
Elcana, filho de Yerocham, filho de Eliú, filho de 
Toú, filho de Zufe, efraimita. 2 Tinha ele duas 
mulheres: uma se chamava Khanah, e a outra 
Penina. Penina tinha filhos, porém Khanah não os 
tinha. 3 De ano em ano este homem subia da sua 
cidade para adorar e sacrificar a Yah HVHY dos 
exércitos em Siló. Assistiam ali os cohanim de Yah 
HVHY Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. 4 No dia 
em que Elcana sacrificava, costumava dar 
quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus 
filhos e filhas; 5 porém a Khanah, embora a 
amasse, dava um só quinhão, uma vez que Yah 
HVHY lhe havia cerrado a madre. 6 A sua rival 
muito a provocava para irritá-la, porque Yah 
HVHY lhe havia cerrado a madre. 7 E assim sucedia 
de ano em ano que, ao subirem à casa de Yah 
HVHY Penina provocava a Khanah; pelo que esta 
chorava e não comia. 8 Então Elcana, seu marido, 
lhe perguntou: Khanah, por que choras? E por que 
não comes? E por que está triste o teu âmago? 
Não te sou eu melhor de que dez filhos? 9 Então 
Khanah se levantou, depois que comeram e 
beberam em Siló; e Eli, cohen, estava sentado, 
numa cadeira, junto a um pilar do templo de Yah 
HVHY. 10 Ela, com amargura de vida, orou a Yah 
HVHY e chorou muito, 11 e fez um voto, dizendo: 
Ó Yah HVHY dos exércitos! Se deveras atentares 
para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, 
e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres 
um filho homem, a Yah HVHY o darei por todos 
os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará 
navalha. 12 Continuando ela a orar perante Yah 
HVHY Eli observou a sua boca; 13 uma vez que 
Khanah falava no seu âmago; só se moviam os 
seus lábios, e não se ouvia a sua voz; pelo que Eli a 
teve por embriagada, 14 e lhe disse: Até quando 
estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 15 
Mas Khanah respondeu: Não, adon meu, eu sou 
uma mulher atribulada de espírito; não bebi vinho 
nem bebida forte, porém lancei a minha vida 
perante Yah HVHY. 16 Não tenhas, a tua serva por 

filha de Belial; porquê da multidão dos meus 
cuidados e do meu desgosto tenho falado até 
agora. 17 Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz; e 
Elohim de Yisrael te conceda a petição que lhe 
fizeste. 18 Ao que disse ela: Ache a tua serva 
benevolência aos teus olhos. Assim a mulher se foi 
o seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu 
semblante. 19 Depois, levantando-se de 
madrugada, adoraram perante Yah HVHY e, 
voltando, foram a sua casa em Ramá. Elcana 
conheceu a Khanah, sua mulher, e Yah HVHY se 
lembrou dela. 20 De modo que Khanah concebeu 
e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou 
Shemuel; porque, dizia ela, o tenho pedido a Yah 
HVHY. 21 Subiu, aquele homem, Elcana, com toda 
a sua casa, para oferecer a Yah HVHY o sacrifício 
anual e cumprir o seu voto. 22 Khanah, porém, 
não subiu, disse a seu marido: Quando o menino 
for desmamado, então e levarei, para que apareça 
perante Yah HVHY e lá fique para sempre. 23 E 
Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te 
parecer; fica até que o desmames; tão-somente 
confirme Yah HVHY a sua palavra. Assim ficou a 
mulher, e amamentou seu filho, até que o 
desmamou. 24 Depois de o ter desmamado, ela o 
tomou consigo três novilhos de três anos cada 
para o sacrifício, uma efa de farinha e um odre de 
vinho, e o levou à casa de Yah HVHY em Siló; e era 
o menino ainda muito criança. 25 Então 
degolaram o touro, e trouxeram o menino a Eli; 26 
e disse ela: Ah, meu adon! Tão certamente como 
vive a tua pessoa, meu adon, eu sou aquela 
mulher que aqui esteve contigo, orando a Yah 
HVHY. 27 Por este menino orava eu, e Yah HVHY 
atendeu a petição que eu lhe fiz. 28 Por isso eu 
também o entreguei a Yah HVHY; por todos os 
dias que viver, a Yah HVHY está entregue. E 
adoraram ali a Yah HVHY.  
 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 2  

1 Então Khanah orou, dizendo: O meu âmago 
exulta em Yah HVHY; o meu poder está exaltado 
no Soberano; a minha boca dilata-se contra os 
meus inimigos, uma vez que me alegro na tua 
salvação. 2 Ninguém há Santo como Yah HVHY; 
não há outro fora de ti; não há rocha como a nosso 
ELOHIM. 3 Não faleis mais palavras tão altivas, 
nem saia da sua boca a arrogância; porque Yah 
HVHY é Elohim da sabedoria, e por ele são pesadas 
as ações. 4 Os arcos dos fortes estão quebrados, e 
os fracos são cingidos de força. 5 Os que eram 
fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os 
que eram famintos; até a estéril teve sete filhos, e 
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a que tinha muitos filhos enfraquece. 6 Yah HVHY 
é o que tira a vida e a dá; faz descer à cova e faz 
subir dali. 7 Yah HVHY empobrece e enriquece; 
abate e exalta. 8 Levanta do pó o pobre, do 
monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar 
entre os príncipes, para os fazer herdar um trono 
de esplendor; porque de Yah HVHY são as colunas 
da terra, sobre elas pôs ele o mundo. 9 Ele 
guardará os pés dos seus santos, porém os infiéis 
ficarão mudos nas trevas, porque o homem não 
prevalecerá pela força. 10 Os que contendem com 
Yah HVHY serão quebrantados; desde os céus 
trovejará contra eles. Yah HVHY julgará as 
extremidades da terra; dará força ao seu 
governante, e exaltará o poder do seu ungido. 11 
Então Elcana se retirou a Ramá, à sua casa. O 
menino, porém, ficou servindo a Yah HVHY 
perante e cohen Eli. 12 Os filhos de Eli eram 
homens infiéis; não conheciam a Yah HVHY. 13 
Porquanto o costume desses cohanim para com o 
povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, e 
estando-se a cozer a carne, vinha o servo do 
cohen, tendo na mão um garfo de três dentes, 14 
e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, 
ou na marmita; e tudo quanto a garfo tirava, o 
cohen tomava para si. Assim faziam a todos os de 
Yisrael que chegavam ali em Siló. 15 Também, 
antes de queimarem a gordura, vinha o servo do 
cohen e dizia ao homem que sacrificava: Dá carne 
de assar para o cohen; porque não receberá de ti 
carne cozida, mas crua. 16 Se o homem lhe 
respondia: Sem dúvida, logo há de ser queimada a 
gordura e depois toma quanto desejar o teu 
âmago; então ele lhe dizia: Não tens de dá-la 
agora; se não, à força a tomarei. 17 Era, muito 
grande o erro destes jovens perante Yah HVHY 
uma vez que os homens vieram a desprezar a 
oferenda de Yah HVHY. 18 Shemuel, porém, 
ministrava perante Yah HVHY sendo ainda 
menino, vestido de um éfode de linho. 19 E sua 
mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, 
e lha trazia quando com seu marido subia para 
oferecer o sacrifício anual. 20 Então Eli abençoava 
a Elcana e a sua mulher, e dizia: Yah HVHY te dê 
desta mulher descendência, pelo empréstimo que 
fez a Yah HVHY. E voltavam para o seu lugar. 21 
Visitou, Yah HVHY a Khanah, que concebeu, e 
teve três filhos e duas filhas. Entrementes, o 
menino Shemuel crescia diante de Yah HVHY. 22 
Eli era já muito velho; e ouvia tudo quanto seus 
filhos faziam a todo o Yisrael, e como se deitavam 
com as mulheres que ministravam à porta da 
tenda da revelação. 23 E disse a eles: Por que fazeis 
tais coisas? Pois ouço de todo este povo os seus 

malefícios. 24 Não, filhos meus, não é boa fama 
esta que ouço. Fazeis transgredir o povo de Yah 
HVHY. 25 O homem que errar contra outro, os 
juízes o julgarão; mas o homem que errar contra 
Yah HVHY quem intercederá por ele? Contudo 
eles não ouviram a voz de seu pai, porque Yah 
HVHY os queria destruir. 26 E o menino Shemuel ia 
crescendo em estatura e em benevolência diante 
de Yah HVHY como também diante dos homens. 
27 Veio um homem de Elohim a Eli, e lhe disse: 
Assim diz Yah HVHY: Não me revelei, deveras, à 
casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, 
sujeitos à casa de Paroh? 28 E eu o escolhi no meio 
de todas as tribos de Yisrael para ser o meu cohen, 
para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e 
para trazer o éfode perante mim; e dei à casa de 
teu pai todas as ofertas queimadas dos israelitas. 
29 Por que desprezais o meu sacrifício e a minha 
oferenda, que ordenei se fizessem na minha 
morada, e por que honras a teus filhos mais de que 
a mim, de modo a vos engordardes do principal de 
todas as ofertas do meu povo Yisrael? 30 Por 
conseguinte, diz Yah HVHY Elohim de Yisrael: 
Deveras eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu 
pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas 
agora Yah HVHY diz: Longe de mim tal coisa, 
porque honrarei aos que me honram, mas os que 
me desprezam serão desprezados. 31 Prestem 
atenção, dias virão em que cortarei o teu braço e o 
braço da casa de teu pai, para que não tenha mais 
longevo algum em tua casa. 32 E tu, na angústia, 
olharás com inveja toda a prosperidade que hei de 
trazer sobre Yisrael; e não terá por todos os dias 
longevo algum em tua casa. 33 O homem da tua 
linhagem a quem eu não desarraigar do meu altar 
será para consumir-te os olhos e para entristecer-
te a vida; e todos os descendentes da tua casa 
morrerão pela espada dos homens. 34 E te será 
por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni 
e a Finéias; ambos morrerão no mesmo dia. 35 E 
eu suscitarei para mim um cohen fiel, que fará 
segundo o que está no meu âmago e na minha 
mente. Construir-lhe-ei uma casa duradoura, e ele 
andará sempre diante de meu ungido. 36 
Também todo aquele que ficar de resto da tua 
casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda 
de prata e por um pedaço de pão, e dirá: Suplico-
te que me admitas a algum cargo sacerdotal, para 
que possa comer um bocado de pão.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 3  

1 Entretanto, o menino Shemuel servia a Yah 
HVHY perante Eli. E a palavra de Yah HVHY era 
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muito rara naqueles dias; as visões não eram 
frequentes. 2 Sucedeu naquele tempo que, 
estando Eli deitado ne seu lugar ( os seus olhos 
começavam já a escurecer, de modo que não 
podia ver), 3 e ainda não se havendo apagado a 
lâmpada de Elohim, e estando Shemuel também 
deitado no templo de Yah HVHY onde estava a 
aron de Elohim, 4 Yah HVHY chamou: Shemuel! 
Shemuel! Ele respondeu: Aqui estou. 5 E correndo 
a Eli, disse: Aqui estou, porque tu me chamaste. 
Mas ele disse: Eu não chamei você; torna a deitar-
te. E ele foi e se deitou. 6 Tornou Yah HVHY a 
chamar: Shemuel! E Shemuel se levantou, foi a Eli 
e disse: Aqui estou, porque tu me chamaste. Mas 
ele disse: Eu não chamei você, filho meu; torna a 
deitar-te. 7 Ora, Shemuel ainda não conhecia a 
Yah HVHY e a palavra de Yah HVHY ainda não 
lhe tinha sido revelada. 8 Yah HVHY tornou a 
chamar a Shemuel pela terceira vez. E ele, 
levantando-se, foi a Eli e disse: Aqui estou, porque 
tu me chamaste. Então entendeu Eli que Yah 
HVHY chamava o menino. 9 Pelo que Eli disse a 
Shemuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te 
chamar, dirás: Fala, Yah HVHY porque o teu servo 
ouve. Foi, Shemuel e deitou-se no seu lugar. 10 
Depois veio Yah HVHY parou e chamou como das 
outras vezes: Shemuel! Shemuel! Ao que 
respondeu Shemuel: Fala, porque o teu servo 
ouve. 11 Disse Yah HVHY a Shemuel: Vou fazer 
uma coisa em Yisrael, a qual fará tinir ambos os 
ouvidos a todo o que a ouvir. 12 Naquele mesmo 
dia cumprirei contra Eli, de princípio ao fim, tudo 
quanto tenho falado a respeito da sua casa. 13 
Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para 
sempre, pelo delito que ele bem conhecia, porque 
seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não 
repreendeu. 14 Por conseguinte, jurei à casa de Eli 
que nunca jamais será expiada o seu delito, nem 
com sacrifícios, nem com ofertas. 15 Shemuel 
ficou deitado até pela manhã, e então abriu as 
portas da casa de Yah HVHY; Shemuel, porém, 
temia relatar essa visão a Eli. 16 Mas chamou Eli a 
Shemuel, e disse: Shemuel, meu filho! Ao que este 
respondeu: Aqui estou. 17 Eli indagou-lhe: Que te 
falou Yah HVHY? Peço-te que não encubras; 
assim Elohim te faça, e outro tanto, se me 
encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. 18 
Shemuel, relatou-lhe tudo, e nada lhe encobriu. 
Disse Eli: Ele é Yah HVHY faça o que bem parecer 
aos seus olhos. 19 Shemuel crescia, e Yah HVHY 
era com ele e não deixou nenhuma de todas as 
suas palavras cair em terra. 20 E todo o Yisrael, 
desde Dã até Beer-shava, conheceu que Shemuel 
estava confirmado como navi de Yah HVHY. 21 E 

voltou Yah HVHY a aparecer em Siló; uma vez que 
Yah HVHY se manifestava a Shemuel em Siló pela 
sua palavra. E chegava a palavra de Shemuel a 
todo o Yisrael.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 4  

1 Saiu Yisrael à guerra contra os felishtim, e 
acampou-se perto de Ebenézer; e os felishtim se 
acamparam junto a Afeque. 2 E os felishtim se 
dispuseram em ordem de guerra contra Yisrael; e, 
travada a guerra, Yisrael foi ferido diante dos 
felishtim, que mataram no campo cerca de quatro 
mil homens do exército. 3 Quando o povo voltou 
ao acampamento, disseram os longevos de 
Yisrael: Por que nos feriu Yah HVHY hoje diante 
dos felishtim? Tragamos para nós de Siló a aron do 
pacto de Yah HVHY para que ela venha para o 
meio de nós, e nos livre da mão de nossos 
inimigos. 4 Enviou, o povo a Siló, e trouxeram de lá 
a aron do pacto de Yah HVHY dos exércitos, que 
se assenta sobre os querubins; e os dois filhos de 
Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a aron do 
pacto de Elohim. 5 Quando a aron do pacto de 
Yah HVHY chegou ao acampamento, 
prorrompeu todo o Yisrael em grandes gritos, de 
modo que a terra vibrou. 6 E os felishtim, ouvindo 
o som da gritaria, disseram: Que quer dizer esta 
grande vozearia no acampamento dos bney-
Avraham? Quando souberam que a aron de Yah 
HVHY havia chegado ao acampamento, 7 os 
felishtim se atemorizaram; e diziam: Os elohim 
vieram ao acampamento. Diziam mais: Ai de nós! 
Porque nunca aconteceu tal coisa. 8 Ai de nós! 
Quem nos livrará da mão destes elohim 
possantes? Estes são os deuses que feriram aos 
egípcios com toda sorte de pragas no deserto. 9 
Esforçai-vos, e portai-vos varonilmente, ó 
felishtim, para que acaso não venhais a ser servos 
dos bney-Avraham, como eles o foram seus; 
portai-vos varonilmente e pelejai. 10 Então 
pelejaram os felishtim, e Yisrael foi derrotado, 
fugindo cada um para a sua tenda; e houve mui 
grande matança, caíram de Yisrael trinta mil 
homens de infantaria. 11 Também foi tomada a 
aron de Elohim, e os dois filhos de Eli, Hofni e 
Finéias, foram mortos. 12 Então um homem de 
Binyamin, correndo do campo de guerra chegou 
no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e 
terra sobre a cabeça. 13 Ao chegar ele, estava Eli 
sentado numa cadeira ao pé do caminho vigiando, 
uma vez que o seu âmago estava tremendo pela 
aron de Elohim. E quando aquele homem chegou 
e anunciou isto na cidade, a cidade toda 
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prorrompeu em lamentações. 14 E Eli, ouvindo a 
voz do lamento, perguntou: Que quer dizer este 
alvoroço? Então o homem, apressando-se, 
chegou e o anunciou a Eli. 15 Ora, Eli tinha noventa 
e oito anos; e os seus olhos haviam cegado, de 
modo que já não podia ver. 16 E disse aquele 
homem a Eli: Estou vindo do campo de guerra, de 
onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que 
aconteceu, meu filho? 17 Então respondeu o que 
trazia as novas, e disse: Yisrael fugiu de diante dos 
felishtim, e houve grande matança entre o povo; 
além disto, também teus dois filhos, Hofni e 
Finéias, são mortos, e a aron de Elohim é tomada. 
18 Quando ele fez menção da aron de Elohim, Eli 
caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-
se-lhe o pescoço, e morreu, uma vez que era 
homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Yisrael 
quarenta anos. 19 E estando sua nora, a mulher de 
Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo 
estas novas, de que a aron de Elohim era tomada, 
e de que seu sogro e seu marido eram mortos, 
encurvou-se e deu à luz, uma vez que as dores lhe 
sobrevieram. 20 E, quando ia morrendo, disseram 
as mulheres que estavam com ela: Não tenha 
medo, tiveste um filho. Ela, porém, não 
respondeu, nem deu atenção a isto. 21 E chamou 
ao menino de Icabô, dizendo: De Yisrael se foi o 
esplendor! Porque fora tomada a aron de Elohim, 
e por causa de seu sogro e de seu marido. 22 E 
disse: De Yisrael se foi a grandeza, é tomada a aron 
de Elohim.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 5  

1 Os felishtim, tomaram a aron de Elohim, e a 
levaram de Ebenézer a Asdode. 2 Então os 
felishtim tomaram a aron de Elohim e a 
introduziram na casa de Dagom, e a puseram 
junto a Dagom. 3 Levantando-se, porém, de 
madrugada no dia seguinte os de Asdode, Dagom 
estava caído com o rosto em terra diante da aron 
de Yah HVHY; e tomaram a Dagom, e tornaram a 
pô-lo no seu lugar. 4 E, levantando-se eles de 
madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído 
com o rosto em terra diante da aron de Yah 
HVHY; e a cabeça de Dagom e ambas as suas mãos 
estavam cortadas sobre o limiar; somente o 
tronco ficou a Dagom. 5 Pelo que nem os cohanim 
de Dagom, nem nenhum de todos os que entram 
na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em 
Asdode, até o dia de hoje. 6 Entretanto a mão de 
Yah HVHY se agravou sobre os de Asdode, e os 
assolou, e os feriu com tumores, a Asdode e aos 
seus termos. 7 O que tendo visto os homens de 

Asdode, disseram: Não fique conosco a aron de 
Elohim de Yisrael, a sua mão é dura sobre nós, e 
sobre Dagom, nosso elohim. 8 Pelo que enviaram 
mensageiros e congregaram a si todos os chefes 
dos felishtim, e disseram: Que faremos nós da 
aron de Elohim de Yisrael? Responderam: Seja 
levada para Gate. Assim levaram para lá a aron de 
Elohim de Yisrael. 9 E desde que a levaram para lá, 
a mão de Yah HVHY veio contra aquela cidade, 
causando grande pânico; feriu aos homens 
daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e 
nasceram-lhes tumores. 10 Então enviaram a aron 
de Elohim a Ecrom. Sucedeu que, vindo a aron de 
Elohim a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, 
dizendo: Transportaram para nós a aron de Elohim 
de Yisrael, para nos matar a nós e ao nosso povo. 
11 Enviaram, mensageiros, e congregaram a todos 
os chefes dos felishtim, e disseram: Enviai daqui a 
aron de Elohim de Yisrael, e volte ela para o seu 
lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso 
povo. Porque havia pânico mortal em toda a 
cidade, e a mão de Elohim muito se agravara sobre 
ela. 12 Pois os homens que não morriam eram 
feridos com tumores; de modo que o clamor do 
povoado subia até os céus.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 6  

1 A aron de Yah HVHY ficou na terra dos felishtim 
sete meses. 2 Então os felishtim chamaram os 
cohanim e os adivinhadores para dizer-lhes: Que 
faremos nós da aron de Yah HVHY? Fazei-nos 
saber como havemos de enviá-la para o seu lugar. 
3 Responderam eles: Se enviardes a aron de 
Elohim de Yisrael, não a envieis vazia, porém sem 
falta enviareis a ele uma oferenda pela culpa; 
então serão curados, e se vos fará saber por que a 
sua mão não se retira de vocês. 4 Então 
perguntaram: Qual é a oferenda pela culpa que lhe 
havemos de enviar? Eles responderam: Segundo o 
número dos chefes dos felishtim, cinco tumores 
de ouro e cinco ratos de ouro, porque a praga é 
uma e a mesma sobre todos os seus príncipes. 5 
Fazei, imagens, dos seus tumores, e dos ratos que 
andam destruindo a terra, e dai honra ao ELOHIM 
de Yisrael; acaso aliviará o peso da sua mão de 
sobre vocês, e de sobre seu Elohim, e de sobre sua 
terra: 6 Por que, endureceríeis os seus corações, 
como os egípcios e Paroh endureceram os seus 
corações? Por acaso depois de os haver Elohim 
castigado, não deixaram ir o povo, e este não se 
foi? 7 Agora, fazei um carro novo, tomai duas vacas 
que estejam criando, sobre as quais não tenha 
vindo o jugo, atai-as ao carro e levai os seus 
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bezerros de após elas para casa. 8 Tomai a aron de 
Yah HVHY e ponde-a sobre o carro; também 
metei num cofre, ao seu lado, as jóias de ouro que 
haveis de oferecer a Yah HVHY como ofertas pela 
culpa; e assim a enviareis, para que se vá. 9 Reparai 
então: se ela subir pelo caminho do seu termo a 
Bete-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal; 
mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que 
nos feriu, e que isto nos aconteceu por acaso. 10 
Assim, fizeram aqueles homens: tomaram duas 
vacas que criavam, ataram-nas ao carro, e 
encerraram os bezerros em casa; 11 também 
puseram a aron de Yah HVHY sobre o carro, bem 
como e cofre com os ratos de ouro e com as 
imagens dos seus tumores. 12 Então as vacas 
foram caminhando diretamente pelo caminho de 
Bete-Semes, seguindo a estrada, andando e 
berrando, sem se desviarem nem para a direita 
nem para a esquerda; e os chefes dos felishtim 
foram seguindo-as até o termo de Bete-Semes. 13 
Andavam os de Bete-Semes fazendo a sega do 
trigo no vale; e, levantando os olhos, viram a aron 
e, vendo-a, se alegraram. 14 Tendo chegado o 
carro ao campo de Yehôshua, o bete-semita, 
parou ali, onde havia uma grande pedra. 
Fenderam a madeira do carro, e ofereceram as 
vacas a Yah HVHY em sacrifício. 15 Nisso os leviim 
desceram a aron de Yah HVHY como também o 
cofre que estava junto a ela, em que se achavam 
as jóias de ouro, e puseram-nos sobre aquela 
grande pedra; e no mesmo dia os homens de 
Bete-Semes ofereceram oferendas e sacrifícios a 
Yah HVHY. 16 E os cinco chefes dos felishtim, 
tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no 
mesmo dia. 17 Estes, são os tumores de ouro que 
os felishtim enviaram a Yah HVHY como oferenda 
pela culpa: por Asdode um, por Gaza outro, por 
Asquelom outro, por Gate outro, por Ecrom outro. 
18 Como também os ratos de ouro, segundo o 
número de todas as cidades dos felishtim, 
pertencentes aos cinco chefes, desde as cidades 
fortificadas até as aldeias campestres. Disso é 
testemunha a grande pedra sobre a qual puseram 
a aron de Yah HVHY pedra que ainda está até o 
dia de hoje no campo de Yehôshua, o bete-semita. 
19 Yah HVHY feriu os homens de Bete-Semes, 
uma vez que olharam para dentro da aron de Yah 
HVHY; feriu do povo cinquenta mil e setenta 
homens; então o povo se entristeceu, porque Yah 
HVHY o ferira com tão grande morticínio. 20 
Disseram os homens de Bete-Semes: Quem 
poderia subsistir perante Yah HVHY este Elohim 
Santo? E para quem subirá de nós? 21 Enviaram, 
mensageiros aos moradores de Quiriate-Yearim, 

para lhes dizerem: Os felishtim remeteram a aron 
de Yah HVHY; descei, e fazei-a subir para vocês.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 7  

1 Vieram, os homens de Quiriate-Yearim, 
tomaram a aron de Yah HVHY e a levaram à casa 
de Abinadabe, no outeiro; e consagraram a 
Eleazar, filho dele, para que guardasse a aron da 
Yah HVHY. 2 E desde e dia em que a aron ficou 
em Queriate-Gearim passou-se muito tempo, 
chegando até vinte anos; então toda a casa de 
Yisrael suspirou por Yah HVHY. 3 Shemuel, falou 
a toda a casa de Yisrael, dizendo: Se de todo o seu 
âmago voltais para Yah HVHY lançai do meio de 
vocês os deuses estranhos e as astarotes, preparai 
o seu âmago para com Yah HVHY e servi a ele só; 
e ele vos livrará da mão dos felishtim. 4 Os 
israelitas, lançaram do meio deles os baalins e as 
astarotes, e serviram só a Yah HVHY. 5 Disse 
Shemuel: Congregai a todo o Yisrael em Mizpá, e 
orarei por vocês a Yah HVHY. 6 Congregaram-se, 
em Mizpá, tiraram água e a derramaram perante 
Yah HVHY; jejuaram aquele dia, e ali disseram: 
Pecamos contra Yah HVHY. E Shemuel julgava os 
israelitas em Mizpá. 7 Quando os felishtim 
ouviram que os israelitas estavam congregados 
em Mizpá, subiram os chefes dos felishtim contra 
Yisrael. Ao saberem disto os israelitas, temeram 
por causa dos felishtim. 8 Pelo que disseram a 
Shemuel: Não cesses de clamar a Yah HVHY nosso 
ELOHIM por nós, para que nos livre da mão dos 
felishtim. 9 Então tomou Shemuel um cordeiro de 
mama, e o ofereceu inteiro em sacrifício a Yah 
HVHY; e Shemuel clamou a Yah HVHY por Yisrael, 
e Yah HVHY o atendeu. 10 Enquanto Shemuel 
oferecia o sacrifício, os felishtim chegaram para 
guerrear contra Yisrael; mas Yah HVHY trovejou 
naquele dia com grande estrondo sobre os 
felishtim, e os aterrou; de modo que foram 
derrotados diante dos israelitas. 11 Os homens de 
Yisrael, saindo de Mizpá, perseguiram os felishtim 
e os feriram até abaixo de Bete-Car. 12 Então 
Shemuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mizpá e 
Shem, e lhe chamou Ebenézer; e disse: Até aqui 
nos ajudou Yah HVHY. 13 Assim os felishtim 
foram subjugados, e não mais vieram aos termos 
de Yisrael, uma vez que a mão de Yah HVHY foi 
contra os felishtim todos os dias de Shemuel. 14 E 
as cidades que os felishtim tinham tomado a 
Yisrael lhe foram restituídas, desde Ecrom até 
Gate, cujos termos também Yisrael arrebatou da 
mão dos felishtim. E havia paz entre Yisrael e os 
amorreus. 15 Shemuel julgou a Yisrael todos os 
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dias da sua vida. 16 De ano em ano rodeava por 
Beit-EL, Gilgal e Mizpá, julgando a Yisrael em todos 
esses lugares. 17 Depois voltava a Ramá, onde 
estava a sua casa, e ali julgava a Yisrael; e construiu 
ali um altar a Yah HVHY.  
 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 8  

1 Havendo Shemuel envelhecido, constituiu a seus 
filhos por shoftim sobre Yisrael. 2 O seu filho 1º 
filho chamava-se Yoel, e o segundo Abias; e 
julgavam em Beer-shava. 3 Seus filhos, porém, não 
andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se 
após o lucro e, recebendo subornos, perverteram 
a justiça. 4 Então todos os longevos de Yisrael se 
congregaram, e vieram ter com Shemuel, a Ramá, 
5 e disseram a ele: Já estás velho, e teus filhos não 
andam nos teus caminhos. Constitui-nos, agora 
um governante para nos julgar, como o têm todas 
as nações. 6 Mas pareceu mal aos olhos de 
Shemuel, quando disseram: Dá-nos um 
governante para nos julgar. Então Shemuel orou a 
Yah HVHY. 7 Disse Yah HVHY a Shemuel: Ouve a 
voz do povo em tudo quanto te dizem, não é a ti 
que têm rejeitado, porém a mim, para que eu não 
reine sobre eles. 8 Conforme todas as obras que 
fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o 
dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a 
outros deuses, assim também fazem a ti. 9 Agora, 
ouve a sua voz, contudo lhes protestarás 
solenemente, e lhes declararás qual será o modo 
de agir do governante que houver de reinar sobre 
eles. 10 Referiu, Shemuel todas as palavras de Yah 
HVHY ao povo, que lhe havia pedido um 
governante, 11 e disse: Este será o modo de agir 
do governante que houver de reinar sobre vocês: 
tomará os seus filhos, e os porá sobre os seus 
carros, e para serem seus cavaleiros, e para 
correrem adiante dos seus carros; 12 e os porá por 
chefes de mil e chefes de cinquenta, para lavrarem 
os seus campos, fazerem as suas colheitas e 
fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos 
de seus carros. 13 Tomará as suas filhas para 
perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14 Tomará o 
melhor das suas terras, das suas vinhas e dos seus 
olivais, e o dará aos seus servos. 15 Tomará o 
maaser das suas sementes e das suas vinhas, para 
dar aos seus oficiais e aos seus servos. 16 Também 
os seus servos e as suas servas, e os seus melhores 
jovens, e os seus jumentos tomará, e os 
empregará no seu trabalho. 17 Tomará o maaser 
do seu rebanho; e vocês lhe servireis de servos. 18 
Então naquele dia clamareis por causa de seu 
governante, que vocês mesmos houverem 

escolhido; mas Yah HVHY não vos ouvira. 19 O 
povo, porém, não quis ouvir a voz de Shemuel; e 
disseram: Não, mas terá sobre nós um 
governante, 20 para que nós também sejamos 
como todas as outras nações, e para que o nosso 
governante nos julgue, e saia adiante de nós, e 
peleje as nossas batalhas. 21 Ouviu, Shemuel 
todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos 
de Yah HVHY. 22 Disse Yah HVHY a Shemuel: Dá 
ouvidos à sua voz, e constitui lhes governante. 
Então Shemuel disse aos homens de Yisrael: Volte 
cada um para a sua cidade.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 9  

1 Havia um homem de Binyamin, cujo nome era 
Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de 
Becorate, filho de Afias, filho dum benyamita; era 
homem forte e valoroso. 2 Tinha este um filho, 
chamado Shaul, jovem e tão belo que entre os 
israelitas não havia outro homem mais belo de 
que ele; desde os ombros para cima sobressaía em 
altura a todo o povo. 3 Tinham-se perdido as 
jumentas de Quis, pai de Shaul; pelo que disse Quis 
a Shaul, seu filho: Toma agora contigo um dos 
moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. 4 
Passaram, pela região montanhosa de Efraim, 
como também pela terra e Salisa, mas não as 
acharam; depois passaram pela terra de Saalim, 
porém tampouco estavam ali; passando ainda 
pela terra de Binyamin, não as acharam. 5 Vindo 
eles, então, à terra de Zufe, Shaul disse para o 
moço que ia com ele: Vem! Voltemos, para que 
não suceda que meu pai deixe de inquietar-se 
pelas jumentas e se aflija por causa de nós. 6 Mas 
ele lhe disse: Há nesta cidade um homem de 
Elohim, e ele é muito considerado; tudo quanto 
diz, sucede infalivelmente. Vamos, até lá; acaso 
nos mostrará o caminho que devemos seguir. 7 
Então Shaul disse ao seu moço: Porém se lá 
formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de 
nossos alforjes se acabou, e presente nenhum 
temos para levar ao homem de Elohim; que 
temos? 8 O moço tornou a responder a Shaul, e 
disse: Ainda tenho em mão um quarto dum siclo 
de prata, o qual darei ao homem de Elohim, para 
que nos mostre o caminho. 9 (Antigamente em 
Yisrael, indo alguém consultar Elohim, dizia assim: 
Vinde, vamos ao vidente; porque ao navi de hoje, 
em outro tempo se chamava vidente. )10 Disse 
Shaul ao moço: Dizes bem; vem, vamos! E foram-
se à cidade onde estava e homem de Elohim. 11 
Quando eles iam subindo à cidade, encontraram 
umas moças que saíam para tirar água; e 
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perguntaram-lhes: Está aqui o vidente? 12 Ao que 
elas lhes responderam: Sim, veja aí o tens diante 
de ti; apressa-te, porque hoje veio à cidade, uma 
vez que o povo tem hoje sacrifício no alto. 13 
Entrando vocês na cidade, logo o achareis, antes 
que ele suba ao alto para comer; o povo não 
comerá até que ele venha, porque ele é o que 
abençoa a sacrifício, e depois os convidados 
comem. Subi agora, porque a esta hora o achareis. 
14 Subiram, à cidade; e, ao entrarem, Shemuel os 
encontrou, quando saía para subir ao alto. 15 Yah 
HVHY revelara isto aos ouvidos de Shemuel, um 
dia antes de Shaul chegar, dizendo: 16 Amanhã a 
estas horas te enviarei um homem da terra de 
Binyamin, o qual ungirás por príncipe sobre o meu 
povo de Yisrael; e ele livrará o meu povo da mão 
dos felishtim; olhei para o meu povo, porque o seu 
clamor chegou a mim. 17 E quando Shemuel viu a 
Shaul, Yah HVHY e disse: Veja aqui o homem de 
quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. 
18 Então Shaul se chegou a Shemuel na porta, e 
disse: Mostra-me, peço a você, onde é a casa do 
vidente. 19 Respondeu Shemuel a Shaul: Eu sou o 
vidente; sobe diante de mim ao alto, porque 
comereis hoje comigo; pela manhã te despedirei, 
e tudo quanto está no teu âmago te declararei. 20 
Também quanto às jumentas que há três dias se 
te perderam, não te preocupes com elas, porque 
já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é 
desejável em Yisrael? Por acaso não é para ti, e 
para toda a casa de teu pai? 21 Então respondeu 
Shaul: Acaso não sou eu benyamita, da menor das 
tribos de Yisrael? E não é a minha família a menor 
de todas as famílias da tribo de Binyamin? Por que, 
me falas desta maneira? 22 Shemuel, porém, 
tomando a Shaul e ao seu moço, levou-os à 
câmara, e deu a eles o 1º lugar entre os 
convidados, que eram cerca de trinta homens. 23 
Depois disse Shemuel ao cozinheiro: Traze a 
porção que te dei, da qual te disse: põe-na à parte 
contigo. 24 Levantou, o cozinheiro a espádua, com 
o que havia nela, e pô-la diante de Shaul. E disse 
Shemuel: O que foi reservado está diante de ti. 
Come; porque te foi guardado para esta ocasião, 
para que o comesses com os convidados. Assim 
comeu Shaul naquele dia com Shemuel. 25 Então 
desceram do alto para a cidade, e falou Shemuel 
com Shaul, no eirado. 26 E se levantaram de 
madrugada, quase ao subir da alva, Shemuel 
chamou a Shaul, que estava no eirado, dizendo: 
Levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, 
Shaul, e saíram ambos, ele e Shemuel. 27 Quando 
desciam para a extremidade do povoado, 
Shemuel disse a Shaul: Dize ao moço que passe 

adiante de nós (e ele passou); tu, porém, espera 
aqui, e te farei ouvir a palavra de Elohim.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 10  

1 Então Shemuel tomou um vaso de azeite, e o 
derramou sobre a cabeça de Shaul, e o beijou, e 
disse: Por acaso não te ungiu Yah HVHY para ser 
príncipe sobre a sua herança? 2 Quando te 
apartares hoje de mim, encontrarás dois homens 
junto ao sepulcro de Rahel, no termo de Binyamin, 
em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as 
jumentas que foste buscar, e já o teu pai deixou de 
pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, 
dizendo: Que farei eu por meu filho? 3 Então dali 
passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de 
Tabor; ali te encontrarão três homens, que vão 
subindo Elohim, a Beit-EL, levando uns três 
cabritos, outro três formas de pão, e o outro um 
odre de vinho. 4 Eles te saudarão, e te darão dois 
pães, que receberás das mãos deles. 5 Depois 
chegarás ao outeiro de Elohim, onde está a 
guarnição dos felishtim; ao entrares ali na cidade, 
encontrarás um grupo de navim descendo do alto, 
precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, 
e eles profetizando. 6 E o Espírito de Yah HVHY se 
apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás 
transformado em outro homem. 7 Quando estes 
sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para 
fazer, Elohim é contigo. 8 Tu, porém, descerás 
adiante de mim a Gilgal, e eu descerei a ter 
contigo, para oferecer oferendas e sacrifícios de 
ofertas pacíficas. Esperarás sete dias, até que eu vá 
ter contigo e te declare o que tens de fazer. 9 Ao 
virar Shaul as costas para se apartar de Shemuel, 
Elohim lhe mudou o âmago em outro; e todos 
esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. 10 
Quando eles iam chegando ao outeiro, um grupo 
de navim lhes saiu ao encontro; e o espírito de 
Elohim se apoderou de Shaul, e ele ministrou no 
meio deles. 11 Todos os que o tinham conhecido 
antes, ao verem que ele ministrava com os navim, 
diziam entre eles: Que é que aconteceu ao filho de 
Quis? Está também Shaul entre os navim? 12 
Então um homem dali respondeu, e disse: Pois 
quem é o pai deles? Pelo que se tornou em 
provérbio: Está também Shaul entre os navim? 13 
Tendo ele acabado de anunciar a palavra, foi ao 
alto. 14 Depois o tio de Shaul indagou-lhe, a ele e 
ao seu moço: Aonde fostes?: Respondeu ele: 
Procurar as jumentas; e, não as tendo encontrado, 
fomos ter com Shemuel. 15 Disse o tio de Shaul: 
Declara-me, peço a você, o que vos disse Shemuel. 
16 Ao que respondeu Shaul a seu tio: Declarou-
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nos, seguramente, que as jumentas tinham sido 
encontradas. Mas quanto ao assunto do governo, 
de que Shemuel falara, nada lhe declarou. 17 
Então Shemuel convocou o povo a Yah HVHY em 
Mizpá; 18 e disse aos israelitas: Yah HVHY Elohim 
disse assim de Yisrael: Eu fiz subir a Yisrael do Egito, 
e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos 
os reinos que vos oprimiam. 19 Mas vocês hoje 
rejeitaram a seu Elohim, àquele que vos livrou de 
todos os seus males e angústias, e lhe dissestes: 
Põe um governante sobre nós. Agora, ponde-vos 
perante Yah HVHY segundo as suas tribos e 
segundo os seus milhares. 20 Tendo, Shemuel 
feito chegar todas as tribos de Yisrael, foi tomada 
por sorte a tribo de Binyamin. 21 E, quando fez 
chegar a tribo de Binyamin segundo as suas 
famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi 
tomado Shaul, filho de Quis; e o procuraram, mas 
não foi encontrado. 22 Pelo que tornaram a 
perguntar a Yah HVHY: Não veio o homem ainda 
para cá? E respondeu Yah HVHY: Se escondeu por 
entre a bagagem: 23 Correram, e o trouxeram dali; 
e estando ele no meio do povo, sobressaía em 
altura a todo o povo desde os ombros para cima. 
24 Disse Shemuel a todo o povo: Vedes já a quem 
Yah HVHY escolheu: Não há entre o povo 
nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o 
aclamou, dizendo: Viva o governante; 25 Também 
declarou Shemuel ao povo a toráh do governo, e a 
escreveu num rolo, e pô-lo perante Yah HVHY. 
Então Shemuel despediu todo o povo, cada um 
para sua casa. 26 E foi também Shaul para sua casa 
em Gibeá; e foram com ele homens de valor, 
aqueles cujo âmago ELOHIM tocara. 27 Mas 
alguns homens infiéis disseram: Como pode este 
homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe 
trouxeram presentes; porém ele se fez como 
surdo.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 11  

1 Então subiu Naás, o amoni, e sitiou a Yabs-
Gileade. E disseram todos os homens de Yabs a 
Naás: Faze um pacto conosco, e te serviremos. 2 
Respondeu a eles, porém, Naás, o amoni: Com 
esta condição farei um pacto convosco: que a 
todos vos arranque o olho direito; assim porei 
opróbrio sobre todo o Yisrael. 3 Ao que os 
longevos de Yabs disseram a ele: Concede-nos 
sete dias, para que enviemos mensageiros por 
todo o território de Yisrael; e, não havendo 
ninguém que nos livre, entregar-nos-emos a ti. 4 
Então, vindo os mensageiros a Gibeá de Shaul, 
falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Pelo 

que todo o povo levantou a voz e chorou. 5 E Shaul 
vinha do campo, atrás dos bois; e disse Shaul: Que 
tem o povo, que chega? E contaram-lhe as 
palavras dos homens de Yabs. 6 Então o espírito de 
Elohim se apoderou de Shaul, ao ouvir ele estas 
palavras; e acendeu-se sobremaneira a sua ira. 7 
Tomou ele uma junta de bois, cortou-os em 
pedaços, e os expediu por todo o território de 
Yisrael por mãos de mensageiros, dizendo: 
Qualquer que não sair após Shaul e após Shemuel, 
assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor de 
Yah HVHY sobre o povo, e acudiram como um só 
homem. 8 Shaul passou-lhes revista em Bezeque; 
e havia dos homens de Yisrael trezentos mil, e dos 
homens de Yehudah trinta mil. 9 Disseram aos 
mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos 
homens de Yabs-Gileade: Amanhã, em 
aquentando o sol, vos virá livramento. Vindo, os 
mensageiros, anunciaram-no aos homens de 
Yabs, os quais se alegraram. 10 E os homens de 
Yabs disseram aos amonitas: Amanhã nos 
entregaremos a vocês; então nos fareis conforme 
tudo o que bem vos parecer. 11 Ao outro dia Shaul 
dividiu o povo em três companhias; e pela vigília da 
manhã vieram ao meio do acampamento, e 
feriram aos amonitas até que o dia aquentou; e 
aconteceu que os restantes se espalharam de 
modo a não ficarem dois juntos. 12 Disse o povo a 
Shemuel: Quais são os que diziam: Reinará acaso 
Shaul sobre nós? Traga aqui esses homens, para 
que os matemos. 13 Shaul, porém, disse: Hoje não 
se há de matar ninguém, porque neste dia o adon 
operou um livramento em Yisrael: 14 Depois disse 
Shemuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e 
renovemos ali o governo. 15 Foram, para Gilgal, 
onde constituíram governante a Shaul perante 
Yah HVHY e imolaram sacrifícios de ofertas 
pacíficas perante Yah HVHY; e ali Shaul se alegrou 
muito com todos os homens de Yisrael.  

 Shmuel Alef - I Samuel Capítulo, 12  

1 Disse Shemuel a todo o Yisrael: Vos dei ouvidos 
em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre 
vocês um governante. 2 Agora, o governante vai 
adiante de vocês; quanto a mim, já sou velho e 
encanecido, e meus filhos estão convosco: eu 
tenho andado adiante de vocês desde a minha 
mocidade até o dia de hoje. 3 Aqui estou! Testificai 
contra mim perante Yah HVHY e perante o seu 
ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei 
o jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem 
tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho 
recebido suborno para encobrir com ela os meus 
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9 Shmuel Bet - II Samuel 

] ב[ ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל   
 

Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 1  

1 Depois da morte de Shaul, tendo David voltado 
da derrota dos amalequitas e estando há dois dias 
em Ziclague, 2 ao 3º dia veio um homem do 
acampamento de Shaul, com as vestes rasgadas e 
a cabeça coberta de terra; e, chegando ele a David, 
prostrou-se com rosto em terra e lhe fez 
reverência. 3 Perguntou-lhe David: De onde vens? 
Ele lhe respondeu: Escapei do acampamento de 
Yisrael. 4 David ainda lhe indagou: Como foi lá isso? 
Dize-. Ao que ele lhe respondeu: O povo fugiu da 
guerra, e muitos do povo caíram, e morreram; 
também Shaul e Yehoshafat, seu filho, foram 
mortos. 5 Perguntou David ao jovem que lhe trazia 
as novas: Como sabes que Shaul e Yehoshafat, seu 
filho, são mortos? 6 Disse o jovem que lhe dava a 
notícia: Achava-me por acaso no monte Gilboa, e 
Shaul se encostava sobre a sua lança; os carros e 
os cavaleiros apertavam com ele. 7 Nisso, olhando 
ele para trás, viu-me e me chamou; e eu disse: 
Aqui estou. 8 Ao que ele me perguntou: Quem 
você é? E eu lhe respondi: Sou amalequita. 9 Então 
ele me disse: Chega-te a mim, e mata-me, porque 
uma vertigem se apoderou de mim, e toda a 
minha vida está ainda em mim. 10 Cheguei-me, a 
ele, e o matei, porque bem sabia eu que ele não 
viveria depois de ter caído; e tomei a coroa que ele 
tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, 
e os trouxe aqui a meu adon. 11 Então pegou 
David nas suas vestes e as rasgou; e assim fizeram 
também todos os homens que estavam com ele; 
12 e prantearam, e choraram, e jejuaram até a 
tarde por Shaul, e por Yehoshafat, seu filho, e pelo 
povo de Yah HVHY e pela casa de Yisrael, porque 
tinham caída à espada. 13 Perguntou então David 
ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde você 
é? Respondeu ele: Sou filho de um peregrino 
amalequita. 14 David ainda lhe perguntou: Como 
não temeste estender a mão para matares o 
ungido de Yah HVHY ? 15 Então David, chamando 
um dos jovens, disse: chega-te, e lança-te sobre 
ele. E o jovem o feriu, de sorte que morreu. 16 Pois 
David lhe dissera: O teu sangue seja sobre a tua 
cabeça, porque a tua própria boca testificou 
contra ti, dizendo: Eu matei o ungido de Yah 

HVHY. 17 Lamentou David a Shaul e a Yehoshafat, 
seu filho, com esta lamentação, 18 mandando que 
fosse ensinada aos filhos de Yehudah; está escrita 
no rolo de Jasar: 19 Tua grandeza, ó Yisrael, foi 
morta sobre os teus altos! Como caíram os 
valorosos! 20 Não o noticieis em Gate, nem o 
publiqueis nas ruas de Asquelom; para que não se 
alegrem as filhas dos felishtim, para que não 
exultem as filhas dos incircuncisos. 21 Vocês, 
montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia 
sobre vocês, ó campos de morte; ali 
desprezivelmente foi arrojado o escudo dos 
valorosos, o escudo de Shaul, ungido com óleo. 22 
Do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, 
nunca recuou o arco de Yehoshafat, nem voltou 
vazia a espada de Shaul. 23 Shaul e Yehoshafat, tão 
queridos e amáveis na sua vida, também na sua 
morte não se separaram; eram mais ligeiros do 
que as águias, mais fortes do que os leões. 24 
Vocês, filhas de Yisrael, chorai por Shaul, que vos 
vestia deliciosamente de escarlata, que vos punha 
sobre os vestidos adornos de ouro. 25 Como 
caíram os valorosos no meio da guerra! 26 
Angustiado estou por ti, meu irmão Yehoshafat; 
muito querido me eras! Maravilhoso me era o teu 
amor, ultrapassando o amor de mulheres. 27 
Como caíram os valorosos, e pereceram as armas 
de guerra!  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 2  

1 Sucedeu depois disto que David consultou a Yah 
HVHY dizendo: Subirei a alguma das cidades de 
Yehudah? Respondeu Yah HVHY: Sobe. Ainda 
perguntou David: Para onde subirei? Respondeu 
Yah HVHY: Para Hevron. 2 Subiu, David para lá, e 
as suas duas mulheres, Ainoã, a Yezreelita, e 
Abigail, que fora mulher de Nabal, e carmelita. 3 
David fez subir também os homens que estavam 
com ele, cada um com sua família; e habitaram nas 
cidades de Hevron. 4 Então vieram os homens de 
Yehudah, e ali ungiram David governante sobre a 
casa de Yehudah. Depois informaram a David, 
dizendo: Foram os homens de Yabs-Gileade que 
sepultaram a Shaul. 5 Pelo que David expediu 
mensageiros aos homens de Yabs-Gileade, a dizer-
lhes: Benditos de Yah HVHY sejais vocês, que 
fizestes tal benevolência, sepultando a Shaul, seu 
adon! 6 Agora, Yah HVHY use convosco de 
benevolência e fidelidade; e eu também vos 
retribuirei esse bem que fizestes. 7 Esforcem-se, 
agora as suas mãos, e sede homens valorosos; 
porque Shaul, seu adon, é morto, e a casa de 
Yehudah me ungiu por seu governante. 8 Ora, 
Abner, filho de Ner, chefe do exército de Shaul, 
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tomou a Isbosete, filho de Shaul, e o fez passar a 
Maanaim, 9 e o constituiu governante sobre 
Gileade, sobre os asuritas, sobre Yezreel, sobre 
Efraim, sobre Binyamin e sobre todo o Yisrael. 10 
Quarenta anos tinha Isbosete, filho de Shaul, 
quando começou a reinar sobre Yisrael, e 
governou dois anos, A casa de Yehudah, porém, 
seguia a David. 11 E foi o tempo que David 
governou em Hevron, sobre a casa de Yehudah, 
sete anos e seis meses. 12 Depois Abner, filho de 
Ner, com os servos de Isbosete, filho de Shaul, saiu 
de Maanaim para Gibeão. 13 Saíram também 
Yahuabb, filho de Zeruia, e os servos de David, e se 
encontraram com eles perto do tanque de Gibeão; 
e pararam uns de um lado do tanque, e os outros 
do outro lado. 14 Disse Abner a Yahuabb: 
Levantem-se os jovens, e se batam diante de nós. 
Respondeu Yahuabb: Levantem-se. 15 
Levantaram-se, e passaram, em número de doze 
por Binyamin e por Isbosete, filho de Shaul, e doze 
dos servos de David. 16 E cada um lançou mão da 
cabeça de seu contendor, e meteu-lhe a espada 
pela ilharga; assim caíram juntos; pelo que se 
chamou àquele lugar, que está junto a Gibeão, 
Helcate-Hazurim. 17 Seguiu-se naquele dia uma 
crua guerra; e Abner e os homens de Yisrael foram 
derrotados diante dos servos de David. 18 
Estavam ali os três filhos de Zeruia: Yahuabb, 
Abisai, e Asael; e Asael era ligeiro de pés, como as 
gazelas do campo. 19 Perseguiu, Asael a Abner, 
seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem 
para a esquerda. 20 Nisso Abner, olhando para 
trás, perguntou: Você é Asael? Respondeu ele: Sou 
eu. 21 Ao que lhe disse Abner: Desvia-te para a 
direita, ou para a esquerda, e lança mão de um dos 
jovens, e toma os seus despojos. Asael, porém, 
não quis desviar-se de seguí-lo. 22 Então Abner 
tornou a dizer a Asael: Desvia-te de seguir-me. Por 
que hei de ferir-te e dar contigo em terra? E como 
levantaria eu o meu rosto diante de Yahuabb, teu 
irmão? 23 Contudo ele recusou desviar-se; pelo 
que Abner o feriu com o conto da lança pelo 
ventre, de modo que a lança lhe saiu por detrás; e 
ele caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E 
aconteceu que, todos os que chegavam ao lugar 
onde Asael caíra morto, paravam. 24 Mas 
Yahuabb e Abisai perseguiram a Abner; e pôs-se o 
sol ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está 
diante de Giá, junto ao caminho do deserto de 
Gibeão. 25 E os filhos de Binyamin se ajuntaram 
atrás de Abner e, formando-se num batalhão, 
puseram-se no cume dum outeiro. 26 Então 
Abner gritou a Yahuabb, e disse: Devorará a 
espada para sempre? Não sabes que por fim terá 
amargura? Até quando te demorarás em ordenar 

ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? 27 
Respondeu Yahuabb: Vive Elohim, que, se não 
tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo 
cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. 28 
Então Yahuabb tocou a corneta, e todo o povo 
parou; e não perseguiram mais a Yisrael, e 
tampouco pelejaram mais. 29 E caminharam 
Abner e os seus homens, toda aquela noite pela 
Arabá; e, passando o Yordan, caminharam por 
todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. 30 Voltou, 
Yahuabb de seguir a Abner; e quando ajuntou 
todo o povo, faltavam dos servos de David 
dezenove homens, e Asael. 31 Mas os servos de 
David tinham ferido no meio dos de Binyamin, e 
no meio dos homens de Abner, a trezentos e 
sessenta homens, de tal maneira que morreram. 
32 E levantaram a Asael, e o sepultaram no 
sepulcro de seu pai, que estava em Beit Lehem. E 
Yahuabb e seus homens caminharam toda aquela 
noite, e amanheceu-lhes o dia em Hevron.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 3  

1 Houve uma longa guerra entre a casa de Shaul e 
a casa de David; porém David se fortalecia cada vez 
mais, enquanto a casa de Shaul cada vez mais se 
enfraquecia. 2 Nasceram filhos a David em 
Hevron. Seu 1º filho foi Amnom, de Ainoã, a 
Yezreelita; 3 o segundo Quileabe, de Abigail, que 
fôra mulher de Nabal, o carmelita; o terceiro 
Abshalom, filho de Maacá, filha de Talmai, 
governante de Gesur; 4 o quarto Adoniyahu, filho 
de Hagite, o 5º Sefatias, filho de Abital; 5 e o sexto 
Itreão, de Eglá, também mulher de David; estes 
nasceram a David em Hevron. 6 Enquanto havia 
guerra entre a casa de Shaul e a casa de David, 
Abner ia se tornando poderoso na casa de Shaul: 7 
Ora, Shaul tivera uma concubina, cujo nome era 
Rizpa, filha de Aías. Perguntou, Isbosete a Abner: 
Por que entraste à concubina de meu pai? 8 Então 
Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, 
disse: Sou eu cabeça de cão, que pertença a 
Yehudah? Ainda hoje uso de benevolência para 
com a casa de Shaul, teu pai, e para com seus 
irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos 
de David; contudo tu hoje queres culpar-me com 
relação a essa mulher. 9 Assim Elohim faça a 
Abner, e outro tanto, se, como Yah HVHY jurou a 
David, assim eu não lhe fizer, 10 transferindo o 
governo da casa de Shaul, e estabelecendo o trono 
de David sobre Yisrael, e sobre Yehudah, desde Dã 
até Beer-shava. 11 E Isbosete não pôde responder 
a Abner mais uma palavra, porque o temia. 12 
Então expediu Abner da sua parte mensageiros a 
David, dizendo: De quem é a terra? Comigo faze o 
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teu pacto, e a minha mão será contigo, para fazer 
tornar a ti todo o Yisrael. 13 Respondeu David: Está 
bem; farei um pacto contigo; mas uma coisa te 
exijo; não verás a minha face, se 1º não me 
trouxeres Mical, filha de Shaul, quando vieres ver a 
minha face. 14 Também expediu David 
mensageiros a Isbosete, filho de Shaul, dizendo: 
Entrega-me minha mulher Mical, que eu desposei 
por cem prepúcios de felishtim. 15 Enviou, 
Isbosete, e a tirou a seu marido, a Paltiel, filho de 
Laís, 16 que a seguia, chorando atrás dela até 
Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te; volta! E ele 
voltou. 17 Falou Abner com os longevos de Yisrael, 
dizendo: De há muito procurais fazer com que 
David reine sobre vocês; 18 fazei-o, agora, porque 
Yah HVHY falou de David, dizendo: Pela mão do 
meu servo David livrarei o meu povo da mão dos 
felishtim e da mão de todos os seus inimigos. 19 
Do mesmo modo falou Abner a Binyamin, e foi 
também dizer a David, em Hevron, tudo o que 
Yisrael e toda a casa de Binyamin tinham resolvido. 
20 Abner foi encontrar com David, em Hevron, 
com vinte homens; e David fez um banquete a 
Abner e aos homens que com ele estavam. 21 
Disse Abner a David: Eu me levantarei, e irei 
ajuntar ao governante meu adon todo o Yisrael, 
para que faça um pacto contigo; e tu governarás 
sobretudo o que desejar a sua vida: Assim 
despediu David a Abner, e ele se foi em paz. 22 Os 
servos de David e Yahuabb voltaram de uma 
sortida, e traziam consigo grande despojo; mas 
Abner já não estava com David em Hevron, 
porque este o tinha despedido, e ele se fora em 
paz. 23 Quando, chegaram Yahuabb e todo o 
exército que vinha com ele, disseram a ele: Abner, 
filho de Ner, veio ter com o governante; e o 
governante o despediu, e ele se foi em paz. 24 
Então Yahuabb foi ao governante, e disse: Que 
fizeste? Abner veio ter contigo; por que, o 
despediste, de maneira que se fosse assim 
livremente? 25 Bem conheces a Abner, filho de 
Ner; ele te veio confundir, e saber a tua saída e a 
tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. 26 E 
Yahuabb, retirando-se de David, expediu 
mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar 
do poço de Sira, sem que David o soubesse. 27 
Quando Abner voltou a Hevron, Yahuabb o tomou 
à parte, à entrada da porta, para lhe falar em 
segredo; e ali, por causa do sangue de Asael, seu 
irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. 
28 Depois David, quando o soube, disse: Inocente 
para sempre sou eu, e o meu governo, para com 
Yah HVHY com relação ao sangue de Abner, filho 
de Ner. 29 Caia ele sobre a cabeça de Yahuabb e 
sobre toda a moradia de seu pai, e nunca falte na 

casa de Yahuabb quem tenha fluxo, ou quem seja 
leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem 
caia à espada, ou quem necessite de pão. 30 
Yahuabb, e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por 
ter ele morto a Asael, irmão deles, na guerra em 
Gibeão. 31 Disse David a Yahuabb e a todo o povo 
que com ele estava: Rasgai as suas vestes, cingi-vos 
de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o 
governante David ia seguindo o féretro. 32 
Sepultaram Abner em Hevron; e o governante, 
levantando a sua voz, chorou junto da sepultura 
de Abner; chorou também todo o povo. 33 
Pranteou o governante a Abner, dizendo: Devia 
Abner, acaso, morrer como morre o vilão? 34 As 
tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés 
carregados de grilhões; mas caíste como quem cai 
diante dos filhos da transgressão. Então todo o 
povo tornou a chorar por ele. 35 Depois todo o 
povo veio fazer com que David comesse pão, 
sendo ainda dia; porém David jurou, dizendo: 
Assim Elohim me faça e outro tanto, se, antes que 
o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra 
coisa. 36 Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe 
bem; assim como tudo quanto o governante fez 
pareceu bem a todo o povo. 37 Assim todo o povo 
e todo o Yisrael entenderam naquele mesmo dia 
que não fora a vontade do governante que 
matassem a Abner, filho de Ner. 38 Disse o 
governante aos seus servos: Não sabeis que hoje 
caiu em Yisrael um príncipe, um grande homem? 
39 E quanto a mim, hoje estou fraco, embora 
ungido governante; estes homens, filhos de 
Zeruia, são duros demais para mim. Retribua Yah 
HVHY ao malfeitor conforme a sua maldade.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 4  

1 Quando Isbosete, filho de Shaul, soube que 
Abner morrera em Hevron, esvaíram-se lhe as 
forças, e todo o Yisrael ficou desvairado. 2 Tinha 
Isbosete, filho de Shaul, dois homens chefes de 
guerrilheiros; um deles se chamava Baaná, e o 
outro Recabe, filhos de Rimom, o beerotita, dos 
filhos de Binyamin (porque Beerote era contado 
de Binyamin, 3 tendo os beerotitas fugido para 
Jitaim, onde têm peregrinado até o dia de hoje). 4 
Yehoshafat, filho de Shaul, tinha um filho aleijado 
dos pés. Este era da idade de cinco anos quando 
chegaram de Yezreel as novas a respeito de Shaul 
e Yehoshafat; pelo que sua ama o tomou, e fugiu; 
e aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele 
caiu, e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. 5 
Foram os filhos de Rimom, o beerotita, Recabe e 
Baanã, no maior calor de dia, e entraram em casa 
de Isbosete, estando ele deitado a dormir a sesta. 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Shmuel Bet - II Samuel 

277 
 

6 Entraram ali até o meio da casa, como que vindo 
apanhar trigo, e o feriram no ventre; e Recabe e 
Baaná, seu irmão, escaparam. 7 Porque entraram 
na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu 
quarto de dormir, e o feriram e mataram, e 
cortando-lhe a cabeça, tomaram-na e andaram a 
noite toda pelo caminho da Arabá. 8 Assim 
trouxeram a cabeça de Isbosete a David em 
Hevron, e disseram ao governante: Veja aqui a 
cabeça de Isbosete, filho de Shaul, teu inimigo, que 
procurava a tua morte; assim Yah HVHY vingou 
hoje ao governante nosso senhor Shaul e da sua 
descendência. 9 Mas David, respondendo a 
Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, e 
beerotita, disse a eles: Vive Yah HVHY que remiu 
a minha vida de toda a angústia! 10 Se àquele que 
me trouxe novas, dizendo: Shaul é morto, 
cuidando que trazia boas novas, eu logo lancei 
mão dele, e o matei em Ziclague, sendo essa a 
recompensa que lhe dei pelas novas, 11 quanto 
mais quando homens cruéis mataram um homem 
justo em sua casa, sobre a sua cama, não 
requererei eu e seu sangue de suas mãos, e não 
vos exterminarei da terra? 12 E David deu ordem 
aos seus jovens; e eles os mataram e, cortando-
lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao 
tanque em Hevron. Tomaram, porém, a cabeça de 
Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, 
em Hevron.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 5  

1 Então todas as tribos de Yisrael vieram a David 
em Hevron e disseram: Veja-nos aqui, teus ossos e 
tua carne! 2 Além disso, em outro tempo, quando 
Shaul ainda governava sobre nós, eras tu o que 
saías e entravas com Yisrael; e Yah HVHY te disse: 
Tu apascentarás o meu povo de Yisrael, e tu serás 
chefe sobre Yisrael. 3 Assim, todos os longevos de 
Yisrael vieram ter com o governante em Hevron; e 
o governante David fez um pacto com eles em 
Hevron, perante Yah HVHY; e ungiram a David 
governante sobre Yisrael. 4 Trinta anos tinha David 
quando começou a reinar, e governou quarenta 
anos. 5 Em Hevron governou sete anos e seis 
meses sobre Yehudah, e em Yerushalaim 
governou trinta e três anos sobre todo o Yisrael e 
Yehudah. 6 Depois partiu o governante com os 
seus homens para Yerushalaim, contra os Yvusiy, 
que habitavam naquela terra, os quais disseram a 
David: Não entrarás aqui; os cegos e es coxos te 
repelirão; querendo dizer: David de maneira 
alguma entrará aqui. 7 Contudo David tomou a 
fortaleza de Sion; esta é a cidade de David. 8 Ora, 
David disse naquele dia: Todo o que ferir os Yvusiy, 

suba ao canal, e fira a esses coxos e cegos, a quem 
a vida de David aborrece. Por isso se diz: Nem cego 
nem, coxo entrara na casa. 9 Assim habitou David 
na fortaleza, e chamou-a cidade de David; e foi 
levantando edifícios em redor, desde Milo para 
dentro. 10 David ia-se engrandecendo cada vez 
mais, porque Yah HVHY Elohim dos exércitos era 
com ele. 11 Hirão, governante de Tiro, expediu 
mensageiros a David, e madeira de cedro, e 
carpinteiros e pedreiros, que edificaram para 
David uma casa. 12 Entendeu, David que Yah 
HVHY o confirmara governante sobre Yisrael, e que 
exaltara e governo dele por amar do seu povo 
Yisrael. 13 David tomou ainda para si concubinas e 
mulheres de Yerushalaim, depois que viera de 
Hevron; e nasceram a David mais filhos e filhas. 14 
São estes os nomes dos que lhe nasceram em 
Yerushalaim: Samua, Sobabe, Natã, Shelomoh, 15 
Ibar, Elisua, Nefegue, Jafia, 16 Elisama, e Eliadá e 
Elifelete. 17 Quando os felishtim ouviram que 
David fora ungido governante sobre Yisrael, 
subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, David 
desceu à fortaleza. 18 Os felishtim vieram, e se 
estenderam pelo vale de Refaim. 19 Pelo que 
David consultou a Yah HVHY dizendo: Subirei 
contra os felishtim? Entregar--às nas mãos? 
Respondeu Yah HVHY a David: Sobe, eu 
entregarei os felishtim nas tuas mãos. 20 Então foi 
David a Baal [senhor]-Perazim, e ali os derrotou; e 
disse: Yah HVHY rompeu os meus inimigos diante 
de mim, como as águas rompem barreiras. Por 
isso chamou o nome daquele lugar Baal [senhor]-
Perazim. 21 Os felishtim deixaram lá os seus ídolos, 
e David e os seus homens os levaram. 22 
Tornaram ainda os felishtim a subir, e se 
espalharam pelo vale de Refaim. 23 E David 
consultou a Yah HVHY que respondeu: Não 
subirás; mas rodeia-os por detrás, e virás sobre 
eles por defronte dos balsameiros. 24 E há de ser 
que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos 
balsameiros, então te apressarás, porque é Yah 
HVHY que sai diante de ti, a ferir o acampamento 
dos felishtim. 25 Fez, David como Yah HVHY lhe 
havia ordenado; e feriu os felishtim desde Geba, 
até chegar a Gezer.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 6  

1 Tornou David a ajuntar todos os escolhidos de 
Yisrael, em número de trinta mil. 2 Depois 
levantou-se David, e partiu para Baal [senhor]-
Yehudah com todo o povo que tinha consigo, para 
trazerem dali para cima a aron de Elohim, a qual é 
chamada pelo Nome, o nome de Yah HVHY dos 
exércitos, que se assenta sobre os querubins. 3 
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Puseram a aron de Elohim em um carro novo, e a 
levaram da casa de Abinadabe, que estava sobre o 
outeiro; e Uzá e Aiô, filhos de Abinadabe, guiavam 
o carro novo. 4 Foram, levando-o da casa de 
Abinadabe, que estava sobre o outeiro, com a 
aron de Elohim; e Aiô ia adiante da aron. 5 E David, 
e toda a casa de Yisrael, tocavam perante Yah 
HVHY com toda sorte de instrumentos de pau de 
faia, como também com harpas, saltérios, 
tamboris, pandeiros e címbalos. 6 Quando 
chegaram à eira de Nacom, Uzá estendeu a mão à 
aron de Elohim, e pegou nela, porque os bois 
tropeçaram. 7 Então a ira de Yah HVHY se 
acendeu contra Uzá, e Elohim o feriu ali; e Uzá 
morreu ali junto à aron de Elohim. 8 E David se 
contristou, porque Yah HVHY abrira rotura em 
Uzá; e passou-se a chamar àquele lugar, Pérez-
Uzá, até o dia de hoje. 9 David, teve medo de Yah 
HVHY naquele dia, e disse: Como virá a mim a aron 
de Yah HVHY ? 10 E não quis levar a aron de Yah 
HVHY para a cidade de David; mas fê-la entrar na 
casa de Obede-Edom, o gitita. 11 E ficou a aron de 
Yah HVHY três meses na casa de Obede-Edom, o 
gitita, e Yah HVHY o abençoou e a toda a sua casa. 
12 Então informaram a David, dizendo: Yah HVHY 
abençoou a casa de Obede-Edom, e tudo quanto 
é dele, por causa da aron de Elohim. Foi, David, e 
com alegria fez subir a aron de Elohim, da casa de 
Obede-Edom para a cidade de David. 13 Quando 
os que levavam a aron de Yah HVHY tinham dado 
seis passos, ele sacrificou um boi e um animal 
cevado. 14 E David dançava com todas as suas 
forças diante de Yah HVHY; e estava David cingido 
dum éfode de linho. 15 Assim David e toda a casa 
de Yisrael subiam, trazendo a aron de Yah HVHY 
com prazer e ao som de cornetas. 16 Quando 
entrava a aron de Yah HVHY na cidade de David, 
Mical, filha de Shaul, estava olhando pela janela; e, 
vendo ao governante David saltando e dançando 
diante do adon, desprezou no seu âmago. 17 
Introduziram, a aron de Yah HVHY e a puseram 
no seu lugar, no meio da tenda que David lhe 
armara; e David ofereceu oferendas e ofertas 
pacíficas perante Yah HVHY. 18 Quando David 
acabou de oferecer as oferendas e ofertas 
pacíficas, abençoou o povo em nome de Yah 
HVHY dos exércitos. 19 Depois repartiu a todo o 
povo, a toda o povaréu de Yisrael, tanto a homens 
como a mulheres, a cada um, um bolo de pão, um 
bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em 
seguida todo o povo se retirou, cada um para sua 
casa. 20 Então David voltou para abençoar a sua 
casa; e Mical, filha de Shaul, saiu a encontrar-se 
com David, e disse: Quão honrado foi o 
governante de Yisrael, descobrindo-se hoje aos 

olhos das servas de seus servos, como sem pejo se 
descobre um indivíduo qualquer. 21 Disse, porém, 
David a Mical: Perante Yah HVHY que te escolheu 
a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, 
estabelecendo-me por chefe sobre o povo de Yah 
HVHY sobre Yisrael, sim, foi perante Soberano que 
dancei; e perante ele ainda hei de dançar 22 
Também ainda mais do que isso me envilecerei, e 
me humilharei aos meus olhos; mas das servas, de 
quem falaste, delas serei honrado. 23 E Mical, filha 
de Shaul não teve filhos, até o dia de sua morte.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 7  

1 Estando o governante David em sua casa e 
tendo-lhe dado Yah HVHY descanso de todos os 
seus inimigos em redor, 2 disse ele ao navi Natã: 
Eu moro numa casa de cedro, enquanto que a 
aron de Elohim dentro de uma tenda. 3 
Respondeu Natã ao governante: Vai e faze tudo 
quanto está no teu âmago, porque Yah HVHY é 
contigo. 4 Mas naquela mesma noite a palavra de 
Yah HVHY veio a Natã, dizendo: 5 Vai, e dize a 
meu servo David: Assim diz Yah HVHY: Construir-
me-ás tu uma casa para eu nela morar? 6 Porque 
em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz 
subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas 
tenho andado em acampamento errante e em 
tenda. 7 E em todo lugar em que tenho andado 
com todos os israelitas, falei acaso, alguma palavra 
a qualquer das suas tribos a que mandei 
apascentar o meu povo de Yisrael, dizendo: por 
que não me edificais uma casa de cedro? 8 Agora, 
assim dirás ao meu servo David: Assim diz Yah 
HVHY dos exércitos: Eu te tomei da malhada, de 
detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre 
o meu povo, sobre Yisrael; 9 e fui contigo, por onde 
quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos 
diante de ti; e te farei um grande nome, como o 
nome dos grandes que há na terra. 10 Também 
designarei lugar para o meu povo, para Yisrael, e o 
plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e 
não mais seja desvairado, e nunca mais os filhos da 
transgressão o aflijam, como dantes, 11 e como 
desde o dia em que ordenei que houvesse shoftim 
sobre o meu povo Yisrael. A ti, porém, darei 
descanso de todos os teus inimigos. Também Yah 
HVHY te declara que ele te fará casa. 12 Quando 
teus dias forem completos, e vieres a dormir com 
teus pais, então farei levantar depois de ti um no 
meio da tua descendência, que sair das tuas 
entranhas, e estabelecerei o seu governo. 13 Este 
edificará uma casa ao meu nome, e eu 
estabelecerei para sempre o trono do seu 
governo. 14 Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, 
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se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de 
homens, e com açoites de filhos de homens; 15 
mas não retirarei dele a minha benignidade como 
a retirei de Shaul, a quem tirei de diante de ti. 16 A 
tua casa, porém, e o teu governo serão firmados 
para sempre diante de ti; teu trono será 
estabelecido para sempre. 17 Conforme todas 
estas palavras, e conforme toda esta visão, assim 
falou Natã a David. 18 Então entrou o governante 
David, e sentou-se perante Yah HVHY e disse: 
Quem sou eu, Soberano Yah HVHY e que é a 
minha casa, para me teres trazido até aqui? 19 E 
isso ainda foi pouco aos teus olhos, Soberano Yah 
HVHY senão que falaste da casa do teu servo para 
tempos distantes; e me tens mostrado gerações 
futuras, ó Soberano Yah HVHY ? 20 Que mais te 
poderá dizer David? Pois tu conheces bem o teu 
servo, ó Soberano Yah HVHY. 21 Por causa da tua 
palavra, e segundo o teu âmago, fizeste toda esta 
grandeza, revelando-a ao teu servo. 22 Por 
conseguinte és grandioso, ó Soberano Yah HVHY 
porque ninguém há semelhante a ti, e não há 
Elohim senão tu só, segundo tudo o que temos 
ouvido com os nossos ouvidos. 23 Que outra 
nação na terra é semelhante a teu povo Yisrael, a 
quem tu, ó Eterno, foste resgatar para te ser povo, 
para te fazeres um nome, e para fazeres a seu 
favor estas grandes e terríveis coisas para a tua 
terra, diante do teu povo, que tu resgataste para ti 
do Egito, desterrando nações e seus deuses? 24 
Assim estabeleceste o teu povo Yisrael por teu 
povo para sempre, e tu, Soberano, te fizeste o seu 
Elohim. 25 Agora, Yah HVHY confirma para 
sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e 
acerca da sua casa, e faze como tens falado, 26 
para que seja engrandecido o teu nome para 
sempre, e se diga: Yah HVHY dos exércitos é 
Elohim sobre Yisrael; e a casa do teu servo será 
estabelecida diante de ti. 27 Pois tu, Yah HVHY 
dos exércitos, Elohim de Yisrael, fizeste uma 
revelação ao teu servo, dizendo: Eu vou construir 
para você uma casa. Por isso o teu servo se animou 
a fazer-te esta súplica. 28 Agora, Yah HVHY você 
é Elohim, e as tuas palavras são verdade, e tens 
prometido a teu servo este bem. 29 Sê, agora 
servido de abençoar a casa do teu servo, para que 
subsista para sempre diante de ti; tu, ó Soberano 
Yah HVHY o disseste; e com a tua bracha a casa 
do teu servo será, abençoada para sempre.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 8  

1 Sucedeu depois disso que David derrotou os 
felishtim, e os sujeitou; e David tomou a Metegue-
Ama das mãos dos felishtim. 2 Também derrotou 

os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os 
deitar por terra; e mediu dois cordéis para os 
matar, e um cordel inteiro para os deixar com vida. 
Ficaram assim os moabitas por servos de David, 
pagando-lhe tributos. 3 David também derrotou a 
Hadadezer, filho de Reobe, governante de Zobá, 
quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o 
rio Eufrates. 4 E tomou-lhe David mil e setecentos 
cavaleiros e vinte mil homens de infantaria; e 
David jarretou a todos os cavalos dos carros, 
reservando apenas cavalos para cem carros. 5 Os 
aramitas de Dammesek vieram socorrer a 
Hadadezer, governante de Zobá, mas David 
matou deles vinte e dois mil homens. 6 Então 
David pôs guarnições em Aram de Dammesek, e 
os aramitas ficaram por servos de David, pagando-
lhe tributos. E Yah HVHY lhe dava a conquista por 
onde quer que fosse. 7 E David tomou os escudos 
de ouro que os servos de Hadadezer usavam, e os 
trouxe para Yerushalaim. 8 De Betá e de Berotai, 
cidades de Hadadezer, o governante David tomou 
grande quantidade de bronze. 9 Quando Toí, 
governante de Hamate, ouviu que David ferira 
todo o exército de Hadadezer, 10 mandou-lhe seu 
filho Yahuram para saudá-lo, e para felicitá-lo por 
haver pelejado contra Hadadezer e o haver 
derrotado; Hadadezer de contínuo fazia guerra a 
Toí. E Yahuram trouxe consigo vasos de prata de 
ouro e de bronze, 11 os quais o governante David 
consagrou a Yah HVHY como já havia consagrado 
a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara: 
12 da Síria, de Moav, dos amonitas, dos felishtim, 
de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho 
de Reobe, governante de Zobá. 13 Assim David 
ganhou nome para si. E quando voltou, matou no 
Vale do Sal a dezoito mil edomitas. 14 E pôs 
guarnições em Edom; pô-las em todo o Edom, e 
todos os edomitas tornaram-se servos de David. E 
Yah HVHY lhe dava a conquista por onde quer 
que fosse. 15 Reinou, David sobre todo o Yisrael, e 
administrava a justiça e a equidade a todo o seu 
povo. 16 Yahuabb, filho de Zeruia, estava sobre o 
exército; Yehoshafat, filho de Ailude, era cronista; 
17 Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de 
Ebiatar, eram cohanim; Seraías era escrivão; 18 
B’nayah, filho de Yehoiada, tinha o cargo dos 
quereteus e peleteus; e os filhos de David eram 
ministros de estado.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 9  

1 Disse David: Resta ainda alguém da casa de 
Shaul, para que eu use de benevolência para com 
ele por amor de Yehoshafat? 2 E havia um servo 
da casa de Shaul, cujo nome era Ziba; e o 
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chamaram à presença de David. Perguntou-lhe o 
governante: Você é Ziba? Respondeu ele: Teu 
servo! 3 Prosseguiu o governante: Não há ainda 
alguém da casa de Shaul para que eu possa usar 
com ele da benevolência de Elohim? Disse Ziba ao 
governante: Ainda há um filho de Yehoshafat, 
aleijado dos pés. 4 Perguntou-lhe o governante: 
Onde está. Respondeu Ziba ao governante: Está 
em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-Debar. 5 
Mandou o governante David, e o tomou da casa 
de Maquir, filho de Amiel, em Lo-Debar. 6 E 
Mefibosete, filho de Yehoshafat, filho de Shaul, 
veio a David e, prostrando-se com o rosto em 
terra, lhe fez reverência. E disse David: 
Mefibosete! Respondeu ele: Veja aqui teu servo. 7 
Então lhe disse David: Não tenha medo, porque de 
certo usarei contigo de benevolência por amor de 
Yehoshafat, teu pai, e te restituirei todas as terras 
de Shaul, teu pai; e tu sempre comerás à minha 
mesa. 8 Então Mefibosete lhe fez reverência, e 
disse: Que é o teu servo, para teres olhado para 
um cão morto tal como eu? 9 Então chamou David 
a Ziba, servo de Shaul, e disse: Tudo o que 
pertencia a Shaul, e a toda a sua casa, tenho dado 
ao filho de teu adon. 10 Cultivar-lhe-ás, a terra, tu 
e teus filhos, e teus servos; e recolherás os frutos, 
para que o filho de teu adon tenha pão para 
comer; mas Mefibosete, filho de teu adon, comerá 
sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e 
vinte servos. 11 Respondeu Ziba ao governante: 
Conforme tudo quanto meu adon, o governante, 
manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o 
governante: Quanto a Mefibosete, ele comerá à 
minha mesa como um dos filhos do governante. 
12 E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo 
nome era Mica. E todos quantos moravam em 
casa de Ziba eram servos de Mefibosete. 13 
Morava, Mefibosete em Yerushalaim, uma vez 
que sempre comia à mesa do governante. E era 
coxo de ambos os pés.  

 Shmuel Bet - II Samuel Capítulo, 10  

1 Depois disto morreu o governante dos amonitas, 
e seu filho Hanum governou em seu lugar. 2 Disse 
David: usarei de benevolência para com Hanum, 
filho de Naás, como seu pai usou de benevolência 
para comigo. David, expediu os seus servos para o 
consolar acerca de seu pai; e foram os servos de 
David à terra dos amonitas. 3 Disseram os 
príncipes dos amonitas a seu adon, Hanum: 
Pensas, acaso, que foi para honrar teu pai que 
David te expediu consoladores? Não te expediu 
antes os seus servos para reconhecerem esta 
cidade e para a espiarem, a fim de transtorná-la? 4 

Pelo que Hanum tomou os servos de David, rapou-
lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos 
vestidos, até as nádegas, e os despediu. 5 Quando 
isso foi dito a David, expediu ele mensageiros a 
encontrá-los, porque aqueles homens estavam 
sobremaneira envergonhados; e mandou dizer-
lhes: Deixai-vos estar em Yeriho, até que vos torne 
a crescer a barba, e então voltai. 6 Vendo, os 
amonitas que se haviam feito abomináveis para 
com David, enviaram e alugaram dos aramitas de 
Bete-Reobe e dos aramitas de Bete-Reobe e dos 
aramitas de Sobá vinte mil homens de infantaria, e 
do governante de Maacá mil homens, e dos 
homens de Tobe doze mil. 7 O que ouvindo David, 
expediu contra eles a Yahuabb com todo o 
exército dos valentes. 8 E saíram os amonitas, e 
ordenaram a guerra a entrada da porta; mas os 
aramitas de Zobá e de Reobe, e os homens de 
Tobe e de Maacá estavam à parte no campo. 9 
Vendo, Yahuabb que a guerra estava preparada 
contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu 
alguns homens no meio da flor do exército de 
Yisrael, e formou-os em linha contra os aramitas; 
10 e entregou o resto do povo a seu irmão Abisai, 
para que o formasse em linha contra os amonitas. 
11 E disse: Se os aramitas forem mais fortes do que 
eu, tu me virás em socorro; e se os amonitas forem 
mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. 12 
Tem bom ânimo, e sejamos corajosos pelo nosso 
povo, e pelas cidades de nosso ELOHIM; e faça 
Yah HVHY o que bem lhe parecer. 13 Então 
Yahuabb e o povo que estava com ele travaram a 
guerra contra os aramitas; e estes fugiram diante 
dele. 14 E, vendo os amonitas que os aramitas 
fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, 
e entraram na cidade. Então Yahuabb voltou dos 
amonitas e veio para Yerushalaim. 15 Os aramitas, 
vendo que tinham sido derrotados diante de 
Yisrael, trataram de refazer-se. 16 E Hadadezer 
mandou que viessem os aramitas que estavam da 
outra banda do rio; e eles vieram a Helã, tendo à 
sua frente Sobaque, chefe do exército de 
Hadadezer. 17 David, informado disto, ajuntou 
todo o Yisrael e, passando o Yordan, foi a Helã; e os 
aramitas se puseram em ordem contra David, e 
pelejaram contra ele. 18 Os aramitas, porém, 
fugiram de diante de Yisrael; e David matou deles 
os homens de setecentos carros, e quarenta mil 
homens de cavalaria; e feriu a Sobaque, general do 
exército, de sorte que ele morreu ali. 19 Vendo, 
todos os governantes, servos de Hadadezer, que 
estavam derrotados diante de Yisrael, fizeram paz 
com Yisrael, e o serviram. E os aramitas não 
ousaram mais socorrer aos amonitas.  
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10 Melechim Alef - I Reis 

] א [ֵסֶפר ְמָלִכים   
 

Melechim Alef - I Reis Capítulo, 1  

1 O governante David era já velho, de idade mui 
avançada; e por mais que o cobrissem de roupas 
não se aquecia. 2 Disseram a ele, os seus servos: 
Busque-se para o governante meu adon uma 
jovem donzela, que esteja perante o governante, 
e tenha cuidado dele; e durma no seu seio, para 
que o governante meu adon se aqueça. 3 Assim 
buscaram por todos os termos de Yisrael uma 
jovem formosa; e acharam Abisague, a sunamita, 
e a trouxeram ao governante. 4 Era a jovem 
sobremaneira formosa; e cuidava do governante, 
e o servia; porém o governante não a conheceu. 5 
Então Adoniyahu, filho de Hagite, se exaltou e 
disse: Eu reinarei. E preparou para si carros e 
cavaleiros, e cinquenta homens que corressem 
adiante dele. 6 Nunca seu pai o tinha contrariado, 
dizendo: Por que fizeste assim? Além disso, era ele 
muito formoso de parecer; e era mais moço do 
que Abshalom. 7 E teve entendimento com 
Yahuabb, filho de Zeruia, e com o cohen Ebiatar, os 
quais aderiram a ele e o ajudavam. 8 Mas 
Zadoque, o cohen, e B’nayah, filho de Yehoiada, e 
Natã, o navi, e Simei, e Governante, e os valentes 
que David tinha, não eram por Adoniyahu. 9 
Adoniyahu matou ovelhas, bois e animais cevados, 
junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-
Rogel; e convidou a todos os seus irmãos, os filhos 
do governante, e a todos os homens de Yehudah, 
servos do governante; 10 porém a Natã, o navi, e 
a B’nayah, e aos valentes, e a Shelomoh, seu 
irmão, não os convidou. 11 Falou Natã a Bate-
Seba, mãe de Shelomoh, dizendo: Não ouviste que 
Adoniyahu, filho de Hagite, reina? E que nosso 
adon David não o sabe? 12 Vem, agora e deixa-me 
dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a 
de teu filho Shelomoh. 13 Vai à presença do 
governante David, e dize-lhe: Não juraste, ó 
governante meu adon, à tua serva, dizendo: 
Certamente teu filho Shelomoh reinará depois de 
mim, e se assentará no meu trono? Por que, reina 
Adoniyahu? 14 Estando tu ainda a falar com o 
governante, eu também entrarei depois de ti, e 
confirmarei as tuas palavras. 15 Foi, Bate-Seba à 
presença do governante na sua câmara. Ele era 
mui velho; e Abisague, a sunamita, o servia. 16 

Bate-Seba inclinou a cabeça, e se prostrou perante 
o governante. Então o governante lhe perguntou: 
Que queres? 17 Respondeu ela: Meu senhor, tu 
juraste à tua serva pelo Eterno teu ELOHIM, 
dizendo: Shelomoh, teu filho, reinará depois de 
mim, e se assentará no meu trono. 18 E agora 
Adoniyahu reina; e tu, ó governante meu adon, 
não o sabes. 19 Ele matou bois, animais cevados e 
ovelhas em abundância, e convidou a todos os 
filhos do governante, e a Ebiatar, o cohen, e a 
Yahuabb, general do exército; mas a teu servo 
Shelomoh não o convidou. 20 Mas, ó governante 
meu adon, os olhos de todo o Yisrael está sobre ti, 
para que lhes declares quem há de assentar-se no 
teu trono depois de ti. 21 Doutro modo sucederá 
que, quando o governante meu adon dormir com 
seus pais, eu e Shelomoh meu filho seremos tidos 
por ofensores. 22 Enquanto ela ainda falava com o 
governante, chegou o navi Natã. 23 E o fizeram 
saber ao governante, dizendo: Veja aí está o navi 
Natã. Entrou Natã à presença do governante, 
inclinou-se perante ele com o rosto em terra, 24 e 
disse: Ó governante meu adon, acaso disseste: 
Adoniyahu reinará depois de mim, e se assentará 
no meu trono? 25 Pois ele hoje desceu, e matou 
bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e 
convidou a todos os filhos do governante, e aos 
chefes do exército, e ao cohen Ebiatar; e comem e 
bebem perante ele, e dizem: Viva o governante 
Adoniyahu! 26 Porém a mim teu servo, e ao cohen 
Zadoque, e a B’nayah, filho de Yehoiada, e ao teu 
servo Shelomoh, não convidou. 27 Foi feito isso da 
parte do governante meu adon? E não fizeste 
saber a teu servo quem havia de assentar-se no 
teu trono depois de ti? 28 Respondeu o 
governante David: Chamai-me a Bate-Seba. E ela 
entrou à presença do governante, e ficou de pé 
diante dele. 29 Então o governante jurou, dizendo: 
Vive Yah HVHY o qual remiu a minha vida de toda 
a angústia, 30 que, assim como te jurei pelo Yah 
HVHY Elohim de Yisrael, dizendo: Teu filho 
Shelomoh há de reinar depois de mim, e ele se 
assentará no meu trono, em meu lugar; assim 
mesmo o cumprirei hoje. 31 Então Bate-Seba, 
inclinando-se com o rosto em terra perante o 
governante, fez-lhe reverência e disse: Viva para 
sempre o governante David meu adon! 32 Depois 
disse o governante David: Chamai-me a Zadoque, 
o cohen, e a Natã, o navi, e a B’nayah, filho de 
Yehoiada. E estes entraram à presença do 
governante. 33 E o governante lhes disse: Tomai 
convosco os servos de seu adon, fazei montar meu 
filho Shelomoh na minha mula, e levai-o a Giom. 
34 E Zadoque, o cohen, com Natã, o navi, ali o 
ungirão governante sobre Yisrael. E tocareis a 
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corneta, e direis: Viva o governante Shelomoh! 35 
Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no 
meu trono; reinará em meu lugar, uma vez que o 
tenho designado para ser príncipe sobre Yisrael e 
sobre Yehudah. 36 Ao que B’nayah, filho de 
Yehoiada, respondeu ao governante, dizendo: 
Assim seja; assim o diga também Yah HVHY 
Elohim do governante meu adon. 37 Como Yah 
HVHY foi com o governante meu adon, assim seja 
ele com Shelomoh, e faça que o seu trono seja 
maior do que o trono do governante David meu 
adon. 38 Pelo que desceram Zadoque, o cohen, e 
Natã, o navi, e B’nayah, filho de Yehoiada, e os 
quereteus, e os peleteus, e fizeram montar 
Shelomoh na mula que era do governante David, 
e o levaram a Giom. 39 Então Zadoque, o cohen, 
tomou do Beit HaMikdash o vaso do azeite e ungiu 
a Shelomoh. Então tocaram a corneta, e todo o 
povo disse: Viva o governante Shelomoh! 40 E 
todo o povo subiu após ele, tocando flauta e 
alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra 
retiniu com o seu clamor. 41 Adoniyahu e todos os 
convidados que estavam com ele o ouviram, ao 
acabarem de comer. E ouvindo Yahuabb o soar 
das cornetas, disse: Que quer dizer este alvoroço 
na cidade? 42 Ele ainda estava falando, quando 
chegou Yehoshafat, filho de Ebiatar, o cohen; e 
disse Adoniyahu: Entra, porque és homem de 
bem, e trazes boas novas. 43 Respondeu 
Yehoshafat a Adoniyahu: Deveras! O governante 
David, nosso adon, constituiu governante a 
Shelomoh. 44 E o governante expediu com ele 
Zadoque, o cohen, e Natã, o navi, e B’nayah, filho 
de Yehoiada, os quereteus e os peleteus; e eles o 
fizeram montar na mula do governante. 45 E 
Zadoque, o cohen, e Natã, o navi, ungiram-no 
governante em Giom; e dali subiram cheios de 
alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor 
que ouvistes. 46 E Shelomoh já está assentado no 
trono do governo. 47 Além disso os servos do 
governante vieram abençoar o nosso adon, o 
governante David, dizendo: Faça teu ELOHIM o 
nome de Shelomoh mais célebre do que o teu 
nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. 
E o governante se inclinou no leito. 48 Também 
assim falou o governante: Bendito Yah HVHY 
Elohim de Yisrael, que hoje tem dado quem se 
assente no meu trono, e que os meus olhos o 
vissem. 49 Então, tomados de pavor, levantaram-
se todos os convidados que estavam com 
Adoniyahu, e cada qual se foi seu caminho. 50 
Adoniyahu, porém, temeu a Shelomoh e, 
levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. 51 
E foi dito a Shelomoh: Adoniyahu teme ao 
governante Shelomoh; que se apegou às pontas 

do altar, dizendo: Jure-me hoje o governante 
Shelomoh que não matará o seu servo à espada. 
52 Ao que disse Shelomoh: Se ele se houver como 
homem de bem, nem um só de seus cabelos cairá 
em terra; se, porém, se houver dolosamente, 
morrerá. 53 Então o governante Shelomoh deu 
ordem, e tiraram Adoniyahu do altar. E vindo ele, 
inclinou-se perante o governante Shelomoh, o 
qual lhe disse: Vai para tua casa.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 2  

1 Aproximando-se o dia da morte de David, deu 
ele ordem a Shelomoh, seu filho, dizendo: 2 Eu vou 
pelo caminho de toda a terra; sê forte, e porta-te 
como homem. 3 Guarda as ordenanças de Yah 
HVHY teu Elohim, andando nos seus caminhos, e 
observando os seus regulamentos, os seus 
preceitos, os seus preceitos e os seus 
testemunhos, como está escrito na toráh de 
Moshe, para que prosperes em tudo quanto 
fizeres e por onde quer que fores, 4 e para que Yah 
HVHY confirme a palavra que falou acerca de mim, 
dizendo: Se teus filhos guardarem os seus 
caminhos, andando perante a minha face 
fielmente, com todo o seu âmago e com toda a sua 
vida, nunca te faltará sucessor ao trono de Yisrael. 
5 Tu sabes também o que me fez Yahuabb, filho de 
Zeruia, a saber, o que fez aos dois chefes do 
exército de Yisrael, a Abner, filho de Ner, e a 
Amasa, filho de Yeter, os quais ele matou, e em 
tempo de paz derramou o sangue de guerra, 
manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, 
e os sapatos que trazia nos pés. 6 Faze, segundo a 
tua sabedoria, e não permitas que suas cãs 
desçam à sepultura em paz. 7 Mas para com os 
filhos de Barzilai, o gileadita, usa de benevolência, 
e estejam eles entre os que comem à tua mesa; 
porque assim se houveram comigo, quando eu 
fugia por causa de teu irmão Abshalom. 8 E 
também contigo está Simei, filho de Gêra, 
benyamita, de Baurim, que me lançou atroz 
maldição, no dia em que eu ia a Maanaim; porém 
ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Yordan, e 
eu lhe jurei pelo Yah HVHY dizendo: Não te 
matarei à espada. 9 Agora, porém, não o tenhas 
por inocente; és homem sábio, e bem saberás o 
que lhe tens de fazer; farás com que as suas cãs 
desçam à sepultura com sangue. 10 Depois David 
dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de 
David. 11 E foi o tempo que David governou sobre 
Yisrael quarenta anos: sete anos governou em 
Hevron, e em Yerushalaim governou trinta e três 
anos. 12 Shelomoh, assentou-se no trono de 
David, seu pai; e o seu governo se fortificou 
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sobremaneira. 13 Então Adoniyahu, filho de 
Hagite, veio a Bate-Seba, mãe de Shelomoh; e 
perguntou ela: De paz é a tua vinda? Respondeu 
ele: É de paz. 14 E acrescentou: Uma palavra tenho 
que dizer-te. Respondeu ela: Fala. 15 Disse ele: 
Bem sabes que o governo era meu, e que todo o 
Yisrael tinha posto a vista em mim para que eu 
viesse a reinar; contudo o governo se transferiu e 
veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo 
Soberano. 16 Agora uma só coisa te peço; não me 
recuses. Ela lhe disse: Fala. 17 E ele disse: Peço-te 
que fales ao governante Shelomoh (porque ele 
não te recusará), que me dê por mulher a 
Abisague, a sunamita. 18 Respondeu Bate-Seba: 
Pois bem; eu falarei por ti ao governante. 19 Foi, 
Bate-Seba ter com o governante Shelomoh, para 
falar-lhe por Adoniyahu. E o governante se 
levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou 
diante dela; então, assentando-se no seu trono, 
mandou que pusessem um trono para a monarca-
mãe; e ela se assentou à sua direita. 20 Disse ela: 
Só uma pequena coisa te peço; não me recuses. 
Respondeu o governante: Pede, minha mãe, 
porque não recusarei. 21 E ela disse: Dê-se 
Abisague, a sunamita, por mulher a teu irmão 
Adoniyahu. 22 Então respondeu o governante 
Shelomoh, e disse a sua mãe: E por que pedes 
Abisague, a sunamita, para Adoniyahu? Pede para 
ele o governo (porque é meu irmão mais velho); 
sim, para ele, e para Ebiatar, o cohen, e para 
Yahuabb, filho de Zeruia. 23 E jurou o governante 
Shelomoh por Yah HVHY dizendo: Assim Elohim 
me faça, e outro tanto, se não falou Adoniyahu 
esta palavra contra a sua vida. 24 Agora, vive Yah 
HVHY que me confirmou e me fez assentar no 
trono de David, meu pai, e que me estabeleceu 
casa, como tinha dito, que hoje será morto 
Adoniyahu. 25 E o governante Shelomoh deu 
ordem a B’nayah, filho de Yehoiada, o qual feriu a 
Adoniyahu, de modo que morreu. 26 Também a 
Ebiatar, o sacerdote, disse o governante: Vai para 
Anatote, para os teus campos, porque és homem 
digno de morte; porém hoje não te matarei, uma 
vez que levaste a aron de Yah HVHY Elohim 
diante de David, meu pai, e uma vez que 
participaste de todas as aflições de meu pai. 27 
Shelomoh, expulsou Ebiatar, para que não fosse 
cohen de Yah HVHY assim cumprindo a palavra 
que Yah HVHY tinha dito acerca da casa de Eli em 
Siló. 28 Veio esta notícia a Yahuabb (Yahuabb se 
desviara após Adoniyahu, ainda que não se tivesse 
desviado após Abshalom); pelo que Yahuabb fugiu 
para a Beit HaMikdash de Yah HVHY e apegou-se 
as pontas do altar. 29 E disseram ao governante 
Shelomoh: Yahuabb fugiu para a Beit HaMikdash 

de Yah HVHY; e está junto ao altar. Então 
Shelomoh expediu B’nayah, filho de Yehoiada, 
dizendo: Vai, mata-o. 30 Foi, B’nayah ao Beit 
HaMikdash de Yah HVHY e disse a Yahuabb: 
Assim diz o governante: Sai daí. Respondeu 
Yahuabb: Não! Porém aqui morrerei. E B’nayah 
tornou com a resposta ao governante, dizendo: 
Assim falou Yahuabb, e assim me respondeu. 31 
Ao que lhe disse o governante: Faze como ele 
disse; mata-o, e sepulta-o, para que tires de sobre 
mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que 
Yahuabb sem causa derramou. 32 Assim Yah 
HVHY fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, 
porque deu sobre dois homens mais justos e 
melhores do que ele, e os matou à espada, sem 
que meu pai David o soubesse, a saber: a Abner, 
filho de Ner, chefe do exército de Yisrael, e a 
Amasa, filho de Yeter, chefe do exército de 
Yehudah. 33 Assim recairá o sangue destes sobre 
a cabeça de Yahuabb e sobre a cabeça da sua 
descendência para sempre; mas a David, e à sua 
descendência, e à sua casa, e ao seu trono, Yah 
HVHY dará paz para sempre. 34 Então B’nayah, 
filho de Yehoiada, subiu e, arremetendo contra 
Yahuabb, o matou. E foi sepultado em sua casa, no 
deserto. 35 Em lugar dele o governante pôs a 
B’nayah, filho de Yehoiada, sobre o exército; e a 
Zadoque, o cohen, pôs em lugar de Ebiatar. 36 
Depois o governante mandou chamar a Simei e 
lhe disse: Edifica para ti uma casa em Yerushalaim, 
mora aí, e daí não saias, nem para uma nem para 
outra parte. 37 E fica sabendo que, no dia em que 
saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo 
tens de morrer. O teu sangue será sobre a tua 
cabeça. 38 Respondeu Simei ao governante: Boa é 
essa palavra; como tem dito o governante meu 
adon, assim fará o teu servo. E Simei habitou em 
Yerushalaim muitos dias. 39 Sucedeu, porém que, 
ao cabo de três anos, dois servos de Simei fugiram 
para Aquis, filho de Maacá, governante de Gate. E 
deram parte a Simei, dizendo: Teus servos estão 
em Gate. 40 Então Simei se levantou, albardou o 
seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca 
dos seus servos; assim foi Simei, e os trouxe de 
Gate. 41 Disseram à Shelomoh que Simei fora de 
Yerushalaim a Gate, e já havia voltado. 42 Então o 
governante mandou chamar a Simei e lhe disse: 
Não te conjurei pelo Soberano e não te protestei, 
dizendo: No dia em que saíres para qualquer 
parte, sabe de certo que tens de morrer? E tu me 
disseste: Boa é essa palavra que ouvi. 43 Por que, 
então, não guardaste o juramento de Yah HVHY 
e a ordem que te dei? 44 Disse: Bem sabes tu, e o 
teu âmago reconhece toda a maldade que fizeste 
a David, meu pai; pelo que Yah HVHY fará recair a 
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tua maldade sobre a tua cabeça. 45 Mas o 
governante Shelomoh será abençoado, e o trono 
de David será confirmado perante Yah HVHY para 
sempre: 46 E o governante deu ordem a B’nayah, 
filho de Yehoiada, o qual saiu, e feriu a Simei, de 
modo que morreu. Assim foi confirmado o 
governo na mão de Shelomoh.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 3  

1 Ora, Shelomoh aparentou-se com Paroh, 
governante do Egito, tomou por mulher a filha 
dele; e a trouxe à cidade de David, até que 
acabasse de construir a sua casa, e a casa de Yah 
HVHY e a muralha de Yerushalaim em redor. 2 
Entretanto o povo oferecia sacrifícios sobre os 
altos, porque até aqueles dias ainda não se havia 
edificado casa ao nome de Yah HVHY. 3 E 
Shelomoh amava a Yah HVHY andando nos 
regulamentos de David, seu pai; exceto que nos 
altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. 4 Foi, 
o governante a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, 
porque aquele era o principal no meio dos altos; 
mil oferendas sacrificou Shelomoh naquele altar. 5 
Em Gibeão apareceu Yah HVHY a Shelomoh de 
noite em sonhos, e disse: Pede o que queres que 
eu te dê. 6 Respondeu Shelomoh: De grande 
benevolência usaste para com teu servo Dai, meu 
pai, uma vez que ele andou diante de ti deveras, 
em justiça, e em retidão da alma para contigo; e 
guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe 
deste um filho, que se assentasse no seu trono, 
como se vê neste dia. 7 Agora, ó Yah HVHY meu 
Elohim, tu fizeste reinar teu servo em lugar de 
David, meu pai. E eu sou apenas um menino 
pequeno; não sei como sair, nem como entrar. 8 
Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, 
povo grande, que nem se pode contar, nem 
numerar, pela sua multidão. 9 Dá, a teu servo um 
âmago entendido para julgar o teu povo, para que 
prudentemente discirna entre o bem e o mal; 
porque, quem poderia julgar a este teu tão grande 
povo? 10 E pareceu bem na visão de Yah HVHY o 
ter Shelomoh pedido tal coisa. 11 Pelo que Elohim 
lhe disse: Porquanto pediste isso, e não pediste 
para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de 
teus inimigos, mas pediste entendimento para 
discernires o que é justo, 12 faço segundo as tuas 
palavras. Te dou um âmago tão sábio e entendido, 
que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti 
teu igual não se levantará. 13 Também te dou o 
que não pediste, assim riquezas como grandeza; 
de modo que não terá teu igual entre os 
governantes, por todos os teus dias. 14 E ainda, se 
andares nos meus caminhos, guardando os meus 

regulamentos e os meus preceitos, como andou 
David, 15 Então Shelomoh acordou, e era sonho. 
E, voltando ele a Yerushalaim, pôs-se diante da 
aron do pacto de Adonay, sacrificou oferendas e 
preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete 
a todos os seus servos. 16 Então vieram duas 
mulheres prostitutas ter com o governante, e se 
puseram diante dele. 17 E disse uma das 
mulheres: Ah, meu adon! Eu e esta mulher 
moramos na mesma casa; e tive um filho, estando 
com ela naquela casa. 18 E aconteceu que, no 3º 
dia depois de meu parto, também está mulher 
teve um filho. Estávamos juntas; nenhuma pessoa 
estranha estava conosco na casa; somente nós 
duas estávamos ali. 19 Durante a noite morreu o 
filho desta mulher, uma vez que se deitara sobre 
ele. 20 E ela se levantou no decorrer da noite, tirou 
do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva 
dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto 
deitou-o no meu seio. 21 Quando me levantei pela 
manhã, para dar de mamar a meu filho, estava 
morto; mas, atentando-me para ele à luz do dia, 
não era o filho que me nascera. 22 Disse a outra 
mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o 
morto. Replicou a primeira: Não; o morto é teu 
filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o 
governante. 23 Disse o governante: Esta diz: Este 
que vive é meu filho, e teu filho o morto; e esta 
outra diz: Não; o morto é teu filho, e meu filho o 
vivo. 24 Disse o governante: Trazei-me uma 
espada. E trouxeram uma espada diante dele. 25 E 
disse o governante: Dividi em duas partes o 
menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a 
outra. 26 Então a mãe do bebê vivo se comoveu e 
clamou: Ah, meu adon! Dai-lhe o menino vivo, e 
de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: 
Não será meu, nem teu; dividi-o. 27 Respondeu, 
então, o governante: Dai à primeira o menino vivo, 
e de modo nenhum o mateis; ela é sua mãe. 28 E 
todo o Yisrael ouviu a sentença que o governante 
proferira, e temeu ao governante; porque viu que 
havia nele a sabedoria de Elohim para fazer justiça.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 4  

1 Assim foi Shelomoh governante sobre todo o 
Yisrael. 2 E estes eram os príncipes que tinha: 
Ozoriyah, filho de Zadoque, era cohen; 3 Eliorefe e 
Aías, filhos de Sisa, secretários; Yehoshafat, filho de 
Ailude, cronista; 4 B’nayah, filho de Yehoiada, 
estava sobre o exército; Zadoque e Ebiatar eram 
cohanim; 5 Ozoriyah, filho de Natã, estava sobre os 
intendentes; Zabude, filho de Natã, era o oficial-
mor, amigo do governante; 6 Aisar, o mordomo; e 
Adonirão, filho de Abda, estava sobre a gente de 
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trabalhos forçados. 7 Shelomoh tinha doze 
intendentes sobre todo o Yisrael, que proviam de 
mantimentos ao governante e à sua casa; e cada 
um tinha que prover mantimentos para um mês 
no ano. 8 São estes os seus nomes: Bene-Hur, na 
região montanhosa de Efraim. 9 Bene-Dequer, em 
Macaz, Saalabim, Bete-Semes e Elom-Bete-Hanã; 
10 Bene-Hesede, em Arubote; também este tinha 
Socó e toda a terra de Jefer; 11 Bene-Abinadabe, 
em toda a região alta de Dor; tinha este a Tafate, 
filha de Shelomoh, por mulher; 12 Baaná, filho de 
Ailude, em Taanaque e Megido, e em toda a Bete-
Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Yezreel, 
desde Bete-Seã até Hevel-Meolá, para além de 
Jocmeão; 13 o filho de Geber, em Ramote-
Gileade; tinha este as aldeias de Yaoer, filho de 
Manashé, as quais estão em Gileade; também 
tinha a região de Argobe, o qual está em Basham, 
sessenta grandes cidades com muros e ferrolhos 
de bronze: 14 Ainadabe, filho de Ido, em 
Maanaim; 15 Aimaaz, em Naftali; também este 
tomou a Basemate, filha de Shelomoh, por 
mulher; 16 Baaná, filho de Hasai, em Aser e em 
Alote; 17 Yehoshafat, filho de Paruá, em Issacar; 18 
Simei, filho de Elá, em Binyamin; 19 Geber, filho de 
Uri, na terra de Gileade, a terra de Siom, 
governante dos amorreus, e de Ogue, governante 
de Basham; havia um só intendente naquela terra. 
20 Eram, os de Yehudah e Yisrael numerosos, 
como a areia que está à beira do mar; e, comendo 
e bebendo, se alegravam. 21 E dominava 
Shelomoh sobre todos os reinos, desde o rio até a 
terra dos felishtim e até o termo do Egito; eles 
pagavam tributo, e serviram a Shelomoh todos os 
dias da sua vida. 22 O provimento diário de 
Shelomoh era de trinta coros de flor de farinha, e 
sessenta coros e farinha; 23 dez bois cevados, vinte 
bois de pasto e cem ovelhas, afora os veados, 
gazelas, cabras montesas e aves cevadas. 24 Pois 
dominava ele sobre toda a região e sobre todos os 
governantes daquém do rio, desde Tifsa até Gaza; 
e tinha paz por todos os lados em redor. 25 
Yehudah e Yisrael habitavam seguros, desde Dã 
até Beer-shava, cada um debaixo da sua videira, e 
debaixo da sua figueira, por todos os dias de 
Shelomoh. 26 Shelomoh tinha também quarenta 
mil manjedouras para os cavalos dos seus carros, e 
doze mil cavaleiros. 27 Aqueles intendentes, cada 
um no seu mês, proviam de mantimentos o 
governante Shelomoh e todos quantos se 
chegavam à sua mesa; coisa nenhuma deixavam 
faltar. 28 Também traziam, cada um segundo seu 
cargo, a cevada e a palha para os cavalos e os 
ginetes, para o lugar em que estivessem. 29 Ora, 
Elohim deu a Shelomoh sabedoria, e muitíssimo 

entendimento, e conhecimentos múltiplos, como 
a areia que está na praia do mar. 30 A sabedoria de 
Shelomoh era maior do que a de todos os do 
Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. 31 
Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, 
mais sábio do que Etã, o ezraíta, e do que Hemã, 
Calcol e Darda, filhos de Maol; e a sua fama correu 
por todas as nações em redor. 32 Proferiu ele três 
mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e 
cinco. 33 Dissertou a respeito das árvores, desde o 
cedro que está no Líbano até o hissopo que brota 
da parede; também dissertou sobre os animais, as 
aves, os répteis e os peixes. 34 De todos os povos 
vinha gente para ouvir a sabedoria de Shelomoh, e 
da parte de todos os governantes da terra que 
tinham ouvido da sua sabedoria.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 5  

1 Hirão, governante de Tiro, expediu os seus 
servos a Shelomoh, quando ouviu que o haviam 
ungido governante em lugar de seu pai; uma vez 
que Hirão fora sempre muito amigo de David. 2 
Shelomoh, mandou dizer a Hirão. 3 Bem sabes tu 
que David, meu pai, não pôde construir uma casa 
ao nome de Yah HVHY seu Elohim, por causa das 
guerras com que o cercaram, até que Yah HVHY 
lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. 4 Agora, 
porém, Yah HVHY meu Elohim me tem dado 
descanso de todos os lados: adversário não há, 
nem calamidade alguma. 5 Pretendo, construir 
uma casa ao nome de Yah HVHY meu Elohim, 
como falou o adon a David, meu pai, dizendo: Teu 
filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele 
edificará uma casa ao meu nome. 6 Por 
conseguinte, dá ordem agora que do Líbano me 
cortem cedros; os meus servos estarão com os 
teus servos; eu te pagarei o salário dos teus servos, 
conforme tudo o que disseres; porque tu sabes 
que entre nós ninguém há que saiba cortar 
madeira como os sidônios. 7 Quando Hirão ouviu 
as palavras de Shelomoh, muito se alegrou, e 
disse: Bendito seja hoje Yah HVHY que deu a 
David um filho sábio sobre este tão grande povo. 8 
E Hirão mandou dizer a Shelomoh: Ouvi o que me 
mandaste dizer. Eu farei tudo quanto desejas 
acerca das madeiras de cedro e de cipreste. 9 Os 
meus servos as levarão do Líbano até o mar, e farei 
conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que 
me designares; ali as desamarrarei, e tu as 
receberás; também farás o meu desejo, dando 
sustento à minha casa. 10 Assim dava Hirão a 
Shelomoh madeira de cedro e madeira de 
cipreste, conforme todo o seu desejo. 11 E 
Shelomoh dava a Hirão vinte mil coros de trigo, 
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para sustento da sua casa, e vinte, coros de azeite 
batido; isso fazia anualmente. 12 Deu, Yah HVHY 
a Shelomoh sabedoria, como lhe tinha prometido. 
E houve paz entre Hirão e Shelomoh; e fizeram um 
pacto entre si. 13 Também e governante 
Shelomoh fez, no meio de todo o Yisrael, uma leva 
de gente para trabalho forçado; e a leva se 
compunha de trinta mil homens. 14 E os enviava 
ao Líbano por turnos, cada mês dez mil; um mês 
estavam no Líbano, e dois meses cada um em sua 
casa; e Adonirão estava sobre a leva. 15 Tinha 
também Shelomoh setenta mil que levavam as 
cargas, e oitenta mil que talhavam pedras nas 
montanhas, 16 afora os mestres de obra que 
estavam sobre aquele serviço, três mil e trezentos, 
os quais davam as ordens aos trabalhadores. 17 
Por ordem do governante eles cortaram grandes 
pedras, de grande preço, para fundarem a casa em 
pedras lavradas. 18 Lavraram-nas, os edificadores 
de Shelomoh, e os de Hirão, e os gebalitas, e 
prepararam as madeiras e as pedras para construir 
a casa.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 6  

1 Sucedeu, que no ano quatrocentos e oitenta 
depois de saírem os israelitas da terra do Egito, no 
quarto ano do reinado de Shelomoh sobre Yisrael, 
no mês de zive, que é o 2º mês, começou-se a 
construir a casa de Yah HVHY. 2 A casa que o 
governante Shelomoh construiu a Yah HVHY era 
de sessenta cúbitos de comprimento, vinte cúbitos 
de largura, e trinta cúbitos de altura. 3 E o pórtico 
diante do templo da casa era de vinte cúbitos de 
comprimento, segundo a largura da casa, e de dez 
cúbitos de largura. 4 E fez para a casa janelas de 
gelósias fixas. 5 Construiu andares em torno da 
casa, contra a parede, tanto do templo como do 
oráculo, fazendo assim câmaras laterais ao seu 
redor. 6 A câmara de baixo era de cinco cúbitos, a 
do meio de seis cúbitos, e a terceira de sete cúbitos 
de largura. E do lado de fora, ao redor da casa, fez 
pilastras de reforço, para que as vigas não se 
apoiassem nas paredes da casa. 7 E edificava-se a 
casa com pedras lavradas na pedreira; de maneira 
que nem martelo, nem machado, nem qualquer 
outro instrumento de ferro se ouviu na casa 
enquanto estava sendo edificada. 8 A porta para 
as câmaras laterais do meio estava à banda direita 
da casa; e por escadas espirais subia-se ao andar 
do meio, e deste ao terceiro. 9 Assim, construiu a 
casa, e a acabou, cobrindo-a com traves e 
pranchas de cedro. 10 Também construiu os 
andares, contra toda a casa, de cinco cúbitos de 
altura, e os ligou à casa com madeira de cedro. 11 

Então veio a palavra de Yah HVHY a Shelomoh, 
dizendo: 12 Quanto a esta casa que tu estás 
edificando, se andares nos meus regulamentos, e 
executares os meus preceitos, e guardares todos 
os meus preceitos, andando neles, confirmarei 
para contigo a minha palavra, que falei a David, teu 
pai; 13 e habitarei no meio dos israelitas, e não 
desampararei o meu povo de Yisrael. 14 
Shelomoh, construiu aquela casa, e a acabou. 15 
Também cobriu as paredes da casa por dentro 
com tábuas de cedro; desde o soalho da casa até e 
teto, tudo cobriu com madeira por dentro; e 
cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. 16 
A vinte cúbitos do fundo da casa fez de tábuas de 
cedro uma divisão, de altura igual à do teto; e por 
dentro a preparou para o oráculo, isto é, para a 
lugar santíssimo. 17 E era a casa, isto é, o templo 
fronteiro ao oráculo, de quarenta cúbitos de 
comprido. 18 O cedro da casa por dentro era 
lavrado de botões e flores abertas; tudo era cedro; 
pedra nenhuma se via. 19 No meio da casa, na 
parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr 
ali a aron do pacto de Yah HVHY. 20 E o oráculo 
era, por dentro, de vinte cúbitos de comprimento, 
vinte de largura e vinte de altura; e o cobriu de 
ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. 21 
Shelomoh, cobriu a casa por dentro de ouro puro; 
e estendeu cadeias de ouro diante do oráculo, que 
cobriu também de ouro. 22 Assim cobriu 
inteiramente de ouro a casa toda; também cobriu 
de ouro todo o altar do oráculo. 23 No oráculo fez 
dois querubins de madeira de oliveira, cada um 
com dez cúbitos de altura. 24 Uma asa de um 
querubim era de cinco cúbitos, e a outra de cinco 
cúbitos; dez cúbitos havia desde a extremidade de 
uma das suas asas até a extremidade da outra. 25 
Assim era também o outro querubim; ambos os 
querubins eram da mesma medida e do mesmo 
talho. 26 Um querubim tinha dez cúbitos de altura, 
e assim também o outro. 27 E pôs os querubins na 
parte mais interior da casa. As asas dos querubins 
se estendiam de maneira que a asa de um tocava 
numa parede, e a do outro na outra parede, e as 
suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. 
28 Também cobriu de ouro os querubins. 29 
Quanto a todas as paredes da casa em redor, 
entalhou-as de querubins, de palmas e de palmas 
abertas, tanto na parte mais interior como na mais 
exterior. 30 Também cobriu de ouro o soalho da 
casa, de uma e de outra parte. 31 E para a entrada 
do oráculo fez portas de madeira de oliveira; a 
verga com os umbrais faziam a quinta parte da 
parede. 32 Assim fez as duas portas de madeira de 
oliveira; e entalhou-as de querubins, de palmas e 
de flores abertas, que cobriu de ouro também 
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estendeu ouro sobre os querubins e sobre as 
palmas. 33 Assim também fez para a porta do 
templo umbrais de madeira de oliveira, que 
constituíam a quarta parte da parede; 34 E eram 
as duas partes de madeira de cipreste; e as duas 
folhas duma porta eram dobradiças, como 
também as duas folhas da outra porta. 35 E as 
lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas; 
e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. 36 
Também construiu o átrio interior de três ordens 
de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de 
cedro. 37 No quarto ano se pôs a base da casa de 
Yah HVHY no mês de zive. 38 E no undécimo ano, 
no mês de bul, que é o 8º mês, se acabou esta casa 
com todas as suas dependências, e com tudo o 
que lhe convinha. Assim levou sete anos para 
edificá-la.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 7  

1 Shelomoh construiu também a sua casa, levando 
treze anos para acabá-la. 2 Construiu ainda a casa 
do bosque de Líbano, de cem cúbitos de 
comprimento, cinquenta de largura e trinta de 
altura, sobre quatro ordens de colunas de cedros, 
e vigas de cedro sobre as colunas. 3 E por cima 
estava coberta de cedro sobre as câmaras, que 
estavam sobre quarenta e cinco colunas, quinze 
em cada ordem. 4 E havia três ordens de janelas, e 
uma janela estava defronte da outra janela, em 
três fileiras. 5 Todas as portas e esquadrias eram 
quadradas; e uma janela estava defronte da outra, 
em três fileiras. 6 Depois fez um pórtico de colunas, 
de cinquenta cúbitos de comprimento e trinta de 
largura; e defronte dele outro pórtico, com suas 
respectivas colunas e degraus. 7 Também fez o 
pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico 
do juízo, o qual era coberto de cedro desde o 
soalho até o teto. 8 E em sua casa, em que morava, 
havia outro átrio por dentro do pórtico, de obra 
semelhante à deste; também para a filha de 
Paroh, que ele tomara por mulher, fez uma casa 
semelhante àquele pórtico. 9 Todas estas casas 
eram de pedras de grande preço, cortadas sob 
medida, tendo as suas faces por dentro e por fora 
serradas à serra; e isto desde a fundamento até as 
beiras do teto, e por fora até o grande átrio. 10 Os 
fundamentos eram de pedras de grande preço, 
pedras grandes, de dez e de oito cúbitos, 11 e por 
cima delas havia pedras de grande preço, lavradas 
sob medida, e madeira de cedro. 12 O átrio grande 
tinha em redor três ordens de pedras lavradas, 
com uma ordem de vigas de cedro; assim era 
também o átrio interior da casa de Yah HVHY e o 
pórtico da casa. 13 O governante Shelomoh 

mandou trazer de Tiro a Hirão. 14 Era ele filho de 
uma viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um 
homem de Tiro, que trabalhava em bronze; ele era 
cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência 
para fazer toda sorte de obras de bronze. Este veio 
ter com o governante Shelomoh, e executou todas 
as suas obras. 15 Formou as duas colunas de 
bronze; a altura de cada coluna era de dezoito 
cúbitos; e um fio de doze cúbitos era a medida da 
circunferência de cada uma das colunas; 16 
também fez dois capitéis de bronze fundido para 
pôr sobre o alto das colunas; de cinco cúbitos era a 
altura dum capitel, e de cinco cúbitos também a 
altura do outro. 17 Havia redes de malha, e 
grinaldas entrelaçadas, para os capitéis que 
estavam sobre o alto das colunas: sete para um 
capitel e sete para o outro. 18 Assim fez as colunas; 
e havia duas fileiras de romãs em redor sobre uma 
rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre o 
alto das colunas; assim fez com um e outro capitel. 
19 Os capitéis que estavam sobre o alto das 
colunas, no pórtico, figuravam lírios, e eram de 
quatro cúbicos. 20 Os capitéis, sobre as duas 
colunas estavam também justamente em cima do 
bojo que estava junto à rede; e havia duzentas 
romãs, em fileiras em redor, sobre um e outro 
capitel. 21 Depois levantou as colunas no pórtico 
do templo; levantando a coluna direita, pôs-lhe o 
nome de Yaquim; e levantando a coluna esquerda, 
pôs-lhe o nome de Boaz. 22 Sobre o alto das 
colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a 
obra das colunas. 23 Fez também o mar de 
fundição; era redondo e média dez cúbitos duma 
borda à outra, cinco cúbitos de altura e trinta de 
circunferência. 24 Por baixo da sua borda em 
redor havia botões que o cingiam, dez em cada 
cúbito, cercando aquele mar em redor; duas eram 
as fileiras destes botões, fundidas juntamente com 
o mar. 25 E firmava-se sobre doze bois, três dos 
quais olhavam para o norte, três para o ocidente, 
três para o sul e três para o oriente; e o mar 
descansava sobre eles, e as partes posteriores 
deles estavam para a banda de dentro. 26 A sua 
grossura era de três polegadas, e a borda era como 
a de um copo, como flor de lírio; ele levava dois mil 
batos. 27 Fez também as dez bases de bronze; 
cada uma tinha quatro cúbitos de comprimento, 
quatro de largura e três de altura. 28 E a estrutura 
das bases era esta: tinham elas almofadas, as quais 
estavam entre as junturas; 29 e sobre as 
almofadas que estavam entre as junturas havia 
leões, bois, e querubins, bem como os havia sobre 
as junturas em cima; e debaixo dos leões e dos bois 
havia grinaldas pendentes. 30 Cada base tinha 
quatro rodas de bronze, e eixos de bronze; e os 
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seus quatro cantos tinham suportes; debaixo da 
pia estavam estes suportes de fundição, tendo eles 
grinaldas de cada lado. 31 A sua boca, dentro da 
coroa, e em cima, era de um cúbito; e era redonda 
segundo a obra dum pedestal, de cúbito e meio; e 
sobre a sua boca havia entalhes, e as suas 
almofadas eram quadradas, não redondas. 32 As 
quatro rodas estavam debaixo das almofadas, e os 
seus eixos estavam na base; e era a altura de cada 
roda de cúbito e meio. 33 O feitio das rodas era 
como o de uma roda de carro; seus eixos, suas 
cambas, seus raios e seus cubos, todos eram 
fundidos. 34 Havia quatro suportes aos quatro 
cantos de cada base, os quais faziam parte da 
própria base. 35 No alto de cada base havia um 
cinto redondo, de meio cúbito de altura; também 
sobre o topo de cada base havia esteios e 
almofadas que faziam parte dela. 36 E nas placas 
dos seus esteios e nas suas almofadas lavrou 
querubins, leões e palmas, segundo o espaço que 
havia em cada uma, com grinaldas em redor. 37 
Deste modo fez as dez bases: todas com a mesma 
fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. 38 
Também fez dez pias de bronze; em cada uma 
cabiam quarenta batos, e cada pia era de quatro 
cúbitos; e cada uma delas estava sobre uma das 
dez bases. 39 E pôs cinco bases à direita da casa, e 
cinco à esquerda; porém o mar pôs ao lado direito 
da casa para a banda do oriente, na direção do sul. 
40 Hirão fez também as caldeiras, as pás e as 
bacias; assim acabou de fazer toda a obra que 
executou para o governante Shelomoh, para a 
casa de Yah HVHY 41 a saber: as duas colunas, os 
globos dos capitéis que estavam sobre o alto das 
colunas, e as duas redes para cobrir os dois globos 
dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 
42 e as quatrocentas romãs para as duas redes, a 
saber, duas carreiras de romãs para cada rede, 
para cobrirem os dois globos dos capitéis que 
estavam em cima das colunas; 43 as dez bases, e 
as dez pias sobre as bases; 44 o mar, e os doze bois 
debaixo do mesmo; 45 as caldeiras, as pás e as 
bacias; todos estes objetos que Hirão fez para o 
governante Shelomoh, para a casa de Yah HVHY 
eram de bronze polido. 46 O governante os fez 
fundir na planície do Yordan, num terreno argiloso 
que havia entre Sucote e Zaretã. 47 E Shelomoh 
deixou de pesar esses objetos devido ao seu 
excessivo número; não se averiguou o peso do 
bronze. 48 Também fez Shelomoh todos os 
utensílios para a casa de Yah HVHY: o altar de 
ouro, e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os 

 
449 1ª Reis 8.1 – “Shelomoh”: Em outras bíblias foi omitido a 
repetição do nome de Salomão. 

pães da proposição; 49 os castiçais, cinco à direita 
e cinco esquerda, diante do oráculo, de ouro puro; 
as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de 
ouro; 50 e as taças, as espevitadeiras, as bacias, as 
colheres e os braseiros, de ouro puro; e os gonzos 
para as portas da casa interior, para o lugar 
santíssimo, e os das portas da casa, isto é, do 
templo, também de ouro. 51 Assim se acabou 
toda a obra que o governante Shelomoh fez para 
a casa de Yah HVHY. Então trouxe Shelomoh as 
coisas que seu pai David tinha consagrado, a saber, 
a prata, o ouro e os vasos; e os depositou nos 
tesouros da casa do adon.  

 Melechim Alef - I Reis Capítulo, 8  

1 Então congregou Shelomoh diante de si em 
Yerushalaim os longevos de Yisrael, e todos os 
cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, 
no meio dos israelitas ao governante 449Shelomoh, 
para fazerem subir do povoado de David, que é 
Sion, a aron do pacto de Yah HVHY: 2 De maneira 
que todos os homens de Yisrael se congregaram 
ao governante Shelomoh, na ocasião da festa, no 
mês de etanim, que é o 7º mes. 3 E tendo chegado 
todos os longevos de Yisrael, os cohanim alçaram 
a aron; 4 e trouxeram para cima a aron de Yah 
HVHY e a tenda da revelação, juntamente com 
todos os utensílios sagrados que havia na tenda; 
foram os cohanim e os leviim que os trouxeram 
para cima. 5 E o governante Shelomoh, e toda a 
congregação de Yisrael, que se ajuntara diante 
dele, estavam diante da aron, imolando ovelhas e 
bois, os quais não se podiam contar nem numerar, 
pela sua multidão. 6 E os cohanim introduziram a 
aron do pacto de Yah HVHY no seu lugar, no 
oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das 
asas dos querubins. 7 Pois os querubins estendiam 
ambas as asas sobre o lugar da aron, e cobriam por 
cima a aron e os seus varais. 8 Os varais 
sobressaíam tanto que as suas pontas se viam 
desde o lugar sagrado diante do oráculo, porém de 
fora não se viam; e ali estão até o dia de hoje. 9 
Nada havia na aron, senão as duas placas de 
pedra, que Moshe ali pusera, junto a Horebe, 
quando Yah HVHY fez um pacto com os israelitas, 
ao saírem eles da terra do Egito. 10 E aconteceu 
que, saindo os cohanim do lugar sagrado, uma 
nuvem encheu a casa de Yah HVHY; 11 de modo 
que os cohanim não podiam ter-se em pé para 
ministrarem, por causa da nuvem; porque a 
grandeza de Yah HVHY enchera a casa de Yah 
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11 Melechim Bet -II Reis 

] ב[ ֵסֶפר ְמָלִכים   
 

 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 1  

1 Depois da morte de Ahab, Moav se rebelou 
contra Yisrael. 2 Ora, Acazias caiu pela grade do 
seu quarto alto em Shomron, e adoeceu; e 
expediu mensageiros, dizendo-lhes: Vão, e 
perguntai a Baal [senhor]-Zebube, elohim de 
Ecrom, se sararei desta doença. 3 O mensageiro 
de Yah HVHY porém, disse a Eliyahu, o tisbita: 
Levanta-te, sobe para te encontrares com os 
mensageiros do governante de Shomron, e dize-
lhes: Por acaso não há Elohim em Yisrael, para 
irdes consultar a Baal [senhor]-Zebube, elohim de 
Ecrom? 4 Agora, assim diz Yah HVHY: Da cama a 
que subiste não descerás, mas certamente 
morrerás. E Eliyahu se foi. 5 Os mensageiros 
voltaram para Acazias, que lhes perguntou: Que 
há, que voltastes? 6 Responderam-lhe eles: Um 
homem subiu ao nosso encontro, e nos disse: Vão, 
voltai para o governante que vos mandou, e dizei-
lhe: Assim diz Yah HVHY: Por acaso não há Elohim 
em Yisrael, para que mandes consultar a Baal 
[senhor]-Zebube, elohim de Ecrom? Por 
conseguinte, da cama a que subiste não descerás, 
mas certamente morrerás. 7 Pelo que ele lhes 
indagou: Qual era a aparência do homem que 
subiu ao seu encontro e vos falou estas palavras? 
8 Responderam-lhe eles: Era um homem vestido 
de pelos, e com os lombos cingidos dum cinto de 
couro. Disse ele: É Eliyahu, o tisbita. 9 Então o 
governante lhe expediu um chefe de cinquenta, 
com os seus cinquentas. Este subiu a ter com 
Eliyahu que estava sentado no cume do monte, e 
disse: Ó homem de Elohim, o governante diz: 
Desce. 10 Mas Eliyahu respondeu ao chefe de 
cinquenta, dizendo-lhe: Se eu, sou homem de 
Elohim, desça fogo dos céus, e te consuma a ti e 
aos teus cinquenta. Então desceu fogo dos céus, e 
consumiu a ele e aos seus cinquenta. 11 Tornou o 
governante a enviar-lhe outro chefe de cinquenta 
com os seus cinquenta. Este lhe falou, dizendo: Ó 
homem de Elohim, assim diz o governante: Desce 

 
453 “Beit-EL”: Casa de D’us 

depressa. 12 Também a este respondeu Eliyahu: 
Se eu sou homem de Elohim, desça fogo dos céus, 
e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o 
fogo de Elohim desceu dos céus, e consumiu a ele 
e aos seus cinquenta. 13 Ainda tornou o 
governante a enviar terceira vez um chefe de 
cinquenta com os seus cinquenta. E o terceiro 
chefe de cinquenta, subindo, veio e pôs-se de 
joelhos diante de Eliyahu e suplicou-lhe, dizendo: 
Ó homem de Elohim, peço a você que seja 
preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida 
destes cinquenta teus servos. 14 Desceu fogo dos 
céus, e consumiu aqueles dois primeiros chefes de 
cinquenta, com os seus cinquenta; agora, porém, 
seja preciosa aos teus olhos a minha vida. 15 Então 
o mensageiro de Yah HVHY disse a Eliyahu: Desce 
com este; não tenhas medo dele. Levantou-se, e 
desceu com ele ao governante. 16 E disse: Assim 
diz Yah HVHY: Por que enviaste mensageiros a 
consultar a Baal [senhor]-Zebube, elohim de 
Ecrom? Por acaso é porque não há Elohim em 
Yisrael, para consultares a sua palavra? Por 
conseguinte, desta cama a que subiste não 
descerás, mas certamente morrerás. 17 Assim, 
morreu conforme a palavra de Yah HVHY que 
Eliyahu falara. E Yahuram começou a reinar em 
seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de 
Yehoshafat, governante de Yehudah; uma vez que 
Acazias não tinha filho. 18 O restante dos feitos de 
Acazias, acaso não está escrito no rolo das crônicas 
dos governantes de Yisrael?  

 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 2  

1 Quando Yah HVHY estava para tomar Eliyahu 
aos céus num redemoinho, Eliyahu partiu de Gilgal 
com Elisha. 2 Disse Eliyahu a Elisha: Fica-te aqui, 
porque Yah HVHY me envia a Beit-EL. Elisha, 
porém disse: Vive Yah HVHY e teu ser vivi, que 
não te deixarei. E assim desceram a 453Beit-EL. 3 
Então os filhos dos navim que estavam em Beit-EL 
saíram ao encontro de Elisha, e disseram a ele: 
Sabes que Yah HVHY hoje tomará o teu adon por 
sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu o sei; calai-
vos. 4 E Eliyahu lhe disse: Elisha, fica-te aqui, 
porque Yah HVHY me envia a Yeriho. Ele, porém, 
disse: Vive Yah HVHY, e teu ser vivi, que não te 
deixarei. E assim vieram a Yeriho. 5 Então os filhos 
dos navim que estavam em Yeriho se chegaram a 
Elisha, e disseram a ele: Sabes que Yah HVHY hoje 
tomará o teu adon por sobre a tua cabeça? E ele 
disse: Sim, eu o sei; calai-vos. 6 E Eliyahu lhe disse: 
Fica-te aqui, porque o adon me envia ao Yordan. 
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Mas ele disse: Vive Yah HVHY e teu ser vivi, que 
não te deixarei. E assim ambos foram juntos. 7 E 
foram cinquenta homens no meio dos filhos dos 
navim, e pararam defronte deles, de longe; e eles 
dois pararam junto ao Yordan. 8 Então Eliyahu 
tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as 
quais se dividiram de uma à outra banda; e 
passaram ambos a pé enxuto. 9 Havendo eles 
passado, Eliyahu disse a Elisha: Pede-me o que 
queres que eu te faça, antes que seja tomado de 
ti. E disse Elisha: Peço-te que tenha sobre mim 
dobrada porção de teu espírito. 10 Respondeu 
Eliyahu: Coisa difícil pediste. Contudo, se me vires 
quando for tomado de ti, assim se te fará; porém, 
se não, não se fará. 11 E, indo eles caminhando e 
conversando, um carro de fogo, com cavalos de 
fogo, os separou um do outro; e Eliyahu subiu aos 
céus num redemoinho. 12 O que vendo Elisha, 
clamou: Meu pai, meu pai! O carro de Yisrael e 
seus cavaleiros! E não o viu mais. Pegou então nas 
suas vestes e as rasgou em duas partes; 13 tomou 
a capa de Eliyahu, que dele caíra, voltou e parou à 
beira do Yordan. 14 Então, pegando da capa de 
Eliyahu, que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde 
está Yah HVHY Eloha de Eliyahu? Quando feriu 
as águas, estas se dividiram de uma à outra banda, 
e Elisha passou. 15 Vendo-o, os filhos dos navim 
que estavam defronte dele em Yeriho, disseram: O 
espírito de Eliyahu repousa sobre Elisha. E vindo ao 
seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. 
16 E disseram a ele: Entre os teus servos há 
cinquenta homens valentes. Deixa-os ir, pedimos-
te, em busca do teu adon; pode ser que o Espírito 
de Yah HVHY o tenha levado e retirado nalgum 
monte, ou nalgum vale. Ele, porém, disse: Não os 
envieis. 17 Mas insistiram com ele, até que se 
envergonhou; e disse a eles: Enviai. E enviaram 
cinquenta homens, que o buscaram três dias, 
porém não o acharam. 18 Então voltaram para 
Elisha, que ficara em Yeriho; e ele lhes disse: Não 
vos disse eu que não fôsseis? 19 Os homens do 
povoado disseram a Elisha: A situação desta 
cidade é agradável, como vê o meu adon; porém 
as águas são péssimas, e a terra é estéril. 20 E ele 
disse: Trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal. E 
lhe trouxeram. 21 Então saiu ele ao manancial das 
águas e, deitando sal nele, disse: Assim diz Yah 
HVHY: Sarei estas águas; não mais sairá delas 
morte nem esterilidade. 22 E aquelas águas 
ficaram sãs, até o dia de hoje, conforme a palavra 
que Elisha disse. 23 Então subiu dali a Beit-EL; e, 
subindo-o pelo caminho, uns meninos saíram do 
povoado, e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo; 
sobe, calvo! 24 E, virando-se ele para trás, os viu, e 
os amaldiçoou em nome de Yah HVHY. Então 

duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram 
quarenta e dois daqueles meninos. 25 E dali foi 
para o monte Carmelo, de onde voltou para 
Shomron.  

 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 3  

1 Yahuram, filho de Ahab, começou a reinar sobre 
Yisrael, em Shomron, no 18º ano de Yehoshafat, 
governante de Yehudah, e governou doze anos. 2 
Fez o que era mal na visão de Yah HVHY porém 
não como seu pai, nem como sua mãe; tirou a 
coluna de Baal [senhor] que seu pai fizera. 3 
Contudo aderiu às transgressões de Yarobam, 
filho de Nebate, com que este fizera Yisrael errar, 
e deles não se apartou. 4 Ora, Messa, governante 
dos moabitas, era criador de ovelhas, e pagava de 
tributo ao governante de Yisrael cem mil 
cordeiros, e cem mil carneiros com a sua lã. 5 
Sucedeu, que, morrendo Ahab, o governante dos 
moabitas se rebelou contra o governante de 
Yisrael. 6 Por isso, nesse mesmo tempo Yahuram 
saiu de Shomron e fez revista de todo o Yisrael. 7 
E, pondo-se em marcha, mandou dizer a 
Yehoshafat, governante de Yehudah: O 
governante dos moabitas rebelou-se contra mim; 
irás tu comigo a guerra contra os moabitas? 
Respondeu ele: Irei; como você é sou eu, o meu 
povo como o teu povo, e os meus cavalos como os 
teus cavalos. 8 E perguntou: Por que caminho 
subiremos? Respondeu Yahuram: Pelo caminho 
do deserto de Edom. 9 Partiram, o governante de 
Yisrael, o governante de Yehudah e o governante 
de Edom; e andaram rodeando durante sete dias; 
e não havia água para o exército nem para o gado 
que os seguia. 10 Disse então o governante de 
Yisrael: Ah! Yah HVHY chamou estes três 
governantes para entregá-los nas mãos dos 
moabitas. 11 Perguntou, porém, Yehoshafat: Não 
há aqui algum navi de Yah HVHY por quem 
consultemos a Yah HVHY ? Então respondeu um 
dos servos do governante de Yisrael, e disse: Aqui 
está Elisha, filho de Safate, que deitava água sobre 
as mãos de Eliyahu. 12 Disse Yehoshafat: A palavra 
de Yah HVHY está com ele. Então o governante 
de Yisrael, e Yehoshafat, e o governante de Edom 
desceram a ter com ele. 13 Elisha disse ao 
governante de Yisrael: Que tenho eu contigo? Vai 
ter com os navim de teu pai, e com os navim de 
tua mãe. O governante de Yisrael, porém, lhe 
disse: Não; porque Yah HVHY chamou estes três 
governantes para entregá-los nas mãos dos 
moabitas. 14 Respondeu Elisha: Vive Yah HVHY 
dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu 
não respeitasse a presença de Yehoshafat, 
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governante de Yehudah, não te contemplaria, 
nem te veria. 15 Agora, contudo, trazei-me um 
harpista. E aconteceu que, enquanto o harpista 
tocava, veio a mão de Yah HVHY sobre Elisha. 16 
E ele disse: Assim diz Yah HVHY: Fazei neste vale 
muitos poços. 17 Porque assim diz Yah HVHY: 
Não vereis vento, nem vereis chuva; contudo este 
vale se encherá de água, e bebereis vocês, os seus 
servos e os seus animais. 18 E ainda isso é pouco 
na visão de Yah HVHY; também entregará ele os 
moabitas nas suas mãos, 19 e ferireis todas as 
cidades fortes e todas as cidades escolhidas, 
cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as 
fontes d'água, e cobrireis de pedras todos os bons 
campos. 20 E aconteceu que, pela manhã, à hora 
de se oferecer o sacrifício, vinham as águas pelo 
caminho de Edom, e a terra se encheu d'água: 21 
Ouvindo, todos os moabitas que os governantes 
tinham subido para pelejarem contra eles, 
convocaram-se todos os que estavam em idade de 
pegar armas, e daí para cima, e puseram-se às 
fronteiras. 22 Levantaram-se os moabitas de 
madrugada e, resplandecendo o sol sobre as 
águas, viram diante de si as águas vermelhas como 
sangue; 23 e disseram: Isto é sangue; certamente 
os governantes pelejaram entre si e se mataram 
um ao outro! Agora, à presa, moabitas! 24 
Quando, porém, chegaram ao acampamento de 
Yisrael, os israelitas se levantaram, e bateram os 
moabitas, os quais fugiram diante deles; e ainda 
entraram na terra, ferindo ali também os 
moabitas. 25 E arrasaram as cidades; e cada um 
deles lançou pedras em todos os bons campos, 
entulhando-os; taparam todas as fontes d'água, e 
cortaram todas as boas árvores; somente a Quir-
Haresete deixaram ficar as pedras; contudo os 
fundeiros a cercaram e a feriram. 26 Vendo o 
governante dos moabitas que a guerra prevalecia 
contra ele, tomou consigo setecentos homens que 
arrancavam da espada, para romperem contra o 
governante de Edom; porém não puderam. 27 
Então tomou a seu filho 1º filho, que havia de 
reinar em seu lugar, e o ofereceu em sacrifício 
sobre o muro, pelo que houve grande indignação 
em Yisrael; por isso retiraram-se dele, e voltaram 
para a sua terra.  

 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 4  

1 Ora uma no meio das mulheres dos filhos dos 
navim clamou a Elisha, dizendo: Meu marido, teu 
servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia a 
Yah HVHY. Agora acaba de chegar o credor para 
levar-me os meus dois filhos para serem servos. 2 
Perguntou-lhe Elisha: Que te hei de fazer? Dize-me 

o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem 
nada em casa, senão uma botija de azeite. 3 Disse 
ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus 
vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. 4 Depois 
entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos; 
deita azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte 
a que estiver cheia. 5 Então ela se apartou dele. 
Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, 
estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. 6 
Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: 
Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: 
Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite 
parou. 7 Veio ela, e o fez saber ao homem de 
Elohim. Disse ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua 
dívida; e tu e teus filhos vivei do resto. 8 Sucedeu 
também certo dia que Elisha foi a Suném, onde 
havia uma mulher rica que o reteve para comer; e 
todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia 
para comer. 9 E ela disse a seu marido: Tenho 
observado que este que passa sempre por nós é 
um Santo homem de Elohim. 10 Façamos para ele, 
um pequeno quarto sobre o muro; e ponhamos-
lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um 
candeeiro; e há de ser que, quando ele vier a nós 
se recolherá ali. 11 Sucedeu que um dia ele chegou 
ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. 12 Disse 
ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Ele a 
chamou, e ela se apresentou perante ele. 13 Pois 
Elisha havia dito a Geazi: Dize-lhe: Tu nos tens 
tratado com todo o desvelo; que se há de fazer por 
ti? Terá alguma coisa de que se fale por ti ao 
governante, ou ao chefe do exército? Ao que ela 
respondera: Eu habito no meio do meu povo. 14 
Dissera ele: Que se há de fazer, por ela? E Geazi 
dissera: Neste momento, ela não tem filho, e seu 
marido é velho. 15 Pelo que disse ele: Chama-a. E 
ele a chamou, e ela se pôs à porta. 16 E Elisha disse: 
Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um 
filho. Respondeu ela: Não, meu adon, homem de 
Elohim, não mintas à tua serva. 17 Mas a mulher 
concebeu, e deu à luz um filho, no tempo 
determinado, no ano seguinte como Elisha lhe 
dissera. 18 Tendo o menino crescido, saiu um dia a 
ter com seu pai, que estava com os segadores. 19 
Disse a seu pai: Minha cabeça! Minha cabeça! 
Então ele disse a um moço: Leva-o a sua mãe. 20 
Este o tomou, e o levou a sua mãe; e o menino 
esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e 
então morreu. 21 Ela subiu, deitou-o sobre a cama 
do homem de Elohim e, fechando sobre ele a 
porta, saiu. 22 Então chamou a seu marido, e disse: 
Manda-me, peço a você, um dos moços e uma das 
jumentas, para que eu corra ao homem de Elohim 
e volte. 23 Disse ele: Por que queres ir ter com ele 
hoje? Não é lua nova nem shabat. E ela disse: Tudo 
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vai bem. 24 Então ela fez albardar a jumenta, e 
disse ao seu moço: Guia e anda, e não me 
detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. 
25 Partiu e foi encontrar com o homem de Elohim, 
ao monte Carmelo; e aconteceu que, vendo-a de 
longe o homem de Elohim, disse a Geazi, seu 
moço: Veja aí a sunamita; 26 corre-lhe ao encontro 
e pergunta-lhe: Vais bem? Vai bem teu marido? 
Vai bem teu filho? Ela respondeu: Vai bem. 27 
Chegando ela ao monte, à presença do homem de 
Elohim, jogou-se aos pés dele. Chegou-se Geazi 
para a retirar, porém, o homem de Elohim lhe 
disse: Deixa-a, porque a sua vida está em 
amargura, e Yah HVHY encobriu, e não 
manifestou. 28 Disse ela: Pedi eu a meu adon 
algum filho? Não disse eu: Não me enganes? 29 Ao 
que ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma 
o meu bordão na mão, e vai. Se encontrares 
alguém, não o saúdes; e se alguém te saudar, não 
lhe respondas; e põe o meu bordão sobre o rosto 
do menino. 30 A mãe do menino, porém, disse: 
Vive o adon, e teu ser vivi, que não te hei de deixar. 
Então ele se levantou, e a seguiu. 31 Geazi foi 
adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do 
menino; porém não havia nele voz nem sentidos. 
Pelo que voltou a encontrar-se com Elisha, e o 
informou, dizendo: O menino não despertou. 32 
Quando Elisha chegou à casa, o menino jazia 
morto sobre a sua cama. 33 Então ele entrou, 
fechou a porta sobre eles ambos, e orou a Yah 
HVHY. 34 Em seguida subiu na cama e deitou-se 
sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do 
menino, os olhos sobre os seus olhos, e as mãos 
sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele 
até que a carne do menino aqueceu. 35 Depois 
desceu, andou pela casa duma parte para outra, 
tornou a subir, e se encurvou sobre ele; então o 
menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos. 36 
Elisha chamou a Geazi, e disse: Chama essa 
sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe 
apresentou, disse ele: Toma o teu filho. 37 Então 
ela entrou, e prostrou-se a seus pés, inclinando-se 
à terra; e tomando seu filho, saiu. 38 Elisha voltou 
a Gilgal. E havia fome na terra; e os filhos dos navim 
estavam sentados na sua presença. E disse ao seu 
moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um 
caldo de ervas para os filhos dos navim. 39 Então 
um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e 
achando uma parra brava, colheu dela a sua capa 
cheia de colocíntidas e, voltando, cortou-as na 
panela do caldo, não sabendo o que era. 40 Assim 
tiraram de comer para os homens. E havendo eles 
provado o caldo, clamaram, dizendo: Ó homem de 
Elohim, há morte na panela! E não puderam 
comer. 41 Ele, porém, disse: Trazei farinha. E 

deitou-a na panela, e disse: Tirai para os homens, 
a fim de que comam. E já não havia mal nenhum 
na panela. 42 Um homem veio de Baal [senhor]-
Salisa, trazendo ao homem de Elohim pães das 
primícias, vinte pães de cevada, e espigas verdes 
no seu alforje. Elisha disse: Dá ao povo, para que 
coma. 43 Disse, porém, seu servo: Como hei de 
pôr isto diante de cem homens? Ao que tornou 
Elisha: Dá-o ao povo, para que coma; porque 
assim diz Yah HVHY: Comerão e sobejará. 44 
Então lhes pôs diante; e comeram, e ainda sobrou, 
conforme a palavra de Yah HVHY.  
 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 5  

1 Naamã, chefe do exército do governante da Síria, 
era um grande homem diante do seu adon, e de 
muito respeito, porque por ele Yah HVHY dera 
livramento aos aramitas; era homem valente, 
porém leproso. 2 Os aramitas, numa das suas 
investidas, haviam levado presa, da terra de 
Yisrael, uma menina que ficou ao serviço da 
mulher de Naamã. 3 Disse ela a sua senhora: 
Elohim queira que o meu adon estivesse diante do 
navi que está em Shomron! Pois este o curaria da 
sua lepra. 4 Então Na’amam foi notificar a seu 
adon, dizendo: Assim e assim falou a menina que 
é da terra de Yisrael. 5 Respondeu o governante da 
Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao 
governante de Yisrael. Foi, e levou consigo dez 
talentos de prata, e seis mil siclos de ouro e dez 
mudas de roupa. 6 Também levou ao governante 
de Yisrael a carta, que dizia: Logo, em chegando a 
ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu 
servo, para que o cures da sua lepra. 7 Tendo o 
governante de Yisrael lido a carta, rasgou as suas 
vestes, e disse: Sou eu Elohim, que possa matar e 
vivificar, para que este envie a mim um homem a 
fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, 
e vede como ele anda buscando ocasião contra 
mim. 8 Quando Elisha, o homem de Elohim, ouviu 
que o governante de Yisrael rasgara as suas vestes, 
mandou dizer ao governante: Por que rasgaste as 
tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que 
há navi em Yisrael. 9 Veio, Na’amam com os seus 
cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa 
de Elisha. 10 Então este lhe ordenou um 
mensageiro, a dizer-lhe: Vai, lava-te sete vezes no 
Yordan, e a tua carne tornará a ti, e ficarás 
purificado. 11 Naamã, porém, indignado, retirou-
se, dizendo: Pensava eu: Certamente ele sairá a ter 
comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome de Yah 
HVHY seu Elohim, passará a sua mão sobre o lugar, 
e curará o leproso. 12 Não são, acaso, Abana e 
Farpar, rios de Dammesek, melhores do que todas 
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as águas de Yisrael? Não poderia eu lavar-me 
neles, e ficar purificado? Assim se voltou e se 
retirou com indignação. 13 Os seus servos, porém, 
chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, 
se o navi te houvesse indicado alguma coisa difícil, 
acaso não a terias cumprido? Quanto mais, 
dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. 14 
Desceu ele, e mergulhou-se no Yordan sete vezes, 
conforme a palavra do homem de Elohim; e a sua 
carne tornou-se como a carne dum menino, e 
ficou purificado. 15 Então voltou ao homem de 
Elohim, ele e toda a sua comitiva; chegando, pôs-
se diante dele, e disse: Agora sei que em toda a 
terra não há Elohim senão em Yisrael; agora, peço 
a você que do teu servo recebas um presente. 16 
Ele, porém, respondeu: Vive Yah HVHY em cuja 
presença estou, que não o receberei. Na’amam 
instou com ele para que o tomasse; mas ele 
recusou. 17 Ao que disse Naamã: Seja assim; 
contudo dê-se a este teu servo terra que baste 
para carregar duas mulas; porque nunca mais 
oferecerá este teu servo sacrifício nem sacrifício a 
outros deuses, senão a Yah HVHY. 18 Nisto 
perdoe Yah HVHY ao teu servo: Quando meu 
amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele 
se apoiar na minha mão, e eu também me tenha 
de encurvar na casa de Rimom; quando assim me 
encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe Yah 
HVHY ao teu servo. 19 Elisha lhe disse: Vai em paz. 
20 Quando Na’amam já ia a uma pequena 
distância, Geazi, moço de Elisha, o homem de 
Elohim, disse: Meu adon poupou a este sírio 
Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma 
do que trazia; vive Yah HVHY que hei de correr 
atrás dele, e receber dele alguma coisa. 21 Foi 
Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que 
alguém corria atrás dele, saltou do carro a 
encontrá-lo, e perguntou: Vai tudo bem? 22 
Respondeu ele: Tudo vai bem. Meu adon me 
expediu a dizer-te: Agora mesmo vieram a mim 
dois jovens dos filhos dos navim da região 
montanhosa de Efraim; dá-lhes, um talento de 
prata e duas mudas de roupa. 23 Disse Naamã: Sê 
servido de tomar dois talentos. E instou com ele, e 
amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com 
duas mudas de roupa, e pô-los sobre dois dos seus 
moços, os quais os levaram adiante de Geazi. 24 
Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos 
deles e os depositou na casa; e despediu aqueles 
homens, e eles se foram. 25 Mas ele entrou e pôs-
se diante de seu amo. Então lhe perguntou Elisha: 
De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo 
não foi a parte alguma. 26 Elisha porém, lhe disse: 
Por acaso não foi contigo o meu ser, quando 
aquele homem voltou do seu carro ao teu 

encontro? Era isto ocasião para receberes prata e 
roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e 
servas? 27 Por conseguinte a lepra de Na’amam se 
pegará a ti e à tua descendência para sempre. 
Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco 
como a neve.  

 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 6  

1 Os filhos dos navim disseram a Elisha: O lugar em 
que habitamos diante do teu semblante é estreito 
demais para nós. 2 Vamos, até o Yordan, tomemos 
de lá cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos 
para nós um lugar em que habitemos. Respondeu 
ele: Vão. 3 Disse um deles: Digna-te de ir com os 
teus servos. E ele respondeu: Eu irei. 4 Assim foi 
com eles; e, chegando eles ao Yordan, cortavam 
madeira. 5 Mas aconteceu que, ao derrubar um 
deles uma viga, o ferro do machado caiu na água; 
e ele clamou, dizendo: Ai, meu adon! Ele era 
emprestado. 6 Perguntou o homem de Elohim: 
Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Elisha 
cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. 
7 E disse: Tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. 
8 O governante de Aram fazia guerra a Yisrael; e 
teve conselho com os seus servos, dizendo: Em tal 
e tal lugar estará o meu acampamento. 9 E o 
homem de Elohim mandou dizer ao governante 
de Yisrael: Guarda-te de passares por tal lugar 
porque os aramitas estão descendo ali. 10 Pelo 
que o governante de Yisrael expediu àquele lugar, 
de que o homem de Elohim lhe falara, e de que o 
tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu 
não uma só vez, nem duas. 11 Turbou-se por causa 
disto o ser do governante de Aram que chamou os 
seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber 
quem dos nossos é pelo governante de Yisrael? 12 
Respondeu um dos seus servos: Não é assim, ó 
governante meu adon, mas o navi Elisha que está 
em Yisrael, faz saber ao governante de Yisrael as 
palavras que falas na tua câmara de dormir. 13 E 
ele disse: Vão e vede onde ele está, para que eu 
envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito; Está em 
Dotã. 14 Então expediu para lá cavalos, e carros, e 
um grande exército, os quais vieram de noite e 
cercaram a cidade. 15 Tendo o moço do homem 
de Elohim se levantado muito cedo, saiu, e um 
exército tinha cercado a cidade com cavalos e 
carros. Então o moço disse ao homem de Elohim: 
Ai, meu adon! Que faremos? 16 Respondeu ele: 
Não tenha medo; porque os que estão conosco 
são mais do que os que estão com eles. 17 E Elisha 
orou, e disse: Ó adon, peço a você que lhe abras os 
olhos, para que veja. E Yah HVHY abriu os olhos 
do moço, e ele viu; e o monte estava cheio de 
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cavalos e carros de fogo em redor de Elisha. 18 
Quando os aramitas desceram a ele, Elisha orou a 
Yah HVHY e disse: Fere de cegueira esta gente, 
peço a você. E Yah HVHY os feriu de cegueira, 
conforme o pedido de Elisha. 19 Então Elisha lhes 
disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade; 
segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E 
os guiou a Shomron. 20 E aconteceu que, 
chegando eles a Shomron, disse Elisha: Ó Yah 
HVHY abre a estes os olhos para que vejam. Yah 
HVHY lhes abriu os olhos, e viram; e estavam no 
meio de Shomron. 21 Quando o governante de 
Yisrael os viu, disse a Elisha: Feri-los-ei, feri-los-ei, 
meu pai? 22 Respondeu ele: Não os ferirás; feririas 
tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada 
e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para 
que comam e bebam, e se vão para seu adon. 23 
Preparou-lhes, um grande banquete; e eles 
comeram e beberam; então ele os despediu, e 
foram para seu adon. E as tropas dos aramitas 
desistiram de invadir a terra de Yisrael. 24 
Sucedeu, depois disto, que Bene-Chadad, 
governante da Síria, ajuntando todo o seu 
exército, subiu e cercou Shomron. 25 E houve 
grande fome em Shomron, porque mantiveram o 
cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento 
por oitenta siclos de prata, e a quarta parte dum 
cabo de esterco de pombas por cinco siclos de 
prata. 26 E aconteceu que, passando o governante 
de Yisrael pelo muro, uma mulher lhe gritou, 
dizendo: Acode-me, ó governante meu Soberano. 
27 Mas ele lhe disse: Se Yah HVHY não te acode, 
de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? 28 
Contudo o governante lhe perguntou: Que tens? E 
disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, 
para que hoje o comamos, e amanhã comeremos 
o meu filho. 29 Cozemos, o meu filho e o 
comemos; e ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu 
filho para que o comamos; e ela escondeu o seu 
filho. 30 Ouvindo o governante as palavras desta 
mulher, rasgou as suas vestes ( ele ia passando 
pelo muro); e o povo olhou e viu que o governante 
trazia saco por dentro, sobre a sua carne. 31 Disse 
ele: Assim me faça Elohim, e outro tanto, se a 
cabeça de Elisha, filho de Safate, lhe ficar hoje 
sobre os ombros. 32 Estava então Elisha sentado 
em sua casa, e os longevos estavam sentados com 
ele, quando o governante expediu um homem 
adiante de si; mas, antes que o mensageiro 
chegasse a Elisha, disse este aos longevos: Vedes 
como esse filho de homicida mandou tirar-me a 
cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a 
porta, e empurrai-o para fora com a porta. Por 
acaso não vem após ele o ruído dos pés do seu 
adon? 33 Quando Elisha ainda estava falando com 

eles, o mensageiro desceu a ele; e disse: Este mal 
vem de Yah HVHY; por que, esperaria eu mais 
pelo Soberano?  

 Melechim Bet -II Reis Capítulo, 7  

1 Disse Elisha: Ouvi a palavra de Yah HVHY; assim 
diz Yah HVHY: Amanhã, por estas horas, terá uma 
medida de farinha por um siclo, e duas medidas de 
cevada por um siclo, à porta de Shomron. 2 Porém 
o capitão, em cujo braço o governante se apoiava, 
respondeu ao homem de Elohim e disse: Ainda 
que Yah HVHY fizesse janelas nos céus, poderia 
isso suceder? Disse Elisha: O verás com os teus 
olhos, porém não comeras. 3 Quatro homens 
leprosos estavam à entrada da porta; e disseram 
uns aos outros: Para que ficamos nós sentados 
aqui até morrermos? 4 Se dissermos: Entremos na 
cidade; há fome na cidade, e morreremos aí; e se 
ficarmos sentados aqui, também morreremos. 
Vamo-nos, agora e passemos para o 
acampamento dos aramitas; se eles nos deixarem 
viver, viveremos; e se nos matarem, tão somente 
morreremos. 5 Levantaram-se, ao crepúsculo, 
para irem ao acampamento dos aramitas; e, 
chegando eles à entrada do acampamento, não 
havia ali ninguém. 6 Porque Yah HVHY fizera ouvir 
no acampamento dos aramitas um ruído de carros 
e de cavalos, como de um grande exército; de 
maneira que disseram uns aos outros: O 
governante de Yisrael alugou contra nós os 
governantes dos heteus e os governantes dos 
egípcios, para virem sobre nós. 7 Pelo que se 
levantaram e fugiram, ao crepúsculo; deixaram as 
suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, 
isto é, o acampamento tal como estava, e fugiram 
para salvarem as suas vidas. 8 Chegando, estes 
leprosos à entrada do acampamento, entraram 
numa tenda, comeram e beberam; e tomando 
dali prata, ouro e vestidos, foram e os 
esconderam; depois voltaram, entraram em outra 
tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a 
esconderam. 9 Disseram uns aos outros: Não 
fazemos bem; este dia é dia de boas novas, e nós 
nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, 
algum castigo nos sobrevirá; vamos, agora e o 
anunciemos à casa do governante. 10 Vieram, 
bradaram aos porteiros do povoado, e lhes 
anunciaram, dizendo: Fomos ao acampamento 
dos aramitas e lá não havia ninguém, nem voz de 
homem, porém só os cavalos e os jumentos 
atados, e as tendas como estavam. 11 Assim 
chamaram os porteiros, e estes o anunciaram 
dentro da casa do governante. 12 E o governante 
se levantou de noite, e disse a seus servos: Eu vos 
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12 Isaías - Yeshayahu  

ְיַׁשְעָיהּו ֵסֶפר   
 

Yeshayahu - Isaías Capítulo, 1  

1 A visão de Yeshayahu, filho de Amoz, que ele 
teve a respeito de Yehudah e Yerushalaim, nos 
dias de Uziyah, Yotam, Ahaz, e Hizekiyah, 
governantes de Yehudah. 2 Ouvi, ó céus, e dá 
ouvidos, ó terra, porque falou Yah HVHY: Criei 
filhos, e os engrandeci, mas eles se rebelaram 
contra mim. 3 O boi conhece o seu possuidor, e o 
jumento a manjedoura do seu dono; mas Yisrael 
não tem conhecimento, o meu povo não entende. 
4 Ah, nação pecadora, povo carregado de 
transgressão, descendência de malfeitores, filhos 
que praticam a corrupção! Deixaram Yah HVHY 
desprezaram o Santo de Yisrael, voltaram para 
trás. 5 Por que seríeis ainda castigados, que 
persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma 
e todo o coração fraco. 6 Desde a sola do pé até a 
cabeça não há nele coisa sã; há só feridas, 
contusões e chagas vivas; não foram espremidas, 
nem atadas, nem amolecidas com óleo. 7 O seu 
país está assolado; as suas cidades abrasadas pelo 
fogo; a sua terra os estranhos a devoram em sua 
presença, e está devastada, como por uma 
pilhagem de estrangeiros. 8 E a filha de Sion é 
deixada como a cabana na vinha, como a 
choupana no pepinal, como cidade sitiada. 9 Se 
Yah HVHY dos exércitos não nos deixara alguns 
sobreviventes, já como Sodoma seríamos, e 
semelhantes a Gomorra. 10 Ouvi a palavra de Yah 
HVHY governadores de Sodoma; dai ouvidos à 
toráh do nosso ELOHIM, ó povo de Gomorra. 11 
De que me serve a mim o povaréu de seus 
sacrifícios? Diz Yah HVHY. Estou farto das 
oferendas de carneiros, e da gordura de animais 
cevados; e não me agrado do sangue de novilhos, 
nem de cordeiros, nem de bodes. 12 Quando 
vindes para comparecerdes perante mim, quem 
requereu isto de suas mãos, que pisásseis os meus 
átrios? 13 Não continueis a trazer ofertas vãs; o 
incenso é para mim abominação. As luas novas, os 
sábados, e a convocação de assembleias; não 
posso suportar. Iniquidade e o ajuntamento 
solene! 14 As suas luas novas, e as suas festas fixas, 
a minha vida as aborrece; já me são pesadas; estou 
cansado de as sofrer. 15 Quando estenderdes as 

suas mãos, esconderei de vocês os meus olhos; e 
ainda que multipliqueis as suas súplicas, não as 
ouvirei; porque as suas mãos estão cheias de 
sangue. 16 Lavai-vos, purificai-vos; tirai de diante 
dos meus olhos a maldade dos seus atos; cessai de 
fazer o mal; 17 aprendei a fazer o bem; buscai a 
justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao 
órfão, defendei a causa da viúva. 18 Vinde, e 
arrazoemos, diz Yah HVHY: ainda que os seus 
erros são como a escarlata, eles se tornarão 
brancos como a neve; ainda que são vermelhos 
como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. 19 Se 
quiserdes, e me ouvirem, comereis o bem desta 
terra; 20 mas se recusardes, e fordes rebeldes, 
serão devorados à espada; a boca de Yah HVHY o 
disse. 21 Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela 
que estava cheia de retidão! A justiça habitava 
nela, mas agora homicidas. 22 A tua prata tornou-
se em escória, o teu vinho se misturou com água. 
23 Os teus príncipes são rebeldes, e companheiros 
de ladrões; cada um deles ama os subornos, e 
anda atrás de presentes; não fazem justiça ao 
órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. 
24 Por conseguinte diz Yah HVHY Elohim dos 
exércitos, Elohim de Yisrael: Ah! Livrar-me-ei dos 
meus adversários, e vingar-me-ei dos meus 
inimigos. 25 Voltarei contra ti a minha mão, e 
purificarei como com potassa a tua escória; e tirar-
te-ei toda impureza; 26 e te restituirei os teus 
shoftim, como eram dantes, e os teus 
conselheiros, como no princípio, então serás 
chamada cidade de justiça, cidade fiel. 27 Sion será 
resgatada pela justiça, e os seus convertidos, pela 
retidão. 28 Mas os transgressores e os 
transgressores serão juntamente destruídos; e os 
que deixarem Yah HVHY serão consumidos. 29 
Porque vos envergonhareis por causa dos 
terebintos de que vos agradastes, e serão 
confundidos por causa dos jardins que 
escolhestes. 30 Pois serão como um carvalho cujas 
folhas são murchas, e como um jardim que não 
tem água. 31 E o forte se tornará em estopa, e a 
sua obra em faísca; e ambos arderão juntamente, 
e não terá quem os apague.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 2  

1 A visão que teve Yeshayahu, filho de Amoz, a 
respeito de Yehudah e de Yerushalaim. 2 
Acontecerá nos últimos dias que se firmará o 
monte da casa de Yah HVHY será estabelecido 
como o mais alto dos montes e se elevará por cima 
dos outeiros; e concorrerão a ele todas as nações. 
3 Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e subamos ao 
monte de Yah HVHY à casa de Elohim de Yaacov, 
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para que nos ensine os seus caminhos, e andemos 
nos seus caminhos; porque de Sion sairá a toráh, e 
de Yerushalaim a palavra de Yah HVHY. 4 E ele 
julgará entre as nações, e repreenderá a muitos 
povos; e estes converterão as suas espadas em 
relhas de arado, e as suas lanças em foices; uma 
nação não levantará espada contra outra nação, 
nem aprenderão mais a guerra. 5 Vinde, ó casa de 
Yaacov, e andemos na luz de Yah HVHY. 6 Mas tu 
rejeitaste o teu povo, a casa de Yaacov; porque 
estão cheios de adivinhadores do Oriente, e de 
agoureiros, como os felishtim, e fazem alianças 
com os filhos dos estrangeiros. 7 A sua terra está 
cheia de prata e ouro, e são sem limite os seus 
tesouros; a sua terra está cheia de cavalos, e os 
seus carros não têm fim. 8 Também a sua terra 
está cheia de ídolos; inclinam-se perante a obra 
das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos 
fabricaram. 9 Assim, o homem é abatido, e o 
homem é humilhado; não lhes perdoes! 10 Entra 
nas rochas, e esconde-te no pó, de diante da 
espantosa presença de Yah HVHY e do esplendor 
da sua majestade. 11 Os olhos altivos do homem 
serão abatidos, e a altivez dos varões será 
humilhada, e só Yah HVHY será exaltado naquele 
dia. 12 Pois Yah HVHY dos exércitos tem um dia 
contra todo soberbo e altivo, e contra tudo o que 
se exalta, para que seja abatido; 13 contra todos os 
cedros do Líbano, altos e sublimes; e contra todos 
os carvalhos de Basham; 14 contra todos os 
montes altos, e contra todos os outeiros elevados; 
15 contra toda torre alta, e contra todo muro 
fortificado; 16 e contra todos os navios de Társis, e 
contra toda a nau vistosa. 17 E a altivez do homem 
será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, 
e só Yah HVHY será exaltado naquele dia. 18 E os 
ídolos desaparecerão completamente. 19 Então 
os homens se meterão nas cavernas das rochas, e 
nas covas da terra, por causa da presença 
espantosa de Yah HVHY e do esplendor da sua 
majestade, quando ele se levantar para assombrar 
a terra. 20 Naquele dia o homem lançará às 
toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, 
e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante 
eles se prostrarem, 21 para se meter nas fendas 
das rochas, e nas cavernas das penhas, por causa 
da presença espantosa de Yah HVHY e do 
esplendor da sua majestade, quando ele se 
levantar para assombrar a terra. 22 Deixai-vos do 
homem cujo fôlego está no seu nariz; por que em 
que se deve ele estimar?  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 3  

 

1 Porque Yah HVHY Elohim dos exércitos está 
tirando de Yerushalaim e de Yehudah o bordão e 
o cajado, isto é, todo o recurso de pão, e todo o 
recurso de água; 2 o valente e o soldado, o juiz e o 
navi, o adivinho e o longevo; 3 o capitão de 
cinquenta e o respeitável, o conselheiro, o artífice 
hábil e o encantador perito; 4 e dar-lhes-ei 
meninos por príncipes, e crianças governarão 
sobre eles. 5 O povo será oprimido; um será contra 
o outro, e cada um contra o seu próximo; o 
menino se atreverá contra o longevo, e o vil contra 
o nobre. 6 Quando alguém pegar de seu irmão na 
moradia de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, tu 
serás o nosso príncipe, e tomarás sob a tua mão 
esta ruína. 7 Naquele dia levantará este a sua voz, 
dizendo: Não quero ser médico; em minha casa 
não há pão nem roupa; não me haveis de 
constituir governador sobre o povo. 8 Pois 
Yerushalaim tropeçou, e Yehudah caiu; porque a 
sua língua e as suas obras são contra Yah HVHY 
para afrontarem a sua magestosa presença. 9 O 
aspecto do semblante dá testemunho contra eles; 
e, como Sodoma, publicam as suas transgressões 
sem os disfarçar. Ai da sua vida! Porque eles fazem 
mal a si mesmos. 10 Dizei aos justos que bem lhes 
irá; porque comerão do fruto das suas obras. 11 Ai 
do infiel! Mal lhe irá; se lhe fará o que as suas mãos 
fizeram. 12 Quanto ao meu povo, crianças são os 
seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. 
Ah, povo meu! Os que te guiam te enganam, e 
destroem o caminho dos teus caminhos. 13 Yah 
HVHY levanta-se para pleitear, e põe-se de pé para 
julgar os povos. 14 Yah HVHY entra em juízo 
contra os longevos do seu povo, e contra os seus 
príncipes; são vocês que consumistes a vinha; o 
espólio do pobre está em suas casas. 15 Que 
quereis vocês, que esmagais o meu povo e moeis 
o rosto do pobre? Diz Yah HVHY Elohim dos 
exércitos. 16 Diz ainda mais Yah HVHY: Uma vez 
que as filhas de Sion são altivas, e andam de 
pescoço emproado, lançando olhares 
impudentes; e, ao andarem, vão de passos curtos, 
fazendo tinir os ornamentos dos seus pés; 17 Yah 
HVHY ferirá com enfermidade repugnante a 
cabeça das filhas de Sion, e Yah HVHY porá a 
descoberto a sua nudez. 18 Naquele dia o meu 
Soberano lhes arrancará os enfeites dos pés, as 
bandanas, e os colares; 19 as correntes, os 
braceletes, os xales, 20 os enfeites de cabeça, as 
correntinhas de tornozelo, os cintos, as caixinhas 
de perfumes e os amuletos; 21 os anéis, os brincos 
do nariz; 22 as roupas caras, os mantos, os xales, e 
as bolsas; 23 os espelhos, as roupas de linho, as 
tiaras e os véus. 24 E será que em lugar de perfume 
terá mal cheiro; em lugar de cinto, corda; em lugar 
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de penteados, calvície; em lugar de roupas 
luxuosas, cinto de cilício; e queimadura em lugar 
de beleza. 25 Teus homens cairão à espada, e teus 
valentes na guerra. 26 E as portas do povoado 
gemerão e se lamentarão e, desolada, ela se 
sentará no pó.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 4  

1 Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um 
homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão, 
e nos vestiremos de nossos vestidos; tão somente 
queremos ser chamadas pelo teu nome; tira o 
nosso opróbrio. 2 Naquele dia o renovo de Yah 
HVHY será cheio de beleza e de kevod, e o fruto da 
terra excelente e formoso para os que escaparem 
de Yisrael. 3 E será que aquele que ficar em Sion e 
permanecer em Yerushalaim, será chamado 
Santo, isto é, todo aquele que estiver inscrito entre 
os vivos em Yerushalaim; 4 Quando o meu 
Soberano tiver lavado a imundícia das filhas de 
Sion, e tiver limpado o sangue de Yerushalaim do 
meio dela com o espírito de justiça, e com o 
espírito de ardor. 5 E criará Yah HVHY sobre toda 
a extensão do monte Sion, e sobre suas 
assembleias, uma nuvem e fumaça de dia, e um 
resplendor de fogo flamejante de noite; porque 
sobre toda a grandeza se estenderá uma proteção. 
6 Também terá de dia uma tenda para sombra 
contra o calor, e para refúgio e esconderijo contra 
a tempestade e a chuva.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 5  

1 Seja-me permitido cantar para o meu bem 
amado uma canção de amor a respeito da sua 
vinha. O meu amado possuía uma vinha num 
outeiro fertilíssimo. 2 E, revolvendo-a com enxada 
e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes 
vides, e construiu no meio dela uma torre, e 
construiu nela um lagar; e esperava que desse 
uvas, mas deu uvas bravas. 3 Agora, ó moradores 
de Yerushalaim, e homens de Yehudah, julgai, vos 
peço, entre mim e a minha vinha. 4 Que mais se 
podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha 
feito? E por que, esperando eu que desse uvas, 
veio a produzir uvas bravas? 5 Agora, farei a vocês 
saber o que eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a 
sua sebe, e será devorada; derrubarei a sua 
parede, e será pisada; 6 e a tornarei em deserto; 
não será podada nem cavada, mas crescerão nela 
sarças e espinheiro; e às nuvens darei ordem que 
não derramem chuva sobre ela. 7 Pois a vinha de 
Yah HVHY dos exércitos é a casa de Yisrael, e os 
homens de Yehudah são a planta das suas delícias; 
e esperou que exercessem juízo, mas veja aqui 

derramamento de sangue; justiça, e veja aqui 
clamor. 8 Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que 
acrescentam campo a campo, até que não tenha 
mais lugar, de modo que habitem sós no meio da 
terra! 9 A meus ouvidos disse Yah HVHY dos 
exércitos: Deveras que muitas casas ficarão 
desertas, e até casas grandes e lindas sem 
moradores. 10 E dez jeiras de vinha darão apenas 
um bato, e um hômer de semente não dará mais 
do que uma efa. 11 Ai dos que se levantam cedo 
para correrem atrás da bebida forte e continuam 
até a noite, até que o vinho os esquente! 12 Têm 
harpas e alaúdes, tamboris e pífanos, e vinho nos 
seus banquetes; porém não olham para a obra de 
Yah HVHY nem consideram as obras das mãos 
dele. 13 Por conseguinte o meu povo é levado 
cativo, por falta de entendimento; e os seus 
nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão 
está seca de sede. 14 Por isso a sepultura 
aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca 
desmesuradamente; e para lá descem a grandeza 
deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre 
eles se exultam. 15 O homem se abate, e o 
homem se humilha, e os olhos dos altivos se 
abaixam. 16 Mas Yah HVHY dos exércitos é 
exaltado pelo juízo, e Elohim, o Santo, é santificado 
em justiça. 17 Então os cordeiros pastarão como 
em seus pastos; e nos campos desertos se 
apascentarão cevados e cabritos. 18 Aí dos que 
puxam a transgressão com cordas de falsidade, e 
o erro como com tirantes de carros! 19 E dizem: 
Apresse-se Elohim, avie a sua obra, para que a 
vejamos; e aproxime-se e venha o propósito do 
Santo de Yisrael, para que o conheçamos. 20 Ai 
daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal; 
que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o 
amargo por doce, e o doce por amargo! 21 Ai 
daqueles que são sábios a seus próprios olhos, e 
astutos em seu próprio conceito! 22 Ai daqueles 
que são poderosos para beber vinho, e valentes 
para misturar bebida forte; 23 dos que justificam o 
infiel por subornos, e ao inocente lhe tiram o seu 
direito! 24 Pelo que, como a língua de fogo 
consome o restolho, e a palha se desfaz na chama 
assim a raiz deles será como podridão, e a sua flor 
se esvaecerá como pó; porque rejeitaram a Toráh 
de Yah HVHY dos exércitos, e desprezaram a 
palavra do Santo de Yisrael, 25 Por isso se acendeu 
a ira de Yah HVHY contra o seu povo, e Yah HVHY 
estendeu a sua mão contra ele, e o feriu; e as 
montanhas tremeram, e os seus corpos eram 
como lixo no meio das ruas; com tudo isto não 
tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a 
sua mão. 26 E ele arvorará um estandarte para as 
nações de longe, e lhes assobiará desde a 
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extremidade da terra; e virão muito 
apressadamente. 27 Não há entre eles cansado 
algum nem quem tropece; ninguém cochila nem 
dorme; não se lhe desata o cinto dos lombos, nem 
se lhe quebra a correia dos sapatos. 28 As suas 
flechas são agudas, e todos os seus arcos 
retesados; os cascos dos seus cavalos são 
reputados como pederneira, e as rodas dos seus 
carros qual redemoinho. 29 O seu rugido é como 
o do leão; rugem como filhos de leão; sim, rugem 
e agarram a presa, e a levam, e não há quem a 
livre. 30 E bramarão contra eles naquele dia, como 
o bramido do mar; e se alguém olhar para a terra, 
só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá nas 
nuvens sobre ela.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 6  

1 No ano em que morreu o governante Uziyah, eu 
vi Yah HVHY assentado sobre um alto e sublime 
trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. 
2 Ao seu redor havia serafins; cada um tinha seis 
asas; com duas cobria o rosto, e com duas cobria 
os pés e com duas voava. 3 E clamavam uns para 
os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yah 
HVHY dos exércitos; a terra toda está cheia do seu 
esplendor. 4 E as bases dos limiares moveram-se à 
voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. 
5 Disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque 
sou homem de lábios impuros, e hábito no meio 
dum povo de impuros lábios; e os meus olhos 
viram o governante, Yah HVHY dos exércitos! 6 
Então voou para mim um dos serafins, trazendo na 
mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma 
tenaz; 7 e com a brasa tocou-me a boca, e disse: 
Isto tocou os teus lábios; e a tua transgressão foi 
tirada, e perdoado o teu erro. 8 Depois disto ouvi a 
voz de Yah HVHY que dizia: A quem enviarei, e 
quem irá por nós? Disse eu: Aqui estou, envia-me 
a mim. 9 Disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, 
de fato, e não entendeis, e vedes, deveras, mas 
não percebeis. 10 Engorda o coração deste povo, 
e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; 
para que ele não veja com os olhos, e ouça com os 
ouvidos, e entenda com o lev, e se converta, e seja 
sarado. 11 Disse eu: Até quando, Soberano? E 
respondeu: Até que sejam assoladas as cidades, e 
fiquem sem moradores, e as casas sem 
moradores, e a terra seja de todo assolada, 12 e 
Yah HVHY tenha removido para longe dela os 

 
459 Is 7: 14 - A palavra “Almah” significa "jovem" e não pode ser traduzida por 
"virgem". A palavra em hebraico para virgem é "Betulah". Encontramos a 
mesma ocorrência na Bíblia de Jerusalém. Gênesis 24: 43 “Ficarei perto da 

homens, e sejam muitos os lugares abandonados 
no meio da terra. 13 Mas se ainda ficar nela a 10ª 
parte, tornará a ser consumida, como o terebinto, 
e como o carvalho, dos quais, depois de 
derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o 
seu toco.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 7  

1 Sucedeu, nos dias de Ahaz, filho de Yotam, filho 
de Uziyah, governante de Yehudah, que Rezim, 
governante da Síria, e Peca, filho de Remalias, 
governante de Yisrael, subiram a Yerushalaim, 
para pelejarem contra ela, mas não a puderam 
conquistar. 2 Quando deram aviso à casa de David, 
dizendo: A Aram fez um pacto com Efraim; ficou 
agitado o coração de Ahaz, e o coração do seu 
povo, como se agitam as árvores do bosque à 
força do vento. 3 Disse Yah HVHY a Yeshayahu: 
saí agora, tu e teu filho Sear-Jasube, ao encontro 
de Ahaz, ao fim do aqueduto da piscina superior, 
na estrada do campo do lavandeiro, 4 e dize-lhe: 
Acautela-te e aquieta-te; não tenha medo, nem te 
desfaleça o coração por causa destes dois pedaços 
de tições fumegantes; por causa do ardor da ira de 
Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. 5 Uma vez 
que a Aram maquinou o mal contra ti, com Efraim 
e com o filho de Remalias, dizendo: 6 Subamos 
contra Yehudah, e amedrontemo-lo, e demos 
sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar 
no meio dele o filho de Tabeel. 7 Yah HVHY 
Elohim disse assim: Isto não subsistirá, nem 
tampouco acontecerá. 8 Pois a cabeça de Aram é 
Dammesek, e o cabeça de Dammesek é Rezim; e 
dentro de sessenta e cinco anos Efraim será 
quebrantado, e deixará de ser povo. 9 Entretanto 
a cabeça de Efraim será Shomron, e o cabeça de 
Shomron o filho de Remalias; se não o crerdes, 
certamente não haveis de permanecer. 10 De 
novo falou Yah HVHY com Ahaz, dizendo: 11 Pede 
para ti a Yah HVHY teu Elohim um sinal; pede-o 
ou em baixo nas profundezas ou em cima nas 
alturas. 12 Ahaz, porém, respondeu: Não o pedirei 
nem porei à prova Yah HVHY. 13 Disse 
Yeshayahu: Ouvi agora, ó casa de David: Pouco vos 
é afadigardes os homens, que ainda afadigareis 
também ao meu ELOHIM? 14 Por conseguinte 
Yah HVHY mesmo vos dará um sinal: uma 
459jovem conceberá, e dará à luz um filho, e será o 
seu nome Emanuel. 15 Manteiga e mel comerá, 

fonte; a jovem [Almah] que vier buscar água, e a quem eu disser: Deixa-me, 
por favor, beber um pouco da água de teu cântaro, ” BC (Bíblia Católica). 
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quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. 
16 Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e 
escolher o bem, será desolada a terra dos dois 
governantes perante os quais tu tremes de medo. 
17 Mas Yah HVHY fará vir sobre ti, e sobre o teu 
povo e sobre a casa de teu pai, dias tais, quais 
nunca vieram, desde o dia em que Efraim se 
separou de Yehudah, isto é, fará vir o governante 
da Ashur. 18 Naquele dia assobiará Yah HVHY às 
moscas que há no extremo dos rios do Egito, e às 
abelhas que estão na terra da Ashur. 19 E elas 
virão, e pousarão todas nos vales desertos e nas 
fendas das rochas, e sobre todos os espinheirais, e 
sobre todos os prados. 20 Naquele dia rapará Yah 
HVHY com uma navalha alugada, que está além do 
Rio, isto é, com o governante da Ashur, a cabeça e 
os cabelos dos pés; e até a barba arrancará. 21 
Sucederá naquele dia que um homem criará uma 
vaca e duas ovelhas; 22 e por causa da abundância 
do leite que elas hão de dar, comerá manteiga; 
manteiga e mel comerão todo aquele que ficar de 
resto no meio da terra. 23 Sucederá também 
naquele dia que todo lugar, em que antes havia mil 
vides, do valor de mil siclos de prata, será para 
sarças e para espinheiros. 24 Com arco e flechas 
entrarão ali; porque as sarças e os espinheiros 
cobrirão toda a terra. 25 Quanto a todos os 
outeiros que costumavam cavar com enxadas, 
para ali não chegarás, por medo das sarças e dos 
espinheiros; mas servirão de pasto para os bois, e 
serão pisados pelas ovelhas.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 8  

1 Disse-me Yah HVHY: Toma uma tábua grande e 
escreve nela em caracteres legíveis: Maer-Salal-
Has-Baz; 2 tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias 
cohen, e a Zacaryah, filho de Y’verekhyahu. 3 E fui 
ter com a profetisa; e ela concebeu, e deu à luz um 
filho; e Yah HVHY me disse: Põe-lhe o nome de 
Maer-Salal-Has-Baz. 4 Pois antes que o menino 
saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as 
riquezas de Dammesek, e os despojos de 
Shomron, diante do governante da Ashur. 5 E 
continuou Yah HVHY a falar ainda comigo, 
dizendo: 6 Uma vez que este povo rejeitou as 

 
Ocorrência da palavra betulah( ְּבתּוָלה)/virgem no tanak (A.T): Gn 24:16, Ex 
22:15, Ex 22:16, Ex 35:35, Ex 38:23, Lv 21:3, Lv 21:13, Lv 21:14, Dt 22:14, Dt 
22:15, Dt 22:17, Dt 22:19, Dt 22:20, Dt 22:23, Dt 22:28, Dt 32:25, Js 19:4, Jz 
11:37, Jz 11:38, Jz 19:24, Jz 21:12, 2Sm 13:22, Sm 13:18, 1Rs 1:2, 2Rs 19:21, 1Cr 
4:29, 2Cr 36:17, Et 2:2, Et 2:3, Et 2:17, Et 2:19, Jó 31:1, Sl 45:15, Sl 78:63, Sl 
148:12, Is 23:4, Is 23:12, Is 37:22, Is 47:1, Is 62:5, Jr 2:32, Jr 14:17, Jr 18:13, Jr 
31:4, Jr 31:13, Jr 31:21, Jr 46:11, Jr 51:22, Lm 1:4, Lm 1:15, Lm 1:18, Lm 2:10, 
Lm 2:13, Lm 2:21, Ez 9:6, Ez 23:3, Ez 23:8, Ez 44:22, Jl 1:8, Am 5:2, Am 8:13. 

águas de Siloa, que correm brandamente, e se 
alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, 7 
Yah HVHY fará vir sobre eles as águas do Rio, 
fortes e impetuosas, isto é, o governante da Ashur, 
com toda o seu esplendor; e subirá sobre todos os 
seus leitos, e transbordará por todas as suas 
ribanceiras; 8 e passará a Yehudah, inundando-o, 
e irá passando por ele e chegará até o pescoço; e a 
extensão de suas asas encherá a largura da tua 
terra, ó Emanuel. 9 Exasperai-vos, ó povos, e serão 
quebrantados; dai ouvidos, todos os que são de 
terras longínquas; cingi-vos e serão feitos em 
pedaços, cingi-vos e serão feitos em pedaços; 10 
Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado; 
dizei uma palavra, e ela não subsistirá; porque 
Elohim é conosco. 11 Pois assim Yah HVHY me 
falou, com sua forte mão deitada em mim, e me 
admoestou a que não andasse pelo caminho 
deste povo, dizendo: 12 Não chameis conspiração 
a tudo quanto este povo chama conspiração; e 
não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos 
assombreis. 13 Ao Soberano dos exércitos, a ele 
santificai; e seja ele o seu temor e seja ele o seu 
assombro. 14 Então ele vos será por lugar sagrado; 
mas servirá de pedra de tropeço, e de rocha de 
escândalo, às duas casas de Yisrael; de armadilha e 
de laço aos moradores de Yerushalaim. 15 E 
muitos no meio deles tropeçarão, e cairão, e serão 
quebrantados, e enlaçados, e presos. 16 Ata o 
testemunho, sela a toráh entre os meus 
seguidores. 17 Esperarei no Soberano, que 
esconde o seu rosto da casa de Yaacov, e a ele 
aguardarei. 18 Aqui estou, com os filhos que me 
deu Yah HVHY; são como sinais e portentos em 
Yisrael da parte de Yah HVHY dos exércitos, que 
mora no monte Sion. 19 Quando vos disserem: 
Consultai os que têm espíritos familiares e os 
feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: 
Acaso não consultará um povo a seu Elohim? 
Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? 20 A 
toráh e ao Testemunho! Se eles não falarem 
segundo esta palavra, é porque neles não há luz. 
21 E passarão pela terra duramente oprimidos e 
famintos; e, tendo fome, se agastarão, e 
amaldiçoarão o seu governante e o seu Elohim, 

Em Isaias 7.14 a palavra é ‘almah que significa literalmente: jovem. 

Ocorrência da palavra ‘almah ( ַעְלָמה)/jovem no tanak (A.T): : Gn 24:43, Ex 2:8, 
Jó 28:11, Jó 28:21,  ׃Pv 30:19, Is 7:14 

As bíblias que traduziram a palavra ‘almah corretamente: Bíblia de Jerusalém, 
Biblia TEB, Bíblia do Peregrino, Bíblia Novo Mundo, Bíblia Hebraica, DIDAT 
(Dicionário Internacional do Antigo Testamento) Bíblia Linguagem de hoje, 
Bíblia NVT pg 578 comentário “b”. 
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olhando para os céus em cima; 22 e para a terra 
em baixo, e veja aí angústia e escuridão, tristeza da 
aflição; e para as trevas serão empurrados.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 9  

1 Mas para a que estava aflita não terá escuridão. 
Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de 
Zebulom, e a terra de Naftali; mas nos últimos 
tempos fará majestoso o caminho do mar, além 
do Yordan, a Galil dos povos estrangeiros. 2 O povo 
que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre 
os que habitavam na terra de profunda escuridão 
resplandeceu a luz. 3 Tu multiplicaste este povo, a 
alegria lhe aumentaste; todos se alegrarão 
perante ti, como se alegram na ceifa e como 
exultam quando se repartem os despojos. 4 
Porque tu você quebrou o jugo da sua carga e o 
bordão do seu ombro, que é o cetro do seu 
opressor, como no dia de Midyam. 5 Porque todo 
calçado daqueles que andavam no tumulto, e toda 
capa revolvida em sangue serão queimados, 
servindo de pasto ao fogo.  

6 Porque um menino nasceu para nós, e um filho 
foi nos dados; e a soberania estará sobre os seus 
ombros; e o 460seu nome significa: Maravilhoso 
conselheiro, El-Gibor, 461Chefe para sempre, Shar 
Paz. 7 Ao estender a soberania a paz não terá fim, 
sobre o trono de David e no seu governo, para o 
estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, 
desde agora e para sempre; o zelo de Yah HVHY 
dos exércitos fará isso. 8 Yah HVHY expediu uma 
palavra a Yaacov, e ela caiu em Yisrael. 9 E todo o 
povo o saberá, Efraim e os moradores de 
Shomron, os quais em soberba e altivez de 
coração dizem: 10 Os tijolos caíram, mas com 
cantaria tornaremos a construir; cortaram-se os 
462sicômoros, mas por cedros os substituiremos. 
11 Pelo que Yah HVHY suscita contra eles os 
adversários de Rezim, e instiga os seus inimigos, 12 
os aramitas do Oriente, e os felishtim do Ocidente; 
e eles devoram a Yisrael à boca escancarada. Com 
tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está 
estendida a sua mão. 13 Contudo o povo não se 
voltou para quem o feriu, nem buscou a Yah 
HVHY dos exércitos. 14 Pelo que Yah HVHY cortou 
de Yisrael a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, 

 
460 Is 9: 6 – “seu nome significa”: O rei não tinha um nome próprio com esses 
significados, mas receberia um nome no ato da coroação. O mesmo ocorreu 
nas seguintes passagens: 2Sm 7, 9; 1Rs 1, 47; 2Rs 11, 12 e possíveis nomes de 
coroação em 2Rm 12, 24-25 e 2Rs 15, 27.  

num mesmo dia. 15 O longevo e o homem de 
respeito, esse é a cabeça; e o navi que ensina 
mentiras, esse e a cauda. 16 Porque os que guiam 
este povo o desencaminham; e os que por eles são 
guiados são devorados. 17 O meu Soberano não 
se contenta nos seus jovens, e não se compadece 
dos seus órfãos e das suas viúvas; porque todos 
eles são profanos e malfeitores, e toda boca 
profere doidices. Com tudo isso não se apartou a 
sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. 18 
Pois a impiedade lavra como um fogo que devora 
espinhos e abrolhos, e se ateia no emaranhado da 
floresta; e eles sobem ao alto em espessas nuvens 
de fumaça. 19 Por causa da ira de Yah HVHY dos 
exércitos a terra se queima, e o povo é como pasto 
do fogo; ninguém poupa ao seu irmão. 20 Se 
colher da banda direita, ainda terá fome, e se 
comer da banda esquerda, ainda não se fartará; 
cada um comerá a carne de seu braço. 21 
Manashé será contra Efraim, e Efraim contra 
Manashé, e ambos eles serão contra Yehudah. 
Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda 
está estendida a sua mão.  

 Yeshayahu - Isaías Capítulo, 10  

1 Ai daqueles que decretam Instruções ( ּתֹו) 
injustas, e dos escrivães que escrevem 
perversidades; 2 para privarem da justiça os 
necessitados, e arrebatarem o direito aos aflitos 
do meu povo; para despojarem as viúvas e 
roubarem os órfãos! 3 Mas que fareis vocês no dia 
da visitação, e na desolação, que há de vir de 
longe? A quem recorrereis para obter socorro, e 
onde deixareis a sua riqueza? 4 Nada mais resta 
senão curvar-vos entre os presos, ou cair entre os 
mortos. Com tudo isso não se apartou a sua ira, 
mas ainda está estendida a sua mão. 5 Aí da Ashur, 
a vara da minha ira, porque a minha indignação é 
como bordão nas suas mãos. 6 Eu a envio contra 
uma nação ímpia; e contra o povo do meu furor 
lhe dou ordem, para tomar o despojo, para 
arrebatar a presa, e para os pisar aos pés, como a 
lama das ruas. 7 Contudo ela não entende assim, 
nem o seu coração assim o imagina; antes no seu 
coração intenta destruir e desarraigar não poucas 
nações. 8 Pois diz: Não são meus príncipes todos 

461 Is 9: 6 – “Chefe para sempre”: A palavra  ֲאִבי / 'Abiy no contexto faz alusão 
a um chefe, comandante e não um pai biológico ou criador. Ver a bíblia do 
peregrino página 1457.  

462 Is 9: 10 – “sicômoros”: Uma arvore grande que pode alcançar de 10 a 15 
metros de altura e pode viver mais de 600 anos, conhecida por: sicômoro-
figueira.  
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13 Yirmeyahu Jeremias 

 ֵסֶפר ִיְרְמָיהּו 
 -  

 Yirmeyahu - Capítulo, 1  

1 As palavras de Yirmiyahu, filho de Hilkyahu, um 
dos cohanim que estavam em Anatote, na terra de 
Binyamin; 2 ao qual veio a palavra de Yah HVHY 
nos dias de Yoshiah, filho de Amom, governante 
de Yehudah, no 13º ano do seu reinado; 3 e lhe 
veio também nos dias de Yehoyakim, filho de 
Yoshiah, governante de Yehudah, até o fim do ano 
undécimo de Zedequias, filho de Yoshiah, 
governante de Yehudah, até que Yerushalaim foi 
levada em cativeiro no 5º mês. 4 Ora veio a mim a 
palavra de Yah HVHY dizendo: 5 Antes que eu te 
formasse no ventre te conheci, e antes que saísses 
da madre te santifiquei; às nações te dei por navi. 
6 Disse eu: Ah, Yah HVHY Elohim ! Não sei falar; 
porque sou um menino. 7 Mas Yah HVHY me 
respondeu: Não fale: Eu sou um menino; porque a 
todos a quem eu te enviar, irás; e tudo quanto te 
mandar dirás. 8 Não tenha medo diante deles; eu 
sou contigo para te livrar, diz Yah HVHY. 9 Então 
estendeu Yah HVHY a mão, e tocou-me na boca; 
e disse-me Yah HVHY: Ponho as minhas palavras 
na tua boca. 10 Olha, ponho-te neste dia sobre as 
nações, e sobre os reinos, para arrancares e 
derribares, para destruíres e arruinares; e para 
edificares e plantares. 11 E veio a mim a palavra de 
Yah HVHY dizendo: Que é que vês, Yirmiyahu? Eu 
respondi: Vejo uma vara de amendoeira. 12 Então 
me disse Yah HVHY: Viste bem; porque eu velo 
sobre a minha palavra para a cumprir. 13 Veio a 
mim a palavra de Yah HVHY segunda vez, 
dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma 
panela a ferver, que se apresenta da banda do 
norte. 14 Ao que me disse Yah HVHY: Do norte se 
estenderá o mal sobre todos os moradores da 
terra. 15 Pois estou convocando todas as famílias 
dos reinos do norte, diz Yah HVHY; e, vindo, porá 
cada um o seu trono à entrada das portas de 
Yerushalaim, e contra todos os seus muros em 
redor e contra todas as cidades de Yehudah. 16 E 
pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa 
de toda a sua malícia; me deixaram a mim, e 
queimaram incenso a elohim estranhos, e 
adoraram as obras das suas mãos. 17 Tu, cinge os 
teus lombos, e levanta-te, e deem-lhes tudo 
quanto eu te ordenar; não desanimes diante 

deles, para que eu não te desanime diante deles. 
18 Hoje te ponho como cidade fortificada, e como 
coluna de ferro e muros de bronze contra toda a 
terra, contra os governantes de Yehudah, contra 
os seus príncipes, contra os seus cohanim, e contra 
o povo da terra. 19 E eles pelejarão contra ti, mas 
não prevalecerão; porque eu sou contigo, diz Yah 
HVHY para te livrar.  

 Yirmeyahu - Capítulo, 2  

1 Veio a mim a palavra de Yah HVHY dizendo: 2 
Vai, e clama aos ouvidos de Yerushalaim, dizendo: 
Assim diz Yah HVHY: Lembro-me, a favor de ti, da 
devoção da tua mocidade, do amor dos teus 
desposórios, de como me seguiste no deserto, 
numa terra não semeada. 3 Então Yisrael era 
Santo para Yah HVHY primícias da sua novidade; 
todos os que o devoravam eram tidos por 
culpados; o mal vinha sobre eles, diz Yah HVHY. 4 
Ouvi a palavra de Yah HVHY ó casa de Yaacov, e 
todas as famílias da casa de Yisrael; 5 assim diz Yah 
HVHY: Que injustiça acharam em mim seus pais, 
para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e 
tornando-se levianos? 6 Eles não perguntaram: 
Onde está Yah HVHY que nos fez subir da terra do 
Egito? Que nos expediu através do deserto, por 
uma terra de charnecas e de covas, por uma terra 
de sequidão e densas trevas, por uma terra em 
que ninguém transitava, nem morava? 7 E eu vos 
introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu 
fruto e o seu bem; mas quando nela entrastes, 
contaminastes a minha terra, e da minha herança 
fizestes uma abominação. 8 Os cohanim não 
disseram: Onde está Yah HVHY ? E os que 
tratavam da toráh não me conheceram, e os 
governadores prevaricaram contra mim, e os 
navim ministraram por Baal [senhor], e andaram 
após o que é de nenhum proveito. 9 Por 
conseguinte ainda contenderei convosco, diz Yah 
HVHY; e até com os filhos de seus filhos 
contenderei. 10 Pois passai às ilhas de Quitim, e 
vede; enviai a Quedar, e atentai bem; vede se 
jamais aconteceu coisa semelhante. 11 Acaso 
trocou alguma nação os seus deuses, que, 
contudo, não são deuses? Mas o meu povo trocou 
o seu esplendor por aquilo que é de nenhum 
proveito. 12 Espantai-vos disto, ó céus, e 
horrorizai-vos! Ficai verdadeiramente desolados, 
diz Yah HVHY. 13 Porque o meu povo fez duas 
maldades: a mim me deixaram, o manancial de 
águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas 
rotas, que não retêm as águas. 14 Acaso é Yisrael 
um servo? E ele um servo nascido em casa? Por 
que, veio a ser presa? 15 Os leões novos rugiram 
sobre ele, e levantaram a sua voz; e fizeram da 
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terra dele uma desolação; as suas cidades se 
queimaram, e ninguém mora nelas. 16 Até os 
filhos de Mênfis e de Tapanes te quebraram o alto 
da cabeça. 17 Por acaso não trouxeste isso sobre ti 
mesmo, deixando Yah HVHY teu Elohim no 
tempo em que ele te guiava pelo caminho? 18 
Agora, que te importa a ti o caminho do Egito, para 
beberes as águas do Nilo? E que te importa a ti o 
caminho da Ashur, para beberes as águas do 
Eufrates? 19 A tua malícia te castigará, e as tuas 
apostasias te repreenderão; sabe, e vê, que má e 
amarga coisa é o teres deixado Yah HVHY teu 
Elohim, e o não haver em ti o temor de mim, diz 
Yah HVHY Elohim dos exércitos. 20 Já há muito 
você quebrou o teu jugo, e rompeste as tuas 
ataduras, e disseste: Não servirei: Pois em todo 
outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te 
deitaste, fazendo-te prostituta. 21 Contudo eu 
mesmo te plantei como vide excelente, uma 
semente inteiramente fiel; como, te tornaste para 
mim uma planta degenerada, de vida estranha? 
22 Pelo que, ainda que te laves com salitre, e uses 
muito sabão, a mancha da tua Iniquidade está 
diante de mim, diz Yah HVHY Elohim. 23 Como 
dizes logo: Não estou contaminada nem andei 
após Baal [senhor]? Vê o teu caminho no vale, 
conhece o que fizeste; dromedária ligeira és, que 
anda torcendo os seus caminhos; 24 asna 
selvagem acostumada ao deserto e que no ardor 
do cio sorve o vento; quem lhe pode impedir o 
desejo? Dos que a buscarem, nenhum precisa 
cansar-se; no mês dela, achá-la-ão. 25 Evita que o 
teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha 
sede. Mas tu dizes: Não há esperança; porque 
tenho amado os estranhos, e após eles andarei. 26 
Como fica confundido o ladrão quando o 
apanham, assim se confundem os da casa de 
Yisrael; eles, os seus governantes, os seus 
príncipes, e os seus cohanim, e os seus navim, 27 
que dizem ao pau: Você é meu pai; e à pedra: Tu 
me geraste. Porque me viraram as costas, e não o 
rosto; mas no tempo do seu aperto dir-me-ão: 
Levanta-te, e salvamos. 28 Mas onde estão os teus 
elohim que fizeste para ti? Que se levantem eles, 
se te podem livrar no tempo da tua tribulação; 
porque os teus elohim, ó Yehudah, são tão 
numerosos como as tuas cidades. 29 Por que 
disputais comigo? Todos vocês transgrediram 
contra mim diz Yah HVHY. 30 Em vão castiguei os 
seus filhos; eles não aceitaram a correção; a sua 
espada devorou os seus navim como um leão 
destruidor. 31 Ó geração, considerai vocês a 
palavra de Yah HVHY: Por acaso tenho eu sido 
para Yisrael um deserto? Ou uma terra de espessa 
escuridão? Por que diz o meu povo: Andamos à 

vontade; não tornaremos mais a ti? 32 Por acaso 
esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa 
dos seus cendais? Contudo o meu povo se 
esqueceu de mim por inumeráveis dias. 33 Como 
ornamentas o teu caminho, para buscares o amor! 
Por isso que até às malignas ensinaste os teus 
caminhos. 34 Até nas orlas dos teus vestidos se 
achou o sangue dos pobres inocentes; e não foi no 
lugar do arrombamento que os achaste; mas 
apesar de todas estas coisas, 35 ainda dizes: Eu sou 
inocente; certamente a sua ira se desviou de mim. 
Entrarei em juízo contigo, uma vez que dizes: Não 
errei. 36 Por que te desvias tanto, mudando o teu 
caminho? Também pelo Egito serás 
envergonhada, como já foste envergonhada pela 
Ashur. 37 Também daquele sairás com as mães 
sobre a tua cabeça; porque Yah HVHY rejeitou as 
tuas confianças, e não prosperarás com elas.  

 Yirmeyahu - Capítulo, 3  

1 Eles dizem: O homem que despedir sua mulher, 
e ela se desligar dele, e se ajuntar a outro homem, 
acaso tornará ele mais para ela? Não se poluiria de 
todo aquela terra? Tu te maculaste com muitos 
amantes; mas ainda assim, torna para mim, diz. 2 
Levanta os teus olhos aos altos escalvados, e vê: 
onde é o lugar em que não te prostituíste? Nos 
caminhos te assentavas, esperando-os, como o 
árabe no deserto. Manchaste a terra com as tuas 
devassidões e com a tua malícia. 3 Pelo que foram 
retidas as chuvas copiosas, e não houve chuva 
tardia; contudo tens a fronte de uma prostituta, e 
não queres ter vergonha. 4 Não me invocaste há 
pouco, dizendo: Pai meu, você é o guia da minha 
mocidade; 5 Reterá ele para sempre a sua ira? Ou 
indignar-se-á continuamente? Assim tens dito; 
porém tens feito todo o mal que pudeste. 6 Disse-
me mais Yah HVHY nos dias do governante 
Yoshiah: Viste, acaso, o que fez a apóstata Yisrael, 
como se foi a todo monte alto, e debaixo de toda 
árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se? 7 E 
eu disse: Depois que ela tiver feito tudo isso, 
voltará para mim. Mas não voltou; e viu isso a sua 
aleivosa irmã Yehudah. 8 Sim viu que, por causa de 
tudo isso, por ter cometido adultério a pérfida 
Yisrael, a despedi, e lhe dei o seu libelo de divórcio, 
que a aleivosa Yehudah, sua irmã, não temeu; mas 
se foi e ela mesma se prostituiu. 9 E pela 
leviandade da sua prostituição contaminou a 
terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. 
10 Contudo, apesar de tudo isso a sua aleivosa 
irmã Yehudah não voltou para mim de todo o seu 
lev, mas fingidamente, diz Yah HVHY. 11 E Yah 
HVHY me disse: A pérfida Yisrael mostrou-se mais 
justa do que a aleivosa Yehudah. 12 Vai, e apregoa 
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estas palavras para a banda do norte, e diz: Volta, 
ó pérfida Yisrael, diz Yah HVHY. Não olharei em 
era para ti; porque clemente sou, diz Yah HVHY e 
não conservarei para sempre a minha ira. 13 
Somente reconhece a tua transgressão: que 
contra Yah HVHY teu Elohim transgrediste, e 
estendeste os teus favores para os estranhos 
debaixo de toda árvore frondosa, e não destes 
ouvidos à minha voz, diz Yah HVHY. 14 Voltai, ó 
filhos pérfidos, diz Yah HVHY; porque eu sou 
como esposo para vocês; e vos tomarei, a um de 
uma cidade, e a dois de uma família; e vos levarei 
a Sion; 15 e vos darei apascentadores segundo o 
meu lev, os quais vos apascentarão com ciência e 
com inteligência. 16 E quando vos tiverdes 
multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, 
diz Yah HVHY nunca mais se dirá: A aron do pacto 
de Yah HVHY; nem lhes virá ela ao pensamento; 
nem dela se lembrarão; nem a visitarão; nem se 
fará mais. 17 Naquele tempo chamarão a 
Yerushalaim o trono de Yah HVHY; e todas as 
nações se ajuntarão a ela, em nome de Yah HVHY 
a Yerushalaim; e não mais andarão 
obstinadamente segundo o propósito do seu 
coração malévolo. 18 Naqueles dias andará a casa 
de Yehudah com a casa de Yisrael; e virão juntas da 
terra do norte, para a terra que dei em herança a 
seus pais. 19 Pensei como te poria entre os filhos, 
e te daria a terra desejável, a mais formosa 
herança das nações. Também pensei que me 
chamarias meu Pai, e que de mim não te 
desviarias. 20 Deveras, como a mulher se aparta 
aleivosamente do seu marido, assim 
aleivosamente te houveste comigo, ó casa de 
Yisrael, diz Yah HVHY. 21 Nos altos escalvados se 
ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos israelitas; 
porque perverteram o seu caminho, e se 
esqueceram de Yah HVHY seu Elohim. 22 Voltai, 
ó filhos infiéis, eu curarei a sua infidelidade. 
Responderam eles: Veja-nos aqui, vimos a ti, 
porque você é Yah HVHY nosso ELOHIM. 23 
Certamente em vão se confia nos outeiros e nas 
orgias nas montanhas; deveras no Soberano nosso 
ELOHIM está a salvação de Yisrael. 24 A coisa 
vergonhosa, porém, devorou o trabalho de nossos 
pais desde a nossa mocidade os seus rebanhos e 
os seus gados os seus filhos e as suas filhas. 25 
Deitemo-nos em nossa vergonha, e cubra-nos a 
nossa confusão, porque temos errado contra Yah 
HVHY nosso ELOHIM, nós e nossos pais, desde a 
nossa mocidade até o dia de hoje; e não demos 
ouvidos à voz de Yah HVHY nosso ELOHIM.  

 Yirmeyahu - Capítulo, 4  

1 Se voltares, ó Yisrael, diz Yah HVHY se voltares 
para mim e tirares as tuas abominações de diante 
de mim, e não andares mais vagueando; 2 e se 
jurares: Como vive Yah HVHY deveras, na 
justiça e na retidão; então nele se bendirão as 
nações, e nele se gloriarão. 3 Porque assim diz Yah 
HVHY aos homens de Yehudah e a Yerushalaim: 
Lavrai o seu terreno alqueivado, e não semeeis 
entre espinhos. 4 Circuncidai-vos a Yah HVHY e 
tirai os prepúcios do seu lev, ó homens de 
Yehudah e habitadores de Yerushalaim, para que 
a minha indignação não venha a sair como fogo, e 
arda de modo que ninguém o possa apagar, por 
causa da maldade das suas obras. 5 Anunciai em 
Yehudah, e publicai em Yerushalaim; e dizei: Tocai 
a corneta na terra; gritai em voz alta, dizendo: 
Ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. 6 
Arvorai um estandarte no caminho para Sion; 
buscai refúgio, não demoreis; porque eu trago do 
norte um mal, sim, uma grande destruição. 7 
Subiu um leão da sua ramada, um destruidor de 
nações; ele já partiu, saiu do seu lugar para fazer 
da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas 
cidades sejam assoladas, e ninguém habite nelas. 
8 Por isso cingi-vos de saco, lamentai, e uivai, 
porque o ardor da ira de Yah HVHY não se desviou 
de nós. 9 Naquele dia, diz Yah HVHY desfalecerá 
o coração do governante e o coração dos 
príncipes; os cohanim pasmarão, e os navim se 
maravilharão. 10 Disse eu: Ah, Yah HVHY Elohim 
! Verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este 
povo e a Yerushalaim, dizendo: Tereis paz; 
entretanto a espada penetra-lhe até o âmago. 11 
Naquele tempo se dirá a este povo e a 
Yerushalaim: Um vento abrasador, vindo dos altos 
escalvados no deserto, aproxima-se da filha do 
meu povo, não para cirandar, nem para alimpar, 
12 mas um vento forte demais para isto virá da 
minha parte; agora também pronunciarei eu 
juízos contra eles. 13 Vem subindo como nuvens, 
como o redemoinho são os seus carros; os seus 
cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de 
nós! Pois estamos arruinados! 14 Lava o teu 
coração da maldade, ó Yerushalaim, para que 
sejas salva; até quando permanecerão em ti os 
teus maus pensamentos? 15 Porque uma voz 
anuncia desde Dã, e proclama a calamidade desde 
o monte de Efraim. 16 Anunciai isto às nações; 
veja, proclamai contra Yerushalaim que vigias vêm 
de uma terra remota; eles levantam a voz contra 
as cidades de Yehudah. 17 Como guardas de 
campo estão contra ela ao redor; uma vez que ela 
se rebelou contra mim, diz Yah HVHY. 18 O teu 
caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas; 
essa e a tua transgressão, e amargosa é, chegando 
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até o lev. 19 Ah, entranhas minhas, entranhas 
minhas! Eu me torço em dores! Paredes do meu 
lev! O meu coração se aflige em mim. Não posso 
calar; porque tu, ó meu ser, ouviste o som da 
corneta e o alarido da guerra. 20 Destruição sobre 
destruição se apregoa; porque já toda a terra está 
assolada; de repente são destruídas as minhas 
tendas, e as minhas cortinas num momento. 21 
Até quando verei o estandarte, e ouvirei a voz da 
corneta? 22 Deveras o meu povo é insensato, já 
me não conhece; são filhos obtusos, e não 
entendidos; são sábios para fazerem o mal, mas 
não sabem fazer o bem. 23 Observei a terra, e era 
sem forma e vazia; também os céus, e não tinham 
a sua luz. 24 Observei os montes, e estavam 
tremendo; e todos os outeiros estremeciam. 25 
Observei e não havia homem algum, e todas as 
aves dos céus tinham fugido. 26 Vi também que a 
terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades 
estavam derrubadas diante de Yah HVHY diante 
do furor da sua ira. 27 Pois assim diz Yah HVHY: 
Toda a terra ficará assolada; de todo, porém, não 
a consumirei. 28 Por isso lamentará a terra, e os 
céus em cima se enegrecerão; uma vez que assim 
o disse eu, assim o propus, e não me arrependi, 
nem me desviarei disso. 29 Ao clamor dos 
cavaleiros e dos flecheiros fogem todas as cidades; 
entram pelas matas, e trepam pelos penhascos; 
todas as cidades ficam desamparadas, e já 
ninguém mora nelas. 30 Agora, ó assolada, que 
farás? Embora te vistas de escarlate, e te adornes 
com enfeites de ouro, embora te pintes em volta 
dos olhos com antimônio, inutilmente te farias 
bela; os teus amantes te desprezam, e procuram 
tirar-te a vida. 31 Pois ouvi uma voz, como a de 
mulher que está de parto, a angústia como a de 
quem dá à luz o seu 1º filho; a voz da filha de Sion, 
ofegante, que estende as mãos, dizendo: Ai de 
mim agora! Porque a minha vida desfalece por 
causa dos assassinos.  

 Yirmeyahu - Capítulo, 5  

1 Percorram às ruas de Yerushalaim, e vede agora, 
e informai-vos, e buscai pelas suas praças a ver se 
podeis achar um homem, se há alguém que 
pratique a justiça, que busque a verdade; e eu lhe 
perdoarei a ela. 2 E ainda que digam: Vive Yah 
HVHY; de certo falsamente juram. 3 Ó Yah HVHY 
acaso não atentam os teus olhos para a verdade? 
Feriste-os, porém não lhes doeu; consumiste-os, 
porém recusaram receber a correção; 
endureceram as suas faces mais do que uma 
rocha; recusaram-se a voltar. 4 Disse eu: Deveras 
eles são uns pobres; são insensatos, não sabem o 
caminho de Yah HVHY nem a justiça do seu 

Elohim. 5 Irei aos grandes, e falarei com eles; 
porque eles sabem o caminho de Yah HVHY e a 
justiça do seu Elohim; mas aqueles de comum 
acordo quebraram o jugo, e romperam as 
ataduras. 6 Por isso um leão do bosque os matará, 
um lobo dos desertos os destruirá; um leopardo 
vigia contra as suas cidades; todo aquele que delas 
sair será despedaçado; porque são muitas as suas 
transgressões, e multiplicadas as suas apostasias. 7 
Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me 
abandonaram a mim, e juraram pelos que não são 
deuses; quando eu os tinha fartado, adulteraram, 
e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. 
8 Como cavalos de lançamento bem nutridos, 
andavam rinchando cada um à mulher do seu 
próximo. 9 Acaso não hei de castigá-los por causa 
destas coisas? Diz Yah HVHY; ou não hei de 
vingar-me de uma nação como esta? 10 Subi aos 
seus muros, e destruí-os; não façais, porém, uma 
destruição final; tirai os seus ramos; porque não 
são de Yah HVHY. 11 Porque aleivosissimamente 
se houveram contra mim a casa de Yisrael e a casa 
de Yehudah, diz Yah HVHY. 12 Negaram a Yah 
HVHY e disseram: Não é ele; nenhum mal nos 
sobrevirá; nem veremos espada nem fome. 13 E 
até os navim se farão como vento, e a palavra não 
está com eles; assim se lhes fará. 14 Por 
conseguinte assim diz Yah HVHY Eloha dos 
exércitos: Uma vez que proferis tal palavra, 
converterei em fogo as minhas palavras na tua 
boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo 
o consumirá. 15 Trago sobre vocês uma nação de 
longe, ó casa de Yisrael, diz Yah HVHY; é uma 
nação durável, uma nação antiga, uma nação cuja 
língua ignoras, e não entenderás o que ela falar. 16 
A sua aljava é como uma sepultura aberta; todos 
eles são valentes. 17 E comerão a tua sega e o teu 
pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer; 
comerão os teus rebanhos e o teu gado; comerão 
a tua vide e a tua figueira; as tuas cidades 
fortificadas, em que confias, abatê-las-ão à 
espada. 18 Contudo, ainda naqueles dias, diz Yah 
HVHY não farei de vocês uma destruição final. 19 E 
quando disserdes: Por que nos fez Yah HVHY 
nosso ELOHIM todas estas coisas? Então lhes dirás: 
Como vocês me deixastes, e servistes elohim 
estranhos na sua terra, assim servireis 
estrangeiros, em terra que não e sua. 20 Anunciai 
isto na casa de Yaacov, e proclamai-o em Yehudah, 
dizendo: 21 Ouvi agora isto, ó povo insensato e 
sem entendimento, que têm olhos e não vedes, 
que têm ouvidos e não ouvis: 22 Não me temeis a 
mim? Diz Yah HVHY; não tremeis diante de mim, 
que pus a areia por limite ao mar, por ordenança 
eterna, que ele não pode passar? Ainda que se 
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14 Yechezquel – Ezequiel 

 ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל 
 

 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 1  

1 Ora aconteceu no trigésimo ano, no 4º mês, no 
dia 5º do mês, que estando eu no meio dos 
cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e 
eu tive visões de Elohim. 2 No 5º dia do mês, já no 
5º ano da prisão do governante Yehoyakim, 3 veio 
expressamente a palavra de Yah HVHY a Ezequiel, 
filho de Buzi, o cohen, na terra dos Casdim, junto 
ao rio Quebar; e ali esteve sobre ele a mão de Yah 
HVHY. 4 Olhei, e um vento tempestuoso vinha do 
norte, uma grande nuvem, com um fogo que 
emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao 
redor dela; e do meio do fogo saía uma coisa como 
o brilho de âmbar. 5 E do meio dela saía a 
semelhança de quatro seres viventes. E esta era a 
sua aparência: tinham a semelhança de homem; 6 
cada um tinha quatro rostos, como também cada 
um deles quatro asas. 7 E as suas pernas eram 
retas; e as plantas dos seus pés como a sola do pé 
dum bezerro; e luziam como o brilho de bronze 
polido. 8 E tinham mãos de homem debaixo das 
suas asas, aos quatro lados; e todos quatro tinham 
seus rostos e suas asas assim: 9 Uniam-se as suas 
asas uma à outra; eles não se viravam quando 
andavam; cada qual andava para adiante de si; 10 
e a semelhança dos seus rostos era como o rosto 
de homem; e à mão direita todos os quatro 
tinham o rosto de leão, e à mão esquerda todos os 
quatro tinham o rosto de boi; e tinham todos os 
quatro o rosto de águia; 11 assim eram os seus 
rostos. As suas asas estavam estendidas em cima; 
cada qual tinha duas asas que tocavam às de 
outro; e duas cobriam os corpos deles. 12 E cada 
qual andava para adiante de si; para onde o 
espírito havia de ir, iam; não se viravam quando 
andavam. 13 No meio dos seres viventes havia 
uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, 
ou a tochas que se moviam por entre os seres 
viventes; e o fogo resplandecia, e do fogo saíam 
relâmpagos. 14 E os seres viventes corriam, saindo 
e voltando à semelhança dum raio. 15 Eu olhei 
para os seres viventes, e vi rodas sobre a terra 
junto aos seres viventes, uma para cada um dos 
seus quatro rostos. 16 O aspecto das rodas, e a 
obra delas, era como o brilho de crisólita; e as 
quatro tinham uma mesma semelhança; e era o 

seu aspecto, e a sua obra, como se estivera uma 
roda no meio de outra roda. 17 Andando elas, iam 
em qualquer das quatro direções sem se virarem 
quando andavam. 18 Estas rodas eram altas e 
formidáveis; e as quatro tinham as suas cambotas 
cheias de olhos ao redor. 19 E quando andavam os 
seres viventes, andavam as rodas ao lado deles; e 
quando os seres viventes se elevavam da terra, 
elevavam-se as rodas. 20 Para onde o espírito 
queria ir, iam eles, mesmo para onde o espírito 
tinha de ir; e as rodas se elevavam ao lado deles; 
porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. 
21 Quando aqueles andavam, andavam estas; e 
quando aqueles paravam, paravam estas; e 
quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-
se as rodas ao lado deles; porque o espírito do ser 
vivente estava nas rodas. 22 E por cima das 
cabeças dos seres viventes havia uma semelhança 
de vastidão, como o brilho de cristal terrível, 
estendido por cima, sobre a sua cabeça. 23 E 
debaixo da vastidão estavam as suas asas direitas, 
uma em direção à outra; cada um tinha duas que 
lhe cobriam o corpo dum lado, e cada um tinha 
outras duas que o cobriam doutro lado. 24 E 
quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas 
asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do 
Onipotente, o ruído de tumulto como o ruído dum 
exército; e, parando eles, abaixavam as suas asas. 
25 E ouvia-se uma voz por cima da vastidão, que 
estava por cima das suas cabeças; parando eles, 
abaixavam as suas asas. 26 E sobre a vastidão, que 
estava por cima das suas cabeças, havia uma 
semelhança de trono, como a aparência duma 
safira; e sobre a semelhança do trono havia como 
que a semelhança dum homem, no alto, sobre ele. 
27 E vi como o brilho de âmbar, como o aspecto 
do fogo pelo interior dele ao redor desde a 
semelhança dos seus lombos, e daí para cima; e, 
desde a semelhança dos seus lombos, e daí para 
baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um 
resplendor ao redor dele. 28 Como o aspecto do 
arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim 
era o aspecto do resplendor em redor. Este era o 
aspecto da semelhança do poder flamejante de 
Yah HVHY; e, vendo isso, caí com o rosto em terra, 
e ouvi uma voz de quem falava.  

 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 2  

1 E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e 
falarei contigo. 2 Então, quando ele falava comigo 
entrou em mim o espírito, e me pôs em pé, e ouvi 
aquele que me falava. 3 E disse-me ele: Filho do 
homem, eu te envio aos israelitas, às nações 
rebeldes que se rebelaram contra mim; eles e seus 
pais têm transgredido contra mim até o dia de 
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hoje. 4 E os filhos são de semblante duro e 
obstinados de lev. Eu te envio a eles, e lhes dirás: 
Yah HVHY Elohim disse assim. 5 E eles, quer 
ouçam quer deixem de ouvir (porque eles são casa 
rebelde), hão de saber que esteve no meio deles 
um navi. 6 E tu, ó filho do homem, não os temas, 
nem temas as suas palavras; ainda que estejam 
contigo sarças e espinhos, e tu habites entre 
escorpiões; não tenha medo as suas palavras, nem 
te assustes com os seus semblantes, ainda que são 
casa rebelde. 7 Mas tu lhes dirás as minhas 
palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, são 
rebeldes. 8 Mas tu, ó filho do homem, ouve o que 
te digo; não sejas rebelde como a casa rebelde; 
abre a tua boca, e come o que eu te dou. 9 E 
quando olhei, tua mão se estendia para mim, e 
nela estava um rolo de rolo. 10 E abriu-o diante de 
mim; e o rolo estava escrito por dentro e por fora; 
e nele se achavam escritas lamentações, e suspiros 
e ais.  

 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 3  

1 Depois me disse: Filho do homem, come o que 
achares; come este rolo, e vai, fala à casa de Yisrael. 
2 Então abri a minha boca, e ele me deu a comer o 
rolo. 3 E disse-me: Filho do homem, dá de comer 
ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo 
que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca 
doce como o mel. 4 Disse-me ainda: Filho do 
homem, vai, entra na casa de Yisrael, e dize-lhe as 
minhas palavras. 5 Pois tu não és enviado a um 
povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à 
casa de Yisrael; 6 nem a muitos povos de estranha 
fala, e de língua difícil, cujas palavras não possas 
entender; se eu aos tais te enviara, certamente te 
dariam ouvidos. 7 Mas a casa de Yisrael não te 
quererá ouvir; eles não me querem escutar a mim; 
porque toda a casa de Yisrael é de fronte obstinada 
e dura de lev. 8 Fiz duro o teu semblante contra os 
seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. 
9 Fiz como esmeril a tua fronte, mais dura do que 
a pederneira. Não os temas nem te assustes com 
os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. 
10 Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu 
coração todas as minhas palavras que te hei de 
dizer; e ouve-as com os teus ouvidos. 11 E vai ter 
com os da prisão, com os filhos do teu povo, e lhes 
falarás, e tu dirás: Yah HVHY Elohim disse assim; 
quer ouçam quer deixem de ouvir. 12 Então o 
espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim 
uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita 
seja a grandeza de Yah HVHY desde o seu lugar. 
13 E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, ao 
tocarem umas nas outras, e o barulho das rodas ao 
lado deles, e o sonido dum grande estrondo. 14 

Então o espírito me levantou, e me levou; e eu me 
fui, amargurado, na indignação do meu espírito; e 
a mão de Yah HVHY era forte sobre mim. 15 E vim 
ter com os da prisão, a Tel-Abibe, que moravam 
junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles 
moravam; e por sete dias sentei-me ali, pasmado 
no meio deles. 16 Ao fim de sete dias, veio a 
palavra de Yah HVHY a mim, dizendo: 17 Filho do 
homem, eu te dei por vigia sobre a casa de Yisrael; 
quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-
los-ás da minha parte. 18 Quando eu disser ao 
infiel: Certamente morrerás; se não o avisares, 
nem falares para avisar o infiel acerca do seu mal 
caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele infiel 
morrerá na sua transgressão; mas o seu sangue, 
da tua mão o requererei: 19 Contudo se tu avisares 
o infiel, e ele não se converter da sua impiedade e 
do seu mal caminho, ele morrerá na sua 
transgressão; mas tu livraste a tua vida. 20 
Semelhantemente, quando o justo se desviar da 
sua justiça, e praticar a transgressão, e eu puser 
diante dele um tropeço, ele morrerá; porque não 
o avisaste, no seu erro morrerá e não serão 
lembradas as suas ações de justiça que tiver 
praticado; mas o seu sangue, da tua mão o 
requererei. 21 Mas se tu avisares o justo, para que 
o justo não peque, e ele não errar, certamente 
viverá, porque recebeu o aviso; e tu livraste a tua 
vida. 22 E a mão de Yah HVHY estava sobre mim 
ali, e ele me disse: Levanta-te, e sai ao vale, e ali 
falarei contigo. 23 Então me levantei, e saí ao vale; 
e a grandeza de Yah HVHY estava ali, como a 
grandeza que vi junto ao rio Quebar; e caí com o 
rosto em terra. 24 Então entrou em mim o 
espírito, e me pôs em pé; e falou comigo, e me 
disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa. 25 E 
quanto a ti, ó filho do homem, porão cordas sobre 
ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás por entre 
eles. 26 E eu farei que a tua língua se pegue ao teu 
paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de 
repreendedor; casa rebelde são eles. 27 Mas 
quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes 
dirás: Yah HVHY Elohim disse assim: Quem ouvir, 
ouça, e quem deixar de ouvir, deixe; casa rebelde 
são eles.  

 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 4  

1 Tu ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás 
diante de ti, e grava nele uma cidade, a cidade de 
Yerushalaim; 2 e põe contra ela um cerco, e edifica 
contra ela uma fortificação, e levanta contra ela 
uma tranqueira; e coloca contra ela arraiais, e põe-
lhe aríetes em redor. 3 Toma também uma sertã 
de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a 
cidade; e olha para a cidade, e ela será cercada, e 
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tu a cercarás; isso servirá de sinal para a casa de 
Yisrael. 4 Tu também deita-te sobre o teu lado 
esquerdo, e põe sobre ele a transgressão da casa 
de Yisrael; conforme o número dos dias em que te 
deitares sobre ele, levarás a sua transgressão. 5 
Pois eu fixei os anos da sua transgressão, para que 
eles te sejam contados em dias, trezentos e 
noventa dias; assim levarás a transgressão da casa 
de Yisrael. 6 E quando tiveres cumprido estes dias, 
deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a 
transgressão da casa de Yehudah; quarenta dias te 
dei, cada dia por um ano. 7 Dirigirás, o teu 
semblante para o cerco de Yerushalaim, com o teu 
braço descoberto; e profetizarás contra ela. 8 E 
porei sobre ti cordas; assim tu não te voltarás dum 
lado para o outro, até que tenhas cumprido os dias 
de teu cerco: 9 E tu toma trigo, e cevada, e favas, e 
lentilhas, e milho miúdo, e espelta, e mete-os 
numa só vasilha, e deles faze pão. Conforme o 
número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 
trezentos e noventa dias, comerás disso. 10 E a tua 
comida, que tens de comer, será por peso, vinte 
siclos cada dia; de tempo em tempo a comerás. 11 
Também beberás a água por medida, a sexta parte 
dum him; de tempo em tempo beberás. 12 Tu a 
comerás como bolos de cevada, e à vista deles a 
assarás sobre o excremento humano. 13 E disse 
Yah HVHY: Assim comerão os israelitas o seu pão 
impuro, entre as nações, para onde eu os lançarei. 
14 Disse eu: Ah Yah HVHY Elohim! A minha vida 
não foi contaminada: desde a minha mocidade até 
agora jamais comi do animal que morre de si 
mesmo, ou que é dilacerado por feras; nem carne 
execrável entrou na minha boca. 15 Então me 
disse: Vê, eu te dou esterco de bois em lugar de 
excremento de homem; e sobre ele prepararás o 
teu pão, 16 Disse-me mais: Filho do homem, 
quebrarei o báculo de pão em Yerushalaim; e 
comerão o pão por peso, e com ansiedade; e 
beberão a água por medida, e com pasmo; 17 até 
que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns 
com os outros, e se definhem na sua transgressão.  

 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 5  

1 E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada; 
como navalha de barbeiro a usarás, e a farás 
passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então 
tomarás uma balança e repartirás os cabelos. 2 A 
terça parte, queimá-la-ás no fogo, no meio do 
povoado, quando se cumprirem os dias do cerco; 
tomarás outra terça parte, e com uma espada feri-
la-ás ao redor do povoado; e espalharás a outra 
terça parte ao vento; e eu desembainharei a 
espada atrás deles. 3 E tomarás deles um pequeno 
número, e atá-los-ás nas bordas da tua capa. 4 E 

ainda destes tomarás alguns e, lançando-os no 
meio do fogo, os queimarás no fogo; e dali sairá 
um fogo contra toda a casa de Yisrael. 5 Yah HVHY 
Elohim disse assim: Esta é Yerushalaim; coloquei-
a no meio das nações, estando os países ao seu 
redor; 6 ela, porém, se rebelou perversamente 
contra os meus juízos, mais do que as nações, e os 
meus regulamentos mais do que os países que 
estão ao redor dela; porque rejeitaram as minhas 
ordenanças, e não andaram nos meus preceitos. 7 
Por conseguinte assim diz Yah HVHY Elohim: 
Porque são mais turbulentos do que as nações que 
estão ao redor de vocês, e não têm andado nos 
meus regulamentos, nem guardado os meus 
juízos, e têm procedido segundo as ordenanças 
das nações que estão ao redor de vocês; 8 por isso 
assim diz Yah HVHY Elohim: Eu, sim, eu, estou 
contra ti; e executarei juízos no meio de ti aos 
olhos das nações. 9 E por causa de todas as tuas 
abominações farei sem ti o que nunca fiz, e coisas 
às quais nunca mais farei semelhantes. 10 Por 
conseguinte os pais comerão a seus filhos no meio 
de ti, e os filhos comerão a seus pais; e executarei 
em ti juízos, e todos os que restarem de ti, espalhá-
los-ei a todos os ventos. 11 Por conseguinte, tão 
certo como eu vivo, diz Yah HVHY Elohim, que 
profanaste o meu lugar sagrado com todas as tuas 
coisas detestáveis, e com todas as tuas 
abominações, também eu te diminuirei; e não te 
perdoarei, nem terei piedade de ti. 12 Uma terça 
parte de ti morrerá da doença contagiosa, e se 
consumirá de fome no meio de ti; e outra terça 
parte cairá à espada em redor de ti; e a outra terça 
parte, espalhá-la-ei a todos os ventos, e 
desembainharei a espada atrás deles. 13 Assim se 
cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu 
furor, e me consolarei; e saberão que sou eu, Yah 
HVHY que tenho falado no meu zelo, quando eu 
cumprir neles o meu furor. 14 Demais te farei uma 
desolação, e objeto de opróbrio entre as nações 
que estão em redor de ti, à vista de todos os que 
passarem. 15 E isso será objeto de opróbrio e 
ludíbrio, e escarmento e pasmo, às nações que 
estão em redor de ti, quando eu executar em ti 
juízos com ira, e com furor, e com furiosos castigos. 
Eu, Yah HVHY o disse. 16 Quando eu enviar as 
malignas flechas da fome contra eles, flechas para 
a destruição, as quais eu mandarei para vos 
destruir; e aumentarei a fome sobre vocês, e tirar-
vos-ei o sustento do pão. 17 E enviarei sobre vocês 
a fome e feras, que te desfilharão; e a doença 
contagiosa e o sangue passarão por ti; e trarei a 
espada sobre ti. Eu, Yah HVHY o disse.  

 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 6  
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1 E veio a mim a palavra de Yah HVHY dizendo: 2 
Filho do homem, dirige o teu semblante para os 
montes de Yisrael, e 478anuncie a palavra contra 
eles. 3 E dize: Montes de Yisrael, ouvi a palavra de 
Yah HVHY Elohim. Yah HVHY Elohim disse assim 
aos montes, aos outeiros, às ravinas e aos vales: 
Eu, sim eu, trarei a espada sobre vocês, e destruirei 
os seus altos. 4 E serão assolados os seus altares, e 
quebrados os seus altares de incenso; e arrojarei 
os seus mortos diante dos seus ídolos. 5 E porei os 
corpos dos israelitas diante dos seus ídolos, e 
espalharei os seus ossos em redor dos seus altares. 
6 Em todos os seus lugares habitáveis as cidades 
serão destruídas, e os altos assolados; para que os 
seus altares sejam destruídos e assolados, e os 
seus ídolos se quebrem e sejam destruídos, e os 
altares de incenso sejam cortados, e desfeitas as 
suas obras. 7 E os traspassados cairão no meio de 
vocês, e sabereis que eu sou Yah HVHY. 8 
Contudo deixarei com vida um restante, visto que 
tereis alguns que escaparão da espada entre as 
nações, quando fordes espalhados pelos países. 9 
Então os que no meio de vocês escaparem se 
lembrarão de mim entre as nações para onde 
forem levados em cativeiro, quando eu lhes tiver 
quebrantado o coração corrompido, que se 
desviou de mim, e cegado os seus olhos, que se 
vão corrompendo após os seus ídolos; e terão nojo 
de si mesmos, por causa das maldades que 
fizeram em todas as suas abominações. 10 E 
saberão que eu sou Yah HVHY; não disse 
inutilmente que lhes faria este mal. 11 Yah HVHY 
Elohim disse assim: Bate com a mão, e bate com o 
teu pé, e dize: Ah! Por causa de todas as péssimas 
abominações da casa de Yisrael; eles cairão à 
espada, e de fome, e de doença contagiosa. 12 O 
que estiver longe morrerá de doença contagiosa; 
e, o que está perto cairá à espada; e o que ficar de 
resto e cercado morrerá de fome; assim cumprirei 
o meu furor contra eles. 13 Então sabereis que eu 
sou Yah HVHY quando os seus mortos estiverem 
estendidos no meio dos seus ídolos, em redor dos 
seus altares, em todo outeiro alto, em todos os 
cumes dos montes, e debaixo de toda árvore 
verde, e debaixo de todo carvalho frondoso, 
lugares onde ofereciam suave cheiro a todos os 
seus ídolos. 14 E estenderei a minha mão sobre 
eles, e farei a terra desolada e erma, em todas as 
suas habitações; desde o deserto até Divlah; e 
saberão que eu sou Yah HVHY.  
 Yechezquel - Ezequiel Capítulo, 7  

 
478 Ez 6:2 – “anuncie a palavra”: Literalmente, profetizar. 

1 Demais veio a palavra de Yah HVHY a mim, 
dizendo: 2 E tu, ó filho do homem, assim diz Yah 
HVHY Elohim à terra de Yisrael: Vem o fim, o fim 
vem sobre os quatro cantos da terra. 3 Agora vem 
o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te 
julgarei conforme os teus caminhos; e trarei sobre 
ti todas as tuas abominações. 4 E não te pouparei, 
nem terei piedade de ti; mas eu te punirei por 
todos os teus caminhos, enquanto as tuas 
abominações estiverem no meio de ti; e sabereis 
que eu sou Yah HVHY. 5 Yah HVHY Elohim disse 
assim: Mal sobre mal! Vem! 6 Vem o fim, o fim 
vem, despertou-se contra ti; vem. 7 Vem a tua 
ruína, ó habitante da terra! Vem o tempo; está 
perto o dia, o dia de tumulto, e não de gritos 
alegres, sobre os montes. 8 Agora depressa 
derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a 
minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus 
caminhos; e te punirei por todas as tuas 
abominações. 9 E não te pouparei, nem terei 
piedade; conforme os teus caminhos, assim te 
punirei, enquanto as tuas abominações estiverem 
no meio de ti; e sabereis que eu, Yah HVHY 
castigo. 10 Veja o dia! Vem! Veio a tua ruína; já 
floresceu a vara, já brotou a soberba. 11 A 
violência se levantou em vara de transgressão; 
nada restará deles, nem da sua multidão, nem dos 
seus bens. Não terá eminência entre eles. 12 Vem 
o tempo, é chegado o dia; não se alegre o 
comprador, e não se entristeça o vendedor; a ira 
está sobre toda o povaréu deles. 13 Deveras o 
vendedor não tornará a possuir o que vendeu, 
ainda que esteja por longo tempo entre os 
viventes; a visão, com relação a toda o povaréu 
deles, não voltará atrás; e ninguém prosperará na 
vida, pela sua transgressão. 14 Já tocaram a 
corneta, e tudo prepararam, mas não há quem vá 
à guerra; sobre toda o povaréu deles está a minha 
ira. 15 Fora está a espada, e dentro a doença 
contagiosa e a fome; o que estiver no campo 
morrerá à espada; e o que estiver na cidade, irá 
devorá-lo a fome e a doença contagiosa. 16 E se 
escaparem alguns sobreviventes, estarão sobre os 
montes, como pombas dos vales, todos gemendo, 
cada um por causa da sua transgressão. 17 Todas 
as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos se 
tornarão fracos como água. 18 E se cingirão de 
sacos, e o terror os cobrirá; e sobre todos os rostos 
terá vergonha e sobre todas as suas cabeças calva. 
19 A sua prata, lançá-la-ão pelas ruas, e o seu ouro 
será como imundícia; nem a sua prata nem o seu 
ouro os poderá livrar no dia do furor de Yah 
HVHY; esses metais não lhes poderão saciar a 
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15 Hoshea – Oséias 

 ֵסֶפר הֹוֵׁשע 
 

 Hoshea - Oséias Capítulo, 1  

1 A palavra de Yah HVHY que veio a Hoshea, filho 
de Beeri, nos dias de Uziyah, Yotam, Ahaz e 
Hizekiyah, governantes de Yehudah, e nos dias de 
Yarobam, filho de Yoash, governante de Yisrael. 2 
Quando Yah HVHY falou no princípio por Hoshea, 
disse Yah HVHY a Hoshea: Vai, toma por esposa 
uma mulher prostituta, e filhos de prostituição; 
porque a terra se prostituiu, apartando-se de Yah 
HVHY. 3 Ele se foi, e tomou a Gomer, filha de 
Diblaim; e ela concebeu, e lhe deu um filho. 4 E 
disse Yah HVHY: Põe-lhe o nome de Yezreel; 
porque daqui a pouco visitarei o sangue de Yezreel 
sobre a casa de Yehu, e farei cessar o governo da 
casa de Yisrael. 5 E naquele dia quebrarei o arco de 
Yisrael no vale de Yezreel. 6 E tornou ela a 
conceber, e deu à luz uma filha. E Yah HVHY disse 
a Hoshea: Põe-lhe o nome de Lo-Ruama; porque 
não tornarei mais a compadecer-me da casa de 
Yisrael, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. 7 
Mas da casa se Yehudah me compadecerei, e os 
salvarei pelo Senhor seu Elohim, não os salvarei 
pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem 
pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. 8 Ora depois 
de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e 
deu à luz um filho. 9 E Yah HVHY disse: Põe-lhe o 
nome de Lo-Ami; porque vocês não são meu povo, 
nem sou eu seu Elohim. 10 Contudo o número dos 
israelitas será como a areia do mar, que não pode 
ser medida nem contada; e no lugar onde se lhes 
dizia: Vocês não são meu povo, se lhes dirá: Vocês 
são os filhos de Elohim vivo. 11 E os filhos de 
Yehudah e os israelitas juntos se congregarão, e 
constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da 
terra; grande será o dia de Yezreel.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 2  

1 Dizei a seus irmãos: Ami; e a suas irmãs: Ruama. 
2 Contendei com sua mãe, contendei; porque ela 
não é minha mulher, e eu não sou seu marido; 
para que ela afaste as suas prostituições da sua 
face e os seus adultérios de entre os seus seios; 3 
para que eu não a deixe despida, e a ponha como 
no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, 
e a torne como uma terra seca, e a mate à sede. 4 

Até de seus filhos não me compadecerei; uma vez 
que são filhos de prostituições, 5 porque sua mãe 
se prostituiu; aquela que os concebeu houve-se 
torpemente; porque diz: Irei após os meus 
amantes, que me dão o meu pão e a minha água, 
a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas 
bebidas. 6 Por conseguinte, lhe cercarei o caminho 
com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, 
para que ela não ache os seus caminhos. 7 Ela irá 
em seguimento de seus amantes, mas não os 
alcançará; buscá-los-á, mas não os achará; então 
dirá: Irei, e voltarei a meu 1º marido, porque 
melhor me ia então do que agora. 8 Ela não 
reconhece que fui eu o que lhe dei o grão, e o 
vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o 
ouro, que eles usaram para Baal [senhor]. 9 Por 
conseguinte, tornarei a tirar o meu grão a seu 
tempo e o meu vinho no seu tempo determinado; 
e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que 
cobriam a sua nudez. 10 E agora descobrirei a sua 
vileza diante dos olhos dos seus amantes, e 
ninguém a livrará da minha mão. 11 Também farei 
cessar todo o seu prazer, as suas festas, as suas 
luas novas, e os seus sábados, e todas as suas 
assembleias solenes. 12 E devastarei a sua vide e a 
sua figueira, de que ela diz: É esta a paga que me 
deram os meus amantes; eu, farei delas um 
bosque, e as feras do campo as devorarão. 13 
Castigá-la-ei pelos dias dos baalins, nos quais ela 
lhes queimava incenso, e se enfeitava com seus 
brincos e suas jóias, e, indo atrás dos seus 
amantes, se esquecia de mim, diz Yah HVHY. 14 
Por conseguinte, eu a atrairei, e a levarei para o 
deserto, e lhe falarei ao lev. 15 E lhe darei as suas 
vinhas dali, e o vale de Acor por porta de 
esperança; e ali responderá, como nos dias da sua 
mocidade, e como no dia em que subiu da terra do 
Egito. 16 E naquele dia, diz Yah HVHY ela me 
chamará meu marido; e não me chamará mais 
meu Baal [senhor]. 17 Pois da sua boca tirarei os 
nomes dos baalins, e não mais se fará menção 
desses nomes. 18 Naquele dia farei por eles pacto 
com as feras do campo, e com as aves dos céus, e 
com os répteis da terra; e da terra tirarei o arco, e 
a espada, e a guerra, e os farei deitar em 
segurança. 19 E desposar-te-ei comigo para 
sempre; sim, desposar-te-ei comigo em justiça, e 
em juízo, e em amorável benignidade, e em 
misericórdias; 20 e desposar-te-ei comigo em 
fidelidade, e conhecerás a Yah HVHY. 21 Naquele 
dia responderei, diz Yah HVHY; responderei aos 
céus, e estes responderão a terra; 22 a terra 
responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e estes 
responderão a Yezreel. 23 E semeá-lo-ei para mim 
na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruama; e a e 
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Lo-Ami direi: Você é meu povo; e ele dirá: Você é o 
meu ELOHIM.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 3  

1 Disse-me Yah HVHY: Vai outra vez, ama uma 
mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como 
Yah HVHY ama os israelitas, embora eles se 
desviem para outros deuses, e amem passas de 
uvas. 2 Assim eu comprei para mim tal mulher por 
quinze peças de prata, e um hômer e meio de 
cevada; 3 e lhe disse: Por muitos dias tu ficarás 
esperando por mim; não te prostituirás, nem serás 
mulher de outro homem; assim também eu 
esperarei por ti. 4 Pois os israelitas ficarão por 
muitos dias sem governante, sem príncipe, sem 
sacrifício, sem coluna, e sem éfode ou terafins. 5 
Depois tornarão os israelitas, e buscarão a Yah 
HVHY seu Elohim, e a David, seu governante; e com 
temor chegarão nos últimos dias a Yah HVHY e à 
sua bondade.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 4  

1 Ouvi a palavra de Yah HVHY vocês, israelitas; 
Yah HVHY tem uma contenda com os moradores 
da terra; porque na terra não há verdade, nem 
benignidade, nem conhecimento de Elohim. 2 Só 
prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, 
e o adulterar; há violências e homicídios sobre 
homicídios. 3 Por isso a terra se lamenta, e tudo o 
que nela mora desfalece, juntamente com os 
animais do campo e com as aves dos céus; e até os 
peixes do mar perecem. 4 Contudo ninguém 
contenda, ninguém repreenda; é contigo a minha 
contenda, ó cohen. 5 Por isso tu tropeçarás de dia, 
e o navi contigo tropeçará de noite; e destruirei a 
tua mãe. 6 O meu povo está sendo destruído, 
porque lhe falta o conhecimento. Uma vez que 
rejeitaste o conhecimento, também eu te 
rejeitarei, para que não sejas cohen diante de 
mim; visto que te esqueceste da toráh do teu 
ELOHIM, também eu me esquecerei de teus filhos. 
7 Quanto mais eles se multiplicaram tanto mais 
contra mim pecaram: eu mudarei a sua honra em 
vergonha. 8 Alimentavam-se do erro do meu 
povo, e de coração desejam a transgressão dele. 9 
Por isso, como é o povo, assim será o cohen; e 
castigá-lo-ei conforme os seus caminhos, e lhe 
darei a recompensa das suas obras. 10 Comerão, 
mas não se fartarão; entregar-se-ão à luxúria, mas 
não se multiplicarão; porque deixaram de atentar 
para Yah HVHY. 11 A incontinência, e o vinho, e o 
vinho novo tiram o entendimento. 12 O meu povo 
consulta ao seu pau, e a sua vara lhe dá respostas, 
porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, 

prostituindo-se, abandonam o seu Elohim. 13 
Sacrificam sobre os cumes dos montes; e 
queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do 
carvalho, do álamo, e do terebinto, porque é boa a 
sua sombra; por isso suas filhas se prostituem, e as 
suas noras adulteram. 14 Eu não castigarei suas 
filhas, quando se prostituem, nem suas noras, 
quando adulteram; porque os homens mesmos 
com as prostitutas se desviam, e com as 
meretrizes sacrificam; o povo que não tem 
entendimento será transtornado. 15 Ainda que tu, 
ó Yisrael, te queiras prostituir, contudo, não se faça 
culpado Yehudah; não venhais a Gilgal, e não 
subais a Bete-Ávem nem jureis, dizendo: Vive Yah 
HVHY. 16 Porque como novilha obstinada se 
rebelou Yisrael; agora Yah HVHY os apascentará 
como a um cordeiro num lugar espaçoso. 17 
Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o. 18 
Acabando eles de beber, lançam-se à luxúria; 
certamente os seus príncipes amam a vergonha. 
19 Um vento os envolveu nas suas asas; e eles se 
envergonharão por causa dos seus sacrifícios.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 5  

1 Ouvi isto, ó cohanim, e escutai, ó casa de Yisrael, 
e dai ouvidos, ó casa do governante; porque 
contra vocês se dirige este juízo; que vos tornastes 
um laço para Mizpá, e uma rede estendida sobre 
o Tabor. 2 Os revoltosos se aprofundaram na 
corrupção; mas eu os castigarei a todos eles. 3 Eu 
conheço a Efraim, e Yisrael não se me esconde; 
porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e 
Yisrael se contaminou. 4 As suas ações não lhes 
permitem voltar para o seu Elohim; porque o 
espírito da prostituição está no meio deles, e não 
conhecem a Yah HVHY. 5 A soberba de Yisrael 
testifica contra eles; e Yisrael e Efraim cairão pela 
sua transgressão, e Yehudah cairá juntamente 
com eles. 6 Eles irão com os seus rebanhos e com 
as suas manadas, para buscarem a Yah HVHY mas 
não o acharão; ele se retirou deles. 7 
Aleivosamente se houveram contra Yah HVHY 
porque geraram filhos estranhos; agora a festa da 
lua nova os consumirá, juntamente com as suas 
porções. 8 Tocai a corneta em Gibeá, a corneta em 
Ramá; soltai o alarma em Bete-Áven; após ti, ó 
Binyamin. 9 Efraim será para assolação no dia do 
castigo: entre as tribos de Yisrael declaro o que é 
certo. 10 Os príncipes de Yehudah são como os 
que removem os marcos; derramarei, o meu furor 
sobre eles como água. 11 Efraim está oprimido e 
quebrantado no juízo, porque foi do seu agrado 
andar após a vaidade. 12 Por conseguinte para 
Efraim serei como a traça e para a casa de Yehudah 
como a podridão. 13 Quando Efraim viu a sua 
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enfermidade, e Yehudah a sua chaga, recorreu 
Efraim à Ashur e expediu ao governante Yarebe; 
mas ele não pode curar-vos, nem sarar a sua 
chaga. 14 Pois para Efraim serei como um leão, e 
como um leão novo para a casa de Yehudah; eu, 
sim eu despedaçarei, e ir-me-ei embora; 
arrebatarei, e não terá quem livre. 15 Irei, e 
voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam 
culpados e busquem a minha face; estando eles 
aflitos, ansiosamente me buscarão.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 6  

1 Vinde, e retornemos para Yah HVHY porque ele 
despedaçou e nos curará; fez a ferida, e no-la 
atará. 2 Depois de dois dias nos revigorará; ao 3º 
dia nos levantará, e viveremos diante dele. 3 Então 
saberemos se estamos prosseguindo em 
conhecer a Yah HVHY; como a alva, a sua vinda é 
certa; e ele descerá a nós como a chuva, como a 
chuva serôdia e a temporã, sobre a terra. 4 Que te 
farei, ó Efraim? Que te farei, ó Yehudah? Porque a 
sua bondade é como a nuvem da manhã, e como 
o orvalho matutino ela passa. 5 Por isso os talhei 
pelos navim; pela palavra da minha boca os matei; 
os teus juízos são como a luz que sai. 6 Pois eu 
quero a clemência, e não sacrifícios; e o 
conhecimento de Elohim, mais do que as 
oferendas. 7 Eles, porém, como Adam, 
transgrediram o pacto; ali eles se portaram 
traiçoeiramente contra mim. 8 Gileade é cidade de 
malfeitores, está manchada de sangue. 9 Como 
hordas de salteadores que espreitam alguém, 
assim a companhia dos cohanim mata no caminho 
em acordo; sim, cometem abominações. 10 Vejo 
uma coisa horrorosa na casa de Yisrael; ali está a 
prostituição de Efraim; Yisrael está contaminado. 
11 Também para ti, ó Yehudah, ele determinou 
uma colheita, quando eu retornei a prisão do meu 
povo.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 7  

1 Ao querer eu sarar a Yisrael, descobrem-se a 
corrupção de Efraim e as maldades de Shomron; 
porque praticam a falsidade; o ladrão entra, e a 
horda dos salteadores despoja por fora. 2 Não 
consideram no seu coração que eu me lembro de 
toda a sua maldade; agora, os cercam as suas 
obras; diante da minha face estão. 3 Com a sua 
malícia alegram ao governante, e com as suas 
mentiras aos príncipes. 4 Todos eles são adúlteros; 
são semelhantes ao forno aceso, cujo padeiro 
cessa de atear o fogo desde o amassar a massa até 
que seja levedada. 5 E no dia do nosso governante 
os príncipes se tornaram doentes com a excitação 

do vinho; o governante estendeu a sua mão com 
escarnecedores. 6 Pois têm preparado o coração 
como um forno, enquanto estão de espreita; toda 
a noite dorme a sua ira; pela manhã arde como 
fogo de chama. 7 Eles estão todos quentes como 
um forno, e devoram os seus shoftim; todos os 
seus governantes caem; ninguém entre eles há 
que me invoque. 8 Quanto a Efraim, ele se mistura 
com os povos; Efraim é um bolo que não foi virado. 
9 Estrangeiros lhe devoram a força, e ele não o 
sabe; também as cãs se espalham sobre ele, e não 
o sabe. 10 E a soberba de Yisrael testifica contra 
ele; contudo, não voltam para Yah HVHY seu 
Elohim, nem o buscam em tudo isso. 11 Pois 
Efraim é como uma yonah, insensata, sem 
entendimento; invocam o Egito, vão para a Ashur. 
12 Quando forem, sobre eles estenderei a minha 
rede, e como aves dos céus os farei descer; castigá-
los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua 
congregação. 13 Ai deles! Porque se erraram de 
mim; destruição sobre eles! Porque se rebelaram 
contra mim. Quisera eu remi-los, mas falam 
mentiras contra mim. 14 Não clamam a mim de 
lev, mas uivam nas suas camas; para o trigo e para 
o vinho novo se ajuntam, mas contra mim se 
rebelam. 15 Contudo fui eu que os ensinei, e lhes 
fortaleci os braços; entretanto planejam a 
maldade contra mim. 16 Eles voltam, mas não 
para Elohim. Fizeram-se como um arco 
enganador; caem à espada os seus príncipes, por 
causa da insolência da sua língua; este será o seu 
escárnio na terra do Egito.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 8  

1 Põe a corneta à tua boca. Ele vem como águia 
contra a casa de Yah HVHY; porque eles 
transgrediram o meu pacto, e se rebelaram contra 
a minha toráh. 2 E a mim clamam: Elohim meu, 
nós, Yisrael, te conhecemos. 3 Yisrael desprezou o 
bem; o inimigo persegui-lo-á. 4 Eles fizeram 
governantes, mas não por mim; constituíram 
príncipes, mas sem a minha aprovação; da sua 
prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para 
serem destruídos. 5 O teu bezerro, ó Shomron, é 
rejeitado; a minha ira se acendeu contra eles; até 
quando serão eles incapazes da inocência? 6 Pois 
isso procede de Yisrael; um artífice o fez, e não é 
Elohim. Será desfeito em pedaços o bezerro de 
Samaria7 Uma vez que semeiam o vento, hão de 
ceifar o turbilhão; não terá plantação, a vegetação 
não dará farinha; se a der, tragá-la-ão os 
estrangeiros. 8 Yisrael foi devorado; agora está 
entre as nações como um vaso em que ninguém 
tem prazer. 9 Porque subiram à Ashur, qual asno 
selvagem andando sozinho; mercou Efraim 
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amores. 10 Contudo, ainda que eles merquem 
entre as nações, eu as congregarei; já começaram 
a ser diminuídos por causa da carga do governante 
dos príncipes. 11 Ainda que Efraim tem 
multiplicado altares, estes se lhe tornaram altares 
para errar. 12 Escrevi para ele miríades de coisas 
da minha toráh; mas isso é para ele como coisa 
estranha. 13 Quanto aos sacrifícios das minhas 
ofertas, eles sacrificam carne, e a comem; mas 
Yah HVHY não os aceita; agora se lembrará da 
transgressão deles, e punirá as suas transgressões; 
eles voltarão para o Egito. 14 Pois Yisrael se 
esqueceu do seu Elohim, e construiu palácios, e 
Yehudah multiplicou cidades fortificadas. Mas eu 
enviarei sobre as suas cidades um fogo que 
consumirá os seus castelos.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 9  

1 Não te alegres, ó Yisrael, não exultes como os 
povos; te prostituíste, apartando-te do teu 
ELOHIM; amaste a paga de meretriz sobre todas as 
eiras de trigo. 2 A eira e o lagar não os manterão, e 
o vinho novo lhes faltará. 3 Na terra de Yah HVHY 
não permanecerão; mas Efraim tornará ao Egito, e 
na Ashur comerão comida imunda. 4 Não 
derramarão libações de vinho a Yah HVHY nem 
lhe agradarão com as suas ofertas. O pão deles 
será como pão de pranteadores; todos os que dele 
comerem serão imundos; o seu pão será somente 
para o seu apetite; não entrará na casa de Yah 
HVHY. 5 Que fareis vocês no dia da solenidade, e 
no dia da festa de Yah HVHY ? 6 Porque, eles se 
foram por causa da destruição, mas o Egito os 
recolherá, Mênfis os sepultará; as suas coisas 
preciosas de prata as urtigas as possuirão; 
espinhos crescerão nas suas tendas. 7 Chegaram 
os dias da punição, chegaram os dias da 
retribuição; Yisrael o saberá; o navi é um insensato, 
o homem possesso de espírito é um louco; por 
causa da abundância da tua transgressão e do teu 
grande ódio. 8 O navi é a sentinela de Efraim, o 
povo do meu ELOHIM; contudo um laço de 
caçador de aves se acha em todos os seus 
caminhos, e inimizade na casa do seu Elohim. 9 
Muito profundamente se corromperam, como 
nos dias de Gibeá; ele se lembrará das 
transgressões deles, e punirá as suas 
transgressões. 10 Achei a Yisrael como uvas no 
deserto, vi a seus pais como a fruta temporã da 
figueira no seu princípio; mas eles foram para Baal 
[senhor]-Peor, e se consagraram a essa coisa 
vergonhosa, e se tornaram abomináveis como 
aquilo que amaram. 11 Quanto a Efraim, o seu 
esplendor como ave voará; não terá nascimento, 
nem gravidez, nem concepção. 12 Ainda que 

venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para 
que não fique nenhum homem. Ai deles, quando 
deles eu me apartar! 13 Efraim, assim como vi a 
Tiro, está plantado num lugar aprazível; mas 
Efraim levará seus filhos ao matador. 14 Dá-lhes, ó 
Yah HVHY; mas que lhes darás? Dá-lhes uma 
madre que aborte e seios ressecados. 15 Toda a 
sua malícia se acha em Gilgal; ali é que lhes concebi 
ódio; por causa da maldade das suas obras lançá-
los-ei fora de minha casa. Não os amarei mais; 
todos os seus príncipes são rebeldes. 16 Efraim foi 
ferido, secou-se a sua raiz; eles não darão fruto; 
sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos 
desejáveis do seu ventre. 17 O meu ELOHIM os 
rejeitará, porque não o ouviram; e errantes 
andarão entre as nações.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 10  

1 Yisrael é vide frondosa que dá o seu fruto; 
conforme a abundância do seu fruto, assim 
multiplicou os altares; conforme a prosperidade 
da terra, assim fizeram belas colunas. 2 O seu 
coração está dividido, por isso serão culpados; ele 
derribará os altares deles, e lhes destruirá as 
colunas. 3 Certamente agora dirão: Não temos 
governante, porque não tememos a Yah HVHY; e 
o governante, que pode ele fazer por nós? 4 Falam 
palavras vãs; juram falsamente, fazendo pactos; 
por isso brota o juízo como vegetação peçonhenta 
nos sulcos dos campos. 5 Os moradores de 
Shomron serão atemorizados por causa do 
bezerro de Bete-Áven. O seu povo se lamentará 
por causa dele, como também prantearão os seus 
cohanim cultuadores de ídolos por causa do seu 
esplendor, que se apartou dela. 6 Também será 
ele levado para Ashur como um presente ao 
governante Yarebe; Efraim ficará confuso, e Yisrael 
se envergonhará por causa do seu próprio 
conselho. 7 O governante de Shomron será 
desfeito como a espuma sobre a face da água. 8 E 
os altos de Áven, erro de Yisrael, serão destruídos; 
espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares; 
e dirão aos montes: Cobri-nos! E aos outeiros: Caí 
sobre nós! 9 Desde os dias de Gibeá tens erro, ó 
Yisrael; ali permaneceram; a guerra contra os 
filhos da transgressão não os alcançará em Gibeá. 
10 Quando eu quiser, castigá-los-ei; e os povos se 
congregarão contra eles, quando forem 
castigados pela sua dupla transgressão. 11 Porque 
Efraim era uma novilha domada, que gostava de 
trilhar; e eu poupava a formosura do seu pescoço; 
mas porei arreios sobre Efraim; Yehudah lavrará; 
Yaacov desfará os torrões. 12 Semeai para vocês 
em justiça, colhei segundo a clemência; lavrai o 
campo alqueivado; porque é tempo de buscar a 
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Yah HVHY até que venha e chova a justiça sobre 
vocês. 13 Lavrastes a impiedade, segastes a 
transgressão, e consumiu o fruto da mentira; 
porque confiaste no teu caminho, na multidão dos 
teus valentes. 14 Por conseguinte, entre o teu 
povo se levantará tumulto de guerra, e todas as 
tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã 
destruiu a Bete-Arbel no dia da guerra; a mãe ali foi 
despedaçada juntamente com os filhos. 15 Assim 
vos fará Beit-EL, por causa da sua grande malícia; 
de madrugada será o governante de Yisrael 
totalmente destruído.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 11  

1 Quando Israel ainda era um menino, Eu o amava, 
e ao resgata-lo do Egito, chamei-o de 'Meu filho' 2 
Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de 
mim; sacrificavam aos baalins, e queimavam 
incenso às imagens esculpidas. 3 Contudo, eu 
ensinei aos de Efraim a andar; tomei-os nos meus 
braços; mas não entendiam que eu os curava. 4 
Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor; 
e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre 
as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de 
comer. 5 Não voltarão para a terra do Egito; mas a 
Ashur será seu governante; porque recusam 
converter-se. 6 Cairá a espada sobre as suas 
cidades, e consumirá os seus ferrolhos; e os 
devorará nas suas fortalezas. 7 Porque o meu povo 
é inclinado a desviar-se de mim; ainda que clamem 
ao Eterno, nenhum deles o exalta. 8 Como te 
deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Yisrael? 
Como te faria como Admá? Ou como Zeboim? 
Está comovido em mim o meu lev, as minhas 
compaixões à uma se acendem. 9 Não executarei 
o furor da minha ira; não voltarei para destruir a 
Efraim, porque eu sou Elohim e não homem, o 
Santo no meio de ti; eu não virei com ira. 10 
Andarão após Yah HVHY; ele bramará como leão; 
e, bramando ele, os filhos, tremendo, virão do 
ocidente. 11 Também, tremendo, virão como um 
passarinho os do Egito, e como uma yonah os da 
terra da Ashur; e os farei morar em suas casas, diz 
Yah HVHY. 12 Efraim me cercou com mentira, e a 
casa de Yisrael com engano; mas Yehudah ainda 
domina com Elohim, e com o Santo está fiel.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 12  

1 Efraim apascenta o vento, segue o vento oriental 
todo o dia; multiplica a mentira e a destruição; e 
fazem pacto com a Ashur, e o azeite se leva ao 
Egito 2 Yah HVHY também com Yehudah tem 
contenda, e castigará a Yaacov segundo os seus 
caminhos; segundo as suas obras o recompensará. 

3 No ventre pegou do calcanhar de seu irmão; e na 
sua idade varonil lutou com Elohim. 4 Lutou com o 
mensageiro, e prevaleceu; chorou, e lhe fez 
súplicas. Em Beit-EL o achou, e ali falou Elohim com 
ele; 5 sim, Yah HVHY Eloha dos exércitos; Yah 
HVHY e o seu nome. 6 Tu, converte-te a teu 
ELOHIM; guarda a benevolência e a justiça, e em 
teu ELOHIM espera sempre. 7 Quanto a Kanaan, 
tem nas mãos balança enganadora; ama a 
opressão. 8 Diz Efraim: Certamente eu me tenho 
enriquecido, tenho adquirido para mim grandes 
bens; em todo o meu trabalho não acharão em 
mim transgressão alguma que seja erro. 9 Mas eu 
sou Yah HVHY teu Elohim, desde a terra do Egito; 
eu ainda te farei morar de novo em tendas, como 
nos dias da festa solene. 10 Também falei aos 
navim, e multipliquei as visões; e pelo ministério 
dos navim usei de ilustrações. 11 Não é Gileade 
transgressão? Pura vaidade são eles. Em Gilgal 
sacrificam bois; os seus altares são como montões 
de pedras nos sulcos dos campos. 12 Yaacov fugiu 
para o campo de Arã, e Yisrael serviu por uma 
mulher, sim, por uma mulher guardou o gado. 13 
Mas Yah HVHY por meio dum navi fez subir a 
Yisrael do Egito, e por um navi foi ele preservado. 
14 Efraim mui amargamente provocou-lhe a ira; 
por conseguinte sobre ele será deixado o seu 
sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu 
opróbrio.  

 Hoshea - Oséias Capítulo, 13  

1 Quando Efraim falava, tremia-se; foi exaltado em 
Yisrael; mas quando ele se fez culpado com 
relação a Baal [senhor], morreu. 2 E agora pecam 
mais e mais, e da sua prata fazem imagens 
fundidas, ídolos segundo o seu entendimento, 
todos eles, obra de artífices, e dizem: Oferecei 
sacrifícios a estes. Homens beijam aos bezerros! 3 
Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o 
orvalho que cedo passa; como a palha que se lança 
fora da eira, e como a fumaça que sai pela janela. 
4 Contudo, eu sou Yah HVHY teu Elohim desde a 
terra do Egito; por conseguinte não conhecerás 
outro elohim além de mim, porque não há 
salvador senão eu. 5 Eu te conheci no deserto, em 
terra muito seca. 6 Depois eles se fartaram em 
proporção do seu pasto; e estando fartos, 
ensoberbeceu-se lhes o lev, por isso esqueceram 
de mim. 7 Por conseguinte serei para eles como 
leão; como leopardo espreitarei junto ao caminho; 
8 Como ursa roubada dos seus cachorros lhes 
sairei ao encontro, e lhes romperei as teias do lev; 
e ali os devorarei como leoa; as feras do campo os 
despedaçarão. 9 Destruir-te-ei, ó Yisrael; quem te 
pode socorrer? 10 Onde está agora o teu 
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16 Yoel – Joel 

 ֵסֶפר יֹוֵאל 
 

 Yoel - Joel Capítulo, 1  

1 Palavra de Yah HVHY que foi dirigida a Yoel, filho 
de Petuel. 2 Ouvi isto, vocês longevos, e escutai, 
todos os moradores da terra: Sucedeu isto em 
seus dias, ou nos dias de seus pais? 3 Fazei sobre 
isto uma narração a seus filhos, e seus filhos a 
transmitam a seus filhos, e os filhos destes à 
geração seguinte. 4 O que a locusta cortadora 
deixou, a voadora o comeu; e o que a voadora 
deixou, a devoradora o comeu; e o que a 
devoradora deixou, a destruidora o comeu. 5 
Despertai, bêbedos e chorai; gemei, todos os que 
bebeis vinho, por causa do vinho novo; porque 
tirado é da sua boca. 6 Porque sobre a minha terra 
é vinda uma nação poderosa e inumerável. Os 
seus dentes são dentes de leão, e têm queixadas 
de uma leoa. 7 Fez da minha vide uma assolação, 
e tirou a casca à minha figueira; despiu-a toda, e a 
lançou por terra; os seus sarmentos se 
embranqueceram. 8 Lamenta como a virgem que 
está cingida de saco, pelo marido da sua 
mocidade. 9 Está cortada da casa de Yah HVHY a 
oferenda de cereais e a libação; os cohanim, 
ministros de Yah HVHY estão entristecidos. 10 O 
campo está assolado, e a terra chora; porque o 
trigo está destruído, o vinho novo se secou, o 
azeite falta. 11 Envergonhai-vos, lavradores, uivai, 
vinhateiros, sobre o trigo e a cevada; porque a 
colheita do campo pereceu. 12 A vide se secou, a 
figueira se murchou; a romeira também, e a 
palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do 
campo se secaram; e a alegria esmoreceu entre os 
filhos dos homens. 13 Cingi-vos de saco e 
lamentai-vos, cohanim; uivai, ministros do altar; 
entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros 
do meu ELOHIM; porque foi cortada da casa do 
seu Elohim a oferenda de cereais e a libação. 14 
Santificai uma abstinência, convocai uma 
assembleia solene, congregai os longevos, e todos 
os moradores da terra, na casa de Yah HVHY seu 
Elohim, e clamai a Yah HVHY. 15 Ai do dia! Pois o 
dia do adon está perto, e vem como assolação da 
parte do Soberano-Poderoso. 16 Por acaso não 
está cortado o mantimento de diante de nossos 

olhos? A alegria e o alegro da casa do nosso 
ELOHIM? 17 A semente mirrou debaixo dos seus 
torrões; os celeiros estão desolados, os armazéns 
arruinados; porque falharam os cereais. 18 Como 
geme o gado! As manadas de vacas estão 
confusas, porque não têm pasto; também os 
rebanhos de ovelhas estão desolados. 19 A ti 
clamo, ó Yah HVHY; porque o fogo consumiu os 
pastos do deserto, e a chama abrasou todas as 
árvores do campo. 20 Até os animais do campo 
suspiram por ti; porque as correntes d'água se 
secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto.  

 Yoel - Joel Capítulo, 2  

1 Tocai a corneta em Sion, e dai o alarma no meu 
Santo monte. Tremam todos os moradores da 
terra, porque vem vindo o dia de Yah HVHY; já 
está perto; 2 dia de trevas e de escuridão, dia de 
nuvens e de negrume! Como a alva, está 
espalhado sobre os montes um povo grande e 
poderoso, qual nunca houve, nem depois dele terá 
pelos anos adiante, de geração em geração: 3 
Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma 
chama abrasa; a terra diante dele é como o gan 
éden mas atrás dele um desolado deserto; sim, 
nada lhe escapa. 4 A sua aparência é como a de 
cavalos; e como cavaleiros, assim correm. 5 Como 
o estrondo de carros sobre os cumes dos montes 
vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo 
que consome o restelho, como um povo 
poderoso, posto em ordem de guerra. 6 Diante 
dele estão angustiados os povos; todos os 
semblantes empalidecem. 7 Correm como 
valentes, como homens de guerra sobem os 
muros; e marcham cada um nos seus caminhos e 
não se desviam da sua fileira. 8 Não empurram uns 
aos outros; marcham cada um pelo seu carreiro; 
abrem caminho por entre as armas, e não se 
detêm. 9 Pulam sobre a cidade, correm pelos 
muros; sobem nas casas; entram pelas janelas 
como o ladrão. 10 Diante deles a terra se abala; 
tremem os céus; o sol e a lua escurecem, e as 
estrelas retiram o seu resplendor. 11 E Yah HVHY 
levanta a sua voz diante do seu exército, porque 
muito grande é o seu acampamento; e poderoso 
é quem executa a sua ordem; o dia de Yah HVHY 
é grande e muito terrível, e quem o poderá 
suportar? 12 Contudo ainda agora diz Yah HVHY: 
Convertei-vos a mim de todo o seu lev; e isso com 
jejuns, e com choro, e com pranto. 13 E rasgai o 
seu lev, e não as suas vestes; e convertei-vos a Yah 
HVHY seu Elohim; porque ele é clemente e 
compassivo, tardio em irar-se e grande em 
benignidade, e reconsidera o mal. 14 Quem sabe 
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se não se voltará e se arrependerá, e deixará após 
si uma bracha, em oferenda de cereais e libação 
para Yah HVHY seu Elohim? 15 Tocai a corneta em 
Sion, santificai uma abstinência, convocai uma 
assembleia solene; 16 congregai o povo, santificai 
a congregação, ajuntai os longevos, congregai os 
meninos, e as crianças de peito; saia o noivo da sua 
recâmara, e a noiva do seu tálamo. 17 Chorem os 
cohanim, ministros de Yah HVHY entre o 
alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó 
Yah HVHY e não entregues a tua herança ao 
opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. 
Por que diriam entre os povos: Onde está o seu 
Elohim? 18 Então Yah HVHY teve zelo da sua 
terra, e se compadeceu do seu povo. 19 E Yah 
HVHY respondendo, disse ao seu povo: Vos envio 
o trigo, o vinho e o azeite, e deles serão fartos; e 
vos não entregarei mais ao opróbrio entre as 
nações; 20 e removerei para longe de vocês o 
exército do Norte, e o lançarei para uma terra seca 
e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua 
retaguarda para o mar ocidental; subirá o seu mal 
cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele se 
magnificou para fazer grandes coisas. 21 Não 
tenha medo, ó terra; contenta-te e alegra-te, 
porque Yah HVHY fará grandes coisas. 22 Não 
temais, animais do campo; porque os pastos do 
deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu 
fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. 23 Então 
alegrai-vos, filhos de Sion, e contentai-vos no 
Senhor seu Elohim, porque ele vos dará o 
Ensinador de justiça; e vos fará descer a chuva, a 
temporã e a serôdia, como dantes. 24 E as eiras se 
encherão de trigo, e os lagares trasbordarão de 
vinho novo e de azeite. 25 Assim vos restituirei os 
anos que foram consumidos pela locusta voadora, 
a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu 
grande exército que enviei contra vocês. 26 
Comereis abundantemente e vos fartareis, e 
louvareis o nome de Yah HVHY seu Elohim, que 
procedeu para convosco maravilhosamente; e o 
meu povo nunca será envergonhado. 27 Vocês, 
sabereis que eu estou no meio de Yisrael, e que eu 
sou Yah HVHY seu Elohim, e que não há outro; e 
o meu povo nunca mais será confundido.  

Yoel - Joel Capítulo, 3 

1 Acontecerá depois que derramarei o meu 
espírito sobre toda a carne; seus filhos e suas filhas 
profetizarão, seus velhos terão sonhos, seus 
jovens terão visões; 2 e sobre os servos e sobre as 
servas naqueles dias derramarei o meu espírito. 3 
E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e 
fogo, e colunas de fumaça. 4 O sol se converterá 

em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o 
grande e terrível dia de Yah HVHY. 5 E acontecerá 
que todo aquele que invocar o nome de Yah 
HVHY será salvo; no monte Sion e em Yerushalaim 
terá livramento, como declarou Yah HVHY e nos 
remidos a quem Yah HVHY chamar.  

 Yoel - Joel Capítulo, 4  

1 Pois naqueles dias, e naquele tempo, em que eu 
restaurar os exilados de Yehudah e de 
Yerushalaim, 2 congregarei todas as nações, e as 
farei descer ao vale de Yehôshafat; e ali com elas 
entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da 
minha herança, Yisrael, a quem elas espalharam 
por entre as nações; repartiram a minha terra, 3 e 
lançaram sortes sobre o meu povo; deram um 
menino por uma meretriz, e venderam uma 
menina por vinho, para beberem. 4 E que têm 
vocês comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da 
Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim 
vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o seu 
feito sobre a sua cabeça. 5 Visto como levastes a 
minha prata e o meu ouro, e os meus ricos 
tesouros metestes nos seus templos; 6 também 
vendestes os filhos de Yehudah e os filhos de 
Yerushalaim aos filhos dos gregos, para os apartar 
para longe dos seus termos; 7 eu os suscitarei do 
lugar para onde os vendestes, e retribuirei o seu 
feito sobre a sua cabeça; 8 venderei seus filhos e 
suas filhas na mão dos filhos de Yehudah, e estes 
os venderão aos sabeus, a uma nação remota, 
porque Yah HVHY o disse. 9 Proclamai isto entre 
as nações: Preparai a guerra, suscitai os valentes. 
Cheguem-se todos os homens de guerra, subam 
eles todos. 10 Forjai espadas das relhas dos seus 
arados, e lanças das suas podadeiras; diga o fraco: 
Eu sou forte. 11 Apressai-vos, e vinde, todos os 
povos em redor, e ajuntai-vos; para ali, ó Yah 
HVHY faze descer os teus valentes. 12 Suscitem-se 
as nações, e subam ao vale de Yehoshafat; ali me 
assentarei, para julgar todas as nações em redor. 
13 Lançai a foice, porque já está madura a 
plantação; vinde, descei, porque o lagar está cheio, 
os vasos dos lagares trasbordam, uma vez que a 
sua malícia é grande. 14 Multidões, multidões no 
vale da decisão! Porque o dia de Yah HVHY está 
perto, no vale da decisão. 15 O sol e a lua 
escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. 
16 E Yah HVHY brama de Sion, e de Yerushalaim 
faz ouvir a sua voz; os céus e a terra tremem, mas 
Yah HVHY é o refúgio do seu povo, e a fortaleza 
dos israelitas. 17 Assim vocês saberão que eu sou 
Yah HVHY seu Elohim, que habito em Sion, o meu 
Santo monte; Yerushalaim será santa, e estranhos 
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não mais passarão por ela. 18 E naquele dia os 
montes destilarão vinho novo, e os outeiros 
manarão leite, e todos os ribeiros de Yehudah 
estarão cheios de águas; e sairá uma fonte da casa 
de Yah HVHY e regará o vale de Sitim. 19 O Egito 
se tornará uma desolação, e Edom se fará um 
deserto assolado, por causa da violência que 
fizeram aos filhos de Yehudah, em cuja terra 
derramaram sangue inocente. 20 Mas Yehudah 
será habitada para sempre, e Yerushalaim de 
geração em geração. 21 E purificarei o sangue que 
eu não tinha purificado; porque Yah HVHY mora 
em Sion. 
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17 Amós 

 ֵסֶפר ָעמֹוס 
 

 Amós Capítulo, 1  

1 As palavras de Amós, que estava entre os 
apascentadores de Tecoa, o que ele viu a respeito 
de Yisrael, nos dias de Uziyah, governante de 
Yehudah, e nos dias de Yarobam, filho de Yoash, 
governante de Yisrael, dois anos antes do 
terremoto. 2 Disse ele: Yah HVHY brama de Sion, 
e de Yerushalaim faz ouvir a sua voz; os prados dos 
apascentadores lamentam, seca-se o cume do 
Carmelo. 3 Assim diz o Soberano: Por três 
transgressões de Dammesek, sim, por quatro, não 
retirarei o castigo; porque trilharam a Gileade com 
trilhos de ferro. 4 Por isso porei fogo à casa de 
Hazael, e ele consumirá os palácios de Bene-
Chadad. 5 Quebrarei o ferrolho de Dammesek, e 
exterminarei o morador do vale de Ávem e de 
Bete-Éden aquele que tem o cetro; e o povo de 
Aram será levado em cativeiro a Quir, diz Yah 
HVHY. 6 Assim diz Yah HVHY: Por três 
transgressões de Gaza, sim, por quatro, não 
retirarei o castigo; porque levaram cativo todo o 
povo para o entregarem a Edom. 7 Por isso porei 
fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus 
palácios. 8 De Asdode exterminarei o morador, e 
de Asquelom aquele que tem o cetro; tornarei a 
minha mão contra Ecrom; e o resto dos felishtim 
perecerá, diz Yah HVHY Elohim. 9 Assim diz Yah 
HVHY: Por três transgressões de Tiro, sim, por 
quatro, não retirarei o castigo; porque entregaram 
todos os cativos a Edom, e não se lembraram do 
pacto dos irmãos. 10 Por isso porei fogo ao muro 
de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. 11 Assim 
diz Yah HVHY: Por três transgressões de Edom, 
sim, por quatro, não retirarei o castigo; porque 
perseguiu a seu irmão à espada, e baniu toda a 
piedade; e a sua ira despedaçou eternamente, e 
conservou a sua indignação para sempre. 12 Por 
isso porei fogo a Temã, o qual consumirá os 
palácios de Bozra. 13 Assim diz Yah HVHY: Por três 
transgressões dos filhos de Amom, sim por quatro, 
não retirarei o castigo; porque fenderam o ventre 
às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus 
termos. 14 Por isso porei fogo ao muro de Rabá, 
fogo que lhe consumirá os palácios, com alarido no 

dia da guerra, com tempestade no dia do 
turbilhão. 15 E o seu governante irá para a prisão, 
ele e os seus príncipes juntamente, diz Yah HVHY.  
 Amós Capítulo, 2  

1 Assim diz Yah HVHY: Por três transgressões de 
Moav, sim, por quatro, não retirarei o castigo; 
porque queimou os ossos do governante de 
Edom, até os reduzir a cal. 2 Por isso porei fogo a 
Moav, e ele consumirá os palácios de Queriote; e 
Moav morrerá com grande estrondo, com alarido, 
e som de corneta. 3 E exterminarei o juiz do meio 
dele, e matarei com ele todos os seus príncipes, diz 
Yah HVHY. 4 Assim diz Yah HVHY: Por três 
transgressões de Yehudah, sim, por quatro, não 
retirarei o castigo; porque rejeitaram a Toráh de 
Yah HVHY e não guardaram os seus 
regulamentos, antes se deixaram confundir por 
suas próprias mentiras, após as quais andaram 
seus pais. 5 Por isso porei fogo a Yehudah, e ele 
consumirá os palácios de Yerushalaim. 6 Assim diz 
Yah HVHY: Por três transgressões de Yisrael, sim, 
por quatro, não retirarei o castigo; porque vendem 
o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de 
sapatos. 7 Pisam a cabeça dos pobres no pó da 
terra, pervertem o caminho dos mansos; um 
homem e seu pai entram à mesma moça, assim 
profanando o meu Santo nome. 8 Também se 
deitam junto a qualquer altar sobre roupas 
empenhadas, e na casa de seu Elohim bebem o 
vinho dos que têm sido multados. 9 Contudo eu 
destruí o amorreu diante deles, a altura do qual 
era como a dos cedros, e cuja força era como a dos 
carvalhos; mas destruí o seu fruto por cima, e as 
suas raízes por baixo. 10 Outrossim vos fiz subir da 
terra do Egito, e quarenta anos vos guiei no 
deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. 
11 E no meio dos seus filhos suscitei navim, e no 
meio dos seus jovens, nazireus. Acaso não é isso 
assim, israelitas? Diz Yah HVHY. 12 Mas vocês aos 
nazireus destes vinho a beber, e aos navim 
ordenastes, dizendo: Não ministrareis. 13 Eu vos 
apertarei no seu lugar como se aperta um carro 
cheio de feixes. 14 Assim de nada valerá a fuga ao 
ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o 
valente salvará a sua vida. 15 E não ficará em pé o 
que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, 
nem tampouco se livrara o que vai montado a 
cavalo; 16 e aquele que é corajoso entre os 
valentes fugirá desnudo naquele dia, diz Yah 
HVHY.  
 Amós Capítulo, 3  
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1 Ouvi esta palavra que Yah HVHY fala contra 
vocês, israelitas, contra toda a família que fiz subir 
da terra do Egito, dizendo: 2 De todas as famílias 
da terra só a vocês vos tenho conhecido; por 
conseguinte eu vos punirei por todas as suas 
transgressões. 3 Acaso andarão dois juntos, se não 
estiverem de acordo? 4 Bramirá o leão no bosque, 
sem que tenha presa? Fará ouvir a sua voz o leão 
novo no seu covil, se nada tiver apanhado? 5 Cairá 
a ave no laço em terra, se não houver armadilha 
para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que 
tenha apanhado alguma coisa? 6 Tocar-se-á a 
corneta na cidade, e o povo não estremecerá? 
Sucederá qualquer mal à cidade, sem que Yah 
HVHY o tenha feito? 7 Certamente Yah HVHY 
Elohim não fará coisa alguma, sem ter revelado o 
seu segredo aos seus servos, os navim. 8 Bramiu o 
leão, quem não temerá? Falou Yah HVHY Elohim, 
quem não profetizará? 9 Proclamai nos palácios de 
Asdode, e nos palácios da terra do Egito, e dizei: 
Ajuntai-vos sobre os montes de Shomron, e vede 
que grandes alvoroços nela há, e que opressões no 
meio dela. 10 Pois não sabem fazer o que é reto, 
diz Yah HVHY aqueles que entesouram nos seus 
palácios a violência e a destruição. 11 Por 
conseguinte, Yah HVHY Elohim diz assim: um 
inimigo cercará a tua terra; derrubará a tua 
fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. 12 
Assim diz Yah HVHY: Como o apascentador livra 
da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho 
da orelha, assim serão livrados os israelitas que 
habitam em Shomron, junto com um canto do 
leito e um pedaço da cama. 13 Ouvi, e protestai 
contra a casa de Yaacov, diz Yah HVHY Elohim, 
Elohim dos exércitos: 14 Pois no dia em que eu 
punir as transgressões de Yisrael, também 
castigarei os altares de Beit-EL; e as pontas do altar 
serão cortadas, e cairão por terra. 15 Derribarei a 
casa de inverno juntamente com a casa de verão; 
as casas de marfim perecerão, e as grandes casas 
terão fim, diz Yah HVHY.  
 Amós Capítulo, 4  

1 Ouvi esta palavra, vocês, vacas de Basham, que 
estais no monte de Shomron, que oprimis os 
pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a 
seus maridos: Traga aqui, e bebamos. 2 Jurou Yah 
HVHY Elohim, pela sua santidade, que dias estão 
para vir sobre vocês, em que vos levarão com 
anzóis, e aos que sairdes por último com anzóis de 
pesca. 3 E saireis pelas brechas, cada qual em 
frente de si, e serão lançadas para Harmom, diz o 
adon. 4 Vinde a Beit-EL, e transgredi; a Gilgal, e 
multiplicai as transgressões; e cada manhã trazei 

os seus sacrifícios, e de três em três dias os seus 
maaser. 5 E oferecei sacrifício de louvores do que 
é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, 
publicai-as; disso gostais, ó israelitas, diz Yah HVHY 
Elohim. 6 Por isso também vos dei limpeza de 
dentes em todas as suas cidades, e falta de pão em 
todos os seus lugares; contudo não vos 
convertestes a mim, diz Yah HVHY. 7 Além disso, 
retive de vocês a chuva, quando ainda faltavam 
três meses para a ceifa; e fiz que chovesse sobre 
uma cidade, e que não chovesse sobre outra 
cidade; sobre um campo choveu, mas o outro, 
sobre o qual não choveu, secou-se. 8 Andaram 
errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade 
para beberem água, mas não se saciaram; 
contudo não vos convertestes a mim, diz Yah 
HVHY. 9 Feri-vos com crestamento e ferrugem; o 
povaréu das suas hortas, e das suas vinhas, e das 
suas figueiras, e das suas oliveiras, foi devorada 
pela locusta; contudo não vos convertestes a mim, 
diz Yah HVHY. 10 Enviei a doença contagiosa 
contra vocês, à maneira de Egito; os seus jovens 
matei à espada, e os seus cavalos deixei levar 
presos, e o fedor do seu acampamento fiz subir 
aos seus narizes; contudo não vos convertestes a 
mim, diz Yah HVHY. 11 Subverti alguns no meio 
de vocês, como ELOHIM subverteu a Sodoma e 
Gomorra, e ficastes sendo como um tição levado 
do incêndio; contudo não vos convertestes a mim, 
diz Yah HVHY. 12 Por conseguinte assim te farei, 
ó Yisrael, e porque isso te farei, prepara-te, ó 
Yisrael, para te encontrares com o teu ELOHIM. 13 
Porque é ele o que forma os montes, e cria o 
vento, e declara ao homem qual seja o seu 
pensamento, o que faz da manhã trevas, e anda 
sobre os lugares altos da terra; Yah HVHY o Eloha 
dos exércitos é o seu nome.  

 Amós Capítulo, 5  

1 Ouvi esta palavra que levanto como lamentação 
sobre vocês, ó casa de Yisrael. 2 A virgem de Yisrael 
caiu; nunca mais tornará a levantar-se; 
desamparada jaz na sua terra; não há quem a 
levante. 3 Porque assim diz Yah HVHY Elohim: A 
cidade da qual saem mil terá de resto cem, e 
aquela da qual saem cem terá dez para a casa de 
Yisrael. 4 Pois assim diz Yah HVHY à casa de 
Yisrael: Buscai-me, e vivei. 5 Mas não busqueis a 
Beit-EL, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Beer-
shava; porque Gilgal certamente irá ao cativeiro, e 
Beit-EL será desfeita em nada. 6 Buscai a Yah 
HVHY e vivei; para que ele não irrompa na casa de 
Yosef como fogo e a consuma, e não tenha em 
Beit-EL quem o apague. 7 Vocês que converteis o 
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juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, 8 
procurai aquele que fez as Plêiades e o Oriom, e 
torna a sombra da noite em manhã, e transforma 
o dia em noite; o que chama as águas do mar, e as 
derrama sobre a terra; Yah HVHY é o seu nome. 
9 O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de 
sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. 10 Eles 
odeiam ao que na porta os repreende, e 
abominam ao que fala a verdade. 11 Por 
conseguinte, visto que pisais o pobre, e dele exigis 
tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de 
pedras lavradas, não habitareis nelas; e embora 
tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis 
do seu vinho. 12 Pois sei que são muitas as suas 
transgressões, e graves os seus erros; afligis o justo, 
aceitais subornos, e na porta negais o direito aos 
necessitados. 13 Por conseguinte, o que for 
prudente guardará silêncio naquele tempo, 
porque o tempo será mal. 14 Buscai o bem, e não 
o mal, para que vivais; e assim Yah HVHY Eloha 
dos exércitos, estará convosco, como dizeis. 15 
Aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei o 
juízo na porta. Talvez Yah HVHY Eloha dos 
exércitos, tenha piedade do resto de Yosef. 16 Por 
conseguinte, assim diz Yah HVHY Elohim dos 
exércitos, Yah HVHY: Em todas as praças terá 
pranto, e em todas as ruas dirão: Ai! Ai! E ao 
lavrador chamarão para choro, e para pranto os 
que souberem prantear. 17 E em todas as vinhas 
terá pranto; porque passarei pelo meio de ti, diz 
Yah HVHY. 18 Ai de vocês que desejais o dia de 
Yah HVHY ! De que vos servirá? O dia de Yah 
HVHY é trevas e não luz. 19 Como o homem que 
fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele 
um urso; ou como se, entrando em casa, 
encostasse a mão à parede, e o mordesse uma 
cobra. 20 Não será, o dia de Yah HVHY trevas e 
não luz? Não será completa escuridão, sem 
nenhum resplendor? 21 Aborreço, desprezo as 
suas festas, e não me deleito nas suas assembleias 
solenes. 22 Ainda que me ofereçais oferendas, 
juntamente com as suas ofertas de cereais, não 
me agradarei deles; nem atentarei para as ofertas 
pacíficas de seus animais cevados. 23 Afasta de 
mim o ruído das tuas canções, porque não ouvirei 
as melodias das tuas liras. 24 Corra, porém, a 
justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro 
perene. 25 Oferecestes-me vocês sacrifícios e 
ofertas no deserto por quarenta anos, ó casa de 
Yisrael? 26 Sim, levastes Sicute, seu governante, e 
Quium, seu Elohim -estrela, imagens que fizestes 
para vos mesmos. 27 Por conseguinte vos levarei 
cativos para além de Dammesek, diz Yah HVHY 
cujo nome é Elohim dos exércitos.  

 Amós Capítulo, 6  

1 Ai daqueles que vivem sossegados em Sion, e 
dos que estão seguros no monte de Shomron, dos 
homens notáveis da principal das nações, e aos 
quais vem a casa de Yisrael! 2 Passai a Calné, e 
vede; e dali ide à grande Hamate; depois descei a 
Gate dos felishtim; acaso são melhores que estes 
reinos? Ou são maiores os seus termos do que os 
seus termos? 3 Ó vocês que afastais o dia mal e 
fazeis que se aproxime o assento da violência. 4 Ai 
daqueles que dormem em camas de marfim, e se 
estendem sobre os seus leitos, e comem os 
cordeiros tirados do rebanho, e os bezerros do 
meio do curral; 5 que cantam ao som da lira, e 
inventam para si instrumentos musicais, assim 
como David; 6 que bebem vinho em taças, e se 
ungem com o mais excelente óleo; mas não se 
afligem por causa da ruína de Yosef! 7 Por 
conseguinte agora irão em cativeiro entre os 
primeiros que forem cativos; e cessarão as festas 
dos banqueteadores. 8 Jurou Yah HVHY Elohim 
por si mesmo, diz Yah HVHY Eloha dos exércitos: 
Abomino a soberba de Yaacov, e odeio os seus 
palácios; por isso entregarei a cidade e tudo o que 
nela há. 9 E se ficarem de resto dez homens numa 
casa, morrerão. 10 Quando o parente de alguém, 
aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os 
ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no 
mais interior da casa: Está ainda alguém contigo? 
E este responder: Ninguém; então lhe dirá ele: 
Fique quieto, porque não devemos fazer menção 
do nome de Yah HVHY. 11 Pois Yah HVHY 
ordena, e a casa grande será despedaçada, e a 
casa pequena reduzida a fragmentos. 12 Acaso 
correrão cavalos pelos rochedos? Lavrar-se-á ali 
com bois? Mas vocês hão tornado o juízo em fel, e 
o fruto da justiça em alosna; 13 vocês que vos 
alegrais de nada, vocês que dizeis: Não nos temos 
nós tornado poderosos por nossa própria força? 
14 Pois eu me levantarei contra vocês, ó casa de 
Yisrael, uma nação, diz Yah HVHY Elohim dos 
exércitos, e ela vos oprimirá, desde a entrada de 
Hamate até o ribeiro de Arabá.  

 Amós Capítulo, 7  

1 Assim me mostrou Yah HVHY Elohim: e ele 
formava gafanhotos no princípio do rebentar da 
vegetação serôdia, e era a vegetação serôdia 
depois da segada do governante. 2 E quando eles 
tinham comido completamente a vegetação da 
terra, eu disse: Yah HVHY Elohim, perdoa, peço a 
você; como subsistirá Yaacov? Pois ele é pequeno. 
3 Então Yah HVHY se lamentou disso. Não 
acontecerá, disse Yah HVHY. 4 Assim me mostrou 
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18 Ovadyah - Obadias 

 ֵסֶפר ֹעַבְדָיה 
 

 Obadias Capítulo, 1  

1 Visão de Ovadyah. Yah HVHY Elohim disse 
assim a respeito de Edom: Temos ouvido novas da 
parte de Yah HVHY e por entre as nações foi 
enviado um mensageiro a dizer: Levantai-vos, e 
levantemo-nos contra ela para a guerra. 2 Te farei 
pequeno entre as nações; serás muito 
desprezado. 3 A soberba do teu coração te 
enganou, ó tu que habitas nas fendas do 
penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu 
lev: Quem me derrubará em terra? 4 Embora 
subas ao alto como águia, e embora se ponha o 
teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz 
Yah HVHY. 5 Se a ti viessem ladrões, ou 
roubadores de noite (como estás destruído! ), não 
furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti 
viessem os vindimadores, não deixariam umas 
uvas de rabisco? 6 Como foram rebuscados os 
bens de Esav! Como foram esquadrinhados os 
seus tesouros ocultos! 7 Todos os teus 
confederados te moveram para fora dos teus 
limites; os que estavam de paz contigo te 
enganaram, e prevaleceram contra ti; os que 
comem o teu pão põem debaixo de ti uma 
armadilha; não há em Edom entendimento. 8 
Acaso não acontecerá naquele dia, diz Yah HVHY 
que farei perecer os sábios de Edom, e o 
entendimento do monte de Esav? 9 E os teus 
valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que 
do monte de Esav seja cada um exterminado pela 

matança. 10 Por causa da violência feita a teu 
irmão Yaacov, cobrir-te-á a confusão, e serás 
exterminado para sempre. 11 No dia em que 
estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos 
lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe 
entraram pelas portas e lançaram sortes sobre 
Yerushalaim, tu mesmo eras como um deles. 12 
Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de 
teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te 
sobre os filhos de Yehudah no dia da sua ruína, 
nem falar arrogantemente no dia da tribulação; 13 
nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua 
calamidade; sim, tu não devias olhar, satisfeito, 
para o seu mal, no dia da sua calamidade; nem 
lançar mão dos seus bens no dia da sua 
calamidade; 14 nem te postar nas encruzilhadas, 
para exterminares os que escapassem; nem 
entregar os que lhe restassem, no dia da 
tribulação. 15 Uma vez que o dia de Yah HVHY 
está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, 
assim se fará contigo; o teu feito tornará sobre a 
tua cabeça. 16 Pois como vocês bebestes no meu 
Santo monte, assim beberão de contínuo todas as 
nações; sim, beberão e sorverão, e serão como se 
nunca tivessem sido. 17 Mas no monte de Sion 
terá livramento, e ele será Santo; e os da casa de 
Yaacov possuirão as suas herdades. 18 E a casa de 
Yaacov será um fogo, e a casa de Yosef uma 
chama, e a casa de Esav restolho; aqueles se 
acenderão contra estes, e os consumirão; e 
ninguém mais restará da casa de Esav; porque Yah 
HVHY o disse. 19 Os do Negebe possuirão o monte 
de Esav, e os da planície, os felishtim; possuirão 
também os campos de Efraim, e os campos de 
Shomron; e Binyamin possuirá a Gileade. 20 Os 
cativos deste exército dos israelitas possuirão os 
Knaanim até Zarefate; e os cativos de Yerushalaim, 
que estão em Sefarade, possuirão as cidades do 
Negebe. 21 Subirão salvadores ao monte de Sion 
para julgarem o monte de Esav; e o governo será 
de Yah HVHY. 
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19 Yonah – Jonas 

 ֵסֶפר יֹוָנה 
 

 Yonah - Jonas Capítulo, 1  

1 Ora veio a palavra de Yah HVHY a Yonah, filho 
de Amitai, dizendo: 2 Levanta-te, vai à grande 
cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua 
malícia subiu até mim. 3 Yonah, porém, levantou-
se para fugir da presença de Yah HVHY para 
480Társis. E, descendo a Jope, achou um navio que 
ia para Társis; pagou, a sua passagem, e desceu 
para dentro dele, para ir com eles para Társis, da 
presença de Yah HVHY. 4 Mas Yah HVHY lançou 
sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar 
uma grande tempestade, de modo que o navio 
estava a ponto de se despedaçar. 5 Então os 
marinheiros tiveram medo, e clamavam cada um 
ao seu Elohim, e alijaram ao mar a carga que 
estava no navio, para o aliviarem; Yonah, porém, 
descera ao porão do navio; e, tendo-se deitado, 
dormia um profundo sono. 6 O adon do navio, 
chegou-se a ele, e disse: Que estás fazendo, ó tu 
que dormes? Levanta-te, clama ao teu elohim; 
talvez assim ele se lembre de nós, para que não 
pereçamos. 7 E dizia cada um ao seu 
companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para 
sabermos por causa de quem nos sobreveio este 
mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Yonah. 
8 Disseram a ele: Declara-nos tu agora, por causa 
de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é 
a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que 
povo você é? 9 Respondeu a eles ele: Eu sou yvri, 
e temo a Yah HVHY Eloha dos céus, que fez o 
mar e a terra seca. 10 Então estes homens se 
encheram de grande temor, e disseram a ele: Que 
é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que 
fugia da presença de Yah HVHY porque ele lhe 
tinha declarado. 11 Ainda lhe perguntaram: Que 
te faremos nós, para que o mar se nos acalme? 
Pois o mar se ia tornando cada vez mais 
tempestuoso. 12 Respondeu a eles ele: Levantai-
me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará; 
porque eu sei que por minha causa vos sobreveio 

 
480 "Társis": Para os hebreus "Társis" representava os confins da terra, como 
alcance dos olhos. Uma expressão de linguagem para dizer que uma pessoa 

esta grande tempestade. 13 Entretanto os 
homens se esforçavam com os remos para tornar 
a alcançar a terra; mas não podiam, uma vez que 
o mar se ia embravecendo cada vez mais contra 
eles. 14 Por isso clamaram a Yah HVHY e 
disseram: Nós te rogamos, ó Yah HVHY que não 
pereçamos por causa da vida deste homem, e que 
não ponhas sobre nós o sangue inocente; porque 
tu, Eterno, fizeste como te aprouve. 15 Então 
levantaram a Yonah, e o lançaram ao mar; e 
cessou o mar da sua fúria. 16 Temeram, os 
homens a Yah HVHY com grande temor; e 
ofereceram sacrifícios a Yah HVHY e fizeram 
votos. 17 Então Yah HVHY determinou um 
grande peixe, para que tragasse a Yonah; e esteve 
Yonah três dias e três noites nas entranhas do 
peixe.  

 Yonah - Jonas Capítulo, 2  

1 E orou Yonah a Yah HVHY seu Elohim, lá das 
entranhas do peixe; 2 e disse: Na minha angústia 
clamei ao Eterno, e ele me respondeu; do ventre 
do sepulcro gritei, e tu ouviste a minha voz. 3 Pois 
me lançaste no profundo, no coração dos mares, e 
a corrente das águas me cercou; todas as tuas 
ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. 
4 E eu disse: Lançado estou de diante dos teus 
olhos; como tornarei a olhar para o teu Santo 
templo? 5 As águas agitadas me cercaram, o 
abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na 
minha cabeça. 6 Eu desci até os fundamentos dos 
montes; a terra encerrou-me para sempre com os 
seus ferrolhos; mas tu, Yah HVHY meu ELOHIM, 
fizeste subir da cova a minha vida. 7 Quando 
dentro de mim desfalecia o meu ser, eu me 
lembrei de Yah HVHY; e chegou a ti a minha 
súplica, no teu Santo templo. 8 Os que se apegam 
aos vãos ídolos afastam de si a clemência. 9 Mas 
eu te oferecerei sacrifício com a voz de ações 
benevolentes; o que votei pagarei. Ao Yah HVHY 
pertence a salvação. 10 Falou, Yah HVHY ao peixe, 
e o peixe vomitou a Yonah na terra.  

 Yonah - Jonas Capítulo, 3  

1 Pela segunda vez veio a palavra de Yah HVHY a 
Yonah, dizendo: 2 Levanta-te, e vai à grande 
cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que 
eu te ordeno. 3 Levantou-se, Yonah, e foi a Nínive, 
segundo a palavra de Yah HVHY. Nínive era uma 
grande cidade, de três dias de jornada. 4 E 
começou Yonah a entrar pela cidade, fazendo a 

navegaria até o fim do mundo. Társis não era um lugar específico, mas uma 
figura de linguagem.  
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jornada dum yom, e clamava, dizendo: Ainda 
quarenta dias, e Nínive será subvertida. 5 E os 
homens de Nínive tiveram fé em Elohim; e 
proclamaram em abstinência, e vestiram-se de 
saco, desde o maior deles até o menor. 6 A notícia 
chegou também ao governante de Nínive; e ele se 
levantou do seu trono e, despindo-se do seu 
manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre 
cinzas. 7 E fez uma proclamação, e a publicou em 
Nínive, por decreto do governante e dos seus 
nobres, dizendo: Não provem coisa alguma nem 
homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas; 
não comam, nem bebam água; 8 mas sejam 
cobertos de saco, tanto os homens como os 
animais, e clamem fortemente Elohim; e 
convertam-se, cada um do seu mal caminho, e da 
violência que há nas suas mãos. 9 Quem sabe 
Elohim se voltará, e se 481reconsidere, e se apartará 
do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? 
10 Viu Elohim o que fizeram, como se 
converteram do seu mal caminho, e Elohim 
reconsiderou o mal que tinha dito lhes faria, e não 
o fez.  

 Yonah - Jonas Capítulo, 4  

1 Mas isso desagradou extremamente a Yonah, e 
ele ficou irado. 2 E orou a Yah HVHY e disse: Ah! 
Yah HVHY ! Não foi isso o que eu disse, estando 
ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a 
fugir para Társis, eu sabia que és Elohim 

compassivo e clemente, longânimo e grande em 
benignidade, e que 482reconsidera do mal. 3 Agora, 
ó Yah HVHY tira-me a vida, melhor me é morrer 
do que viver. 4 Respondeu o Soberano: É razoável 
essa tua ira? 5 Então Yonah saiu do povoado, e 
sentou-se ao oriente dela; e ali fez para si uma 
barraca, e se sentou debaixo dela, à sombra, até 
ver o que aconteceria à cidade. 6 E fez Yah HVHY 
Elohim nascer uma aboboreira, e fê-la crescer por 
cima de Yonah, para que lhe fizesse sombra sobre 
a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado; de modo 
que Yonah se alegrou em extremo por causa da 
aboboreira. 7 Mas Elohim expediu um bicho, no 
dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a 
aboboreira, de sorte que esta se secou. 8 E 
aconteceu que, aparecendo o sol, Elohim mandou 
um vento calmoso oriental; e o sol bateu na 
cabeça de Yonah, de maneira que ele desmaiou, e 
desejou com toda a sua vida morrer, dizendo: 
Melhor me é morrer do que viver. 9 Então 
perguntou Elohim a Yonah: É razoável essa tua ira 
por causa da aboboreira? Respondeu ele: É justo 
que eu me enfade a ponto de desejar a morte. 10 
Disse Yah HVHY: Tens piedade da aboboreira, na 
qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer; que 
numa noite nasceu, e numa noite pereceu. 11 E 
não hei de eu ter piedade da grande cidade de 
Nínive em que há mais de cento e vinte mil 
pessoas que não sabem discernir entre a sua mão 
direita e a esquerda, e muitos animais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
481 "reconsidere": outras versões: arrependa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482 "reconsidera": outras versões traduziram por "arrepende". O Eterno D-us 
não se arrepende.  
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20 Mikah – Mikah 

 ֵסֶפר ִמיָכה 
 

 Mikah - Miquéias Capítulo, 1  

1 A palavra de Yah HVHY que veio a Mikah, 
morastita, nos dias de Yotam Ahaz e Hizekiyah 
governantes de Yehudah a qual ele viu sobre 
Shomron e Yerushalaim. 2 Ouvi, todos os povos; 
presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há; e seja 
testemunha contra vocês Yah HVHY Elohim, Yah 
HVHY desde o seu templo Separado. 3 Porque Yah 
HVHY está a sair do seu lugar, e descerá, e andará 
sobre as alturas da terra. 4 Os montes debaixo dele 
se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera 
diante do fogo, como as águas que se precipitam 
por um declive. 5 Sucede tudo isso por causa da 
transgressão de Yaacov, e por causa das 
transgressões da casa de Yisrael. Qual é a 
transgressão de Yaacov? Não é Shomron? E quais 
os altos de Yehudah? Não é Yerushalaim? 6 Por 
isso farei de Shomron um montão de pedras do 
campo, uma terra de plantar vinhas; e farei rebolar 
as suas pedras para o vale, e descobrirei os seus 
fundamentos. 7 Todas as suas imagens esculpidas 
serão despedaçadas, todos os seus salários serão 
queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos 
farei uma assolação; porque pelo salário de 
prostituta os ajuntou, e em salário de prostituta se 
tornarão. 8 Por isso lamentarei e uivarei, andarei 
despojado e desnudo farei lamentação como de 
chacais, e pranto como de avestruzes. 9 Pois as 
suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até 
Yehudah; estendeu-se até a porta do meu povo, 
até Yerushalaim. 10 Não o anuncieis em Gate, em 
Aco não choreis; em Bete-Le-Afra revolvei-vos no 
pó. 11 Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa 
nudez; a moradora de Zaanã não saiu; o pranto de 
Bete-Ezel tomará de vocês a sua morada. 12 Pois a 
moradora de Marote espera ansiosamente pelo 
bem; porque desceu de Yah HVHY o mal até a 
porta de Yerushalaim. 13 Ata ao carro o cavalo 
ligeiro, ó moradora de Laquis; esta foi o princípio 
do erro para a filha de Sion; em ti se acharam as 
transgressões de Yisrael. 14 Por isso darás a 
Moresete-Gate presentes de despedida; as casas 
de Aczibe se tornarão em engano para os 
governantes de Yisrael. 15 Ainda trarei a ti, o 

moradora de Maressa, aquele que te possuirá; 
chegará até Adulão a grandeza de Yisrael. 16 Faze-
te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas 
delícias; alarga a tua calva como a águia, porque de 
ti serão levados para a prisão.  

 Mikah - Miquéias Capítulo, 2  

1 Ai daqueles que nas suas camas maquinam a 
transgressão e planejam o mal! Quando raia o dia, 
põem-no por obra, está no poder da sua mão. 2 E 
cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as 
tomam; assim fazem violência a um homem e à 
sua casa, a uma pessoa e à sua herança. 3 Por 
conseguinte, assim diz Yah HVHY: Contra esta 
família maquino um mal, de que não retirareis os 
seus pescoços; nem andareis arrogantemente; 
porque este tempo é mal. 4 Naquele dia surgirá 
contra vocês um motejo, e se levantará pranto 
lastimoso, dizendo: Nós estamos inteiramente 
despojados; a porção do meu povo ele a troca; 
como ele a remove de mim! Aos rebeldes reparte 
os nossos campos. 5 Por conseguinte, não terás tu, 
na congregação de Yah HVHY quem lance o 
cordel pela sorte. 6 Não ministrareis; assim 
ministram eles: Não se deve ensinar tais palavras;  

não nos alcançará o opróbrio. 7 Acaso dir-se-á isso, 
ó casa de Yaacov: tem-se restringido o Espírito de 
Yah HVHY ? São estas as suas obras? E não é 
assim que fazem bem as minhas palavras ao que 
anda retamente? 8 Mas há pouco se levantou o 
meu povo como um inimigo; de sobre a vestidura 
arrancais o manto aos que passam seguros, como 
homens contrários à guerra. 9 As mulheres do meu 
povo, vocês as lançam das suas casas agradáveis; 
dos seus filhinhos tirais para sempre o meu 
esplendor. 10 Levantai-vos, e ide-vos, este não é 
lugar de descanso; por causa da imundícia que traz 
destruição, sim, destruição enorme.  

11 Se algum homem, andando em espírito de 
falsidade, mentir, dizendo: Eu te proferir a palavra 
acerca do vinho e da bebida forte; será esse tal o 
navi deste povo. 12 Certamente te ajuntarei todo, 
ó Yaacov; certamente congregarei o restante de 
Yisrael; pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no 
curral, como rebanho no meio do seu pasto; farão 
estrondo por causa da multidão dos homens. 13 
Subirá diante deles aquele que abre o caminho; 
eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por 
ela; e o governante irá adiante deles, e Yah HVHY 
à testa deles.  

 Mikah - Miquéias Capítulo, 3  
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1 E disse eu: Ouvi, peço-vos, ó chefes de Yaacov, e 
vocês, ó príncipes da casa de Yisrael: não é a vocês 
que pertence saber a justiça? 2 A vocês que 
aborreceis o bem, e amais o mal, que arrancais a 
pele de cima deles, e a carne de cima dos seus 
ossos, 3 os que comeis a carne do meu povo e lhes 
arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os 
repartis em pedaços como para a panela e como 
carne dentro do caldeirão. 4 Então clamarão a Yah 
HVHY; ele, porém, não lhes responderá, antes 
esconderá deles a sua face naquele tempo, 
conforme eles fizeram mal nas suas obras. 5 Assim 
diz Yah HVHY a respeito dos navim que fazem 
errar o meu povo, que clamam: Paz! Enquanto 
têm o que comer, mas preparam a guerra contra 
aquele que nada lhes mete na boca. 6 Por 
conseguinte se vos fará noite sem visão; e trevas 
sem adivinhação terá para vocês. Assim se porá o 
sol sobre os navim, e sobre eles, obscurecerá o dia. 
7 E os videntes se envergonharão, e os 
adivinhadores se confundirão; sim, todos eles 
cobrirão os seus lábios, porque não terá resposta 
de Elohim. 8 Quanto a mim, estou cheio do poder 
do Espírito de Yah HVHY assim como de justiça e 
de coragem, para declarar a Yaacov a sua 
transgressão e a Yisrael o seu erro. 9 Ouvi agora 
isto, vocês chefes da casa de Yaacov, e vocês 
governantes da casa de Yisrael, que abominais a 
justiça e perverteis tudo o que é direito, 10 
edificando a Sion com sangue, e a Yerushalaim 
com transgressão. 11 Os seus chefes dão as 
sentenças por subornos, e os seus cohanim 
ensinam por interesse, e os seus navim adivinham 
por dinheiro; e ainda se encostam a Yah HVHY 
dizendo: Não está Yah HVHY no meio de nós? 
Nenhum mal nos sobrevirá. 12 Por conseguinte, 
por causa de vocês, Sion será lavrada como um 
campo, e Yerushalaim se tornará em montões de 
pedras, e o monte desta casa em lugares altos 
dum bosque.  

 Mikah - Miquéias Capítulo, 4  

1 Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da 
casa de Yah HVHY será estabelecido como o mais 
alto dos montes, e se exaltará sobre os outeiros, e 
a ele andará os povos. 2 E irão muitas nações, e 
dirão: Vinde, e subamos ao monte de Yah HVHY 
e à casa de Elohim de Yaacov, para que nos ensine 
os seus caminhos, de sorte que andemos nos seus 
caminhos; porque de Sion sairá a toráh, e de 
Yerushalaim a palavra de Yah HVHY. 3 E julgará 

 
483 Mq 5: 2 – “dias mais longinquos”: Erradamente outras bíblias traduziram 
por “dias da eternidade”.  

entre muitos povos, e arbitrará entre nações 
poderosas e longínquas; e converterão as suas 
espadas em relhas de arado, e as suas lanças em 
podadeiras; uma nação não levantará a espada 
contra outra nação, nem aprenderão mais a 
guerra. 4 Mas assentar-se-á cada um debaixo da 
sua videira, e debaixo da sua figueira, e não terá 
quem os espante, porque a boca de Yah HVHY 
dos exércitos o disse. 5 Pois todos os povos andam, 
cada um em nome do seu elohim; mas nós 
andaremos para todo o sempre em o nome de 
Yah HVHY nosso ELOHIM. 6 Naquele dia, diz Yah 
HVHY congregarei a que coxeava, e recolherei a 
que tinha sido expulsa, e a que eu afligi. 7 E da que 
coxeava farei um resto, e da que tinha sido 
arrojada para longe, uma nação poderosa; e Yah 
HVHY reinará sobre eles no monte Sion, desde 
agora e para sempre. 8 E a ti, ó torre do rebanho, 
outeiro da filha de Sion, a ti virá, sim, a ti virá o 1º 
domínio, o governo da filha de Yerushalaim. 9 E 
agora, por que fazes tão grande pranto? Não há 
em ti governante? Pereceu o teu conselheiro, de 
modo que se apoderaram de ti dores, como da 
que está de parto, 10 Sofre dores e trabalha, ó filha 
de Sion, como a que está de parto; porque agora 
sairás do povoado, e morarás no campo, e virás 
até Bavel. Ali, porém serás livrada; ali te remirá 
Yah HVHY da mão de teus inimigos. 11 Agora se 
congregaram muitas nações contra ti, que dizem: 
Seja ela profanada, e vejam os nossos olhos o seu 
desejo sobre Sion. 12 Mas, não sabem os 
pensamentos de Yah HVHY nem entendem o seu 
conselho; porque as ajuntou como gavelas para 
dentro da eira. 13 Levanta-te, e debulha, ó filha de 
Sion, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de 
bronze as tuas unhas; e esmiuçarás a muitos 
povos; e dedicarás o seu ganho a Yah HVHY e os 
seus pertences a Yah HVHY de toda a terra. Agora, 
ajunta-te em tropas, ó filha de tropas; pôr-se-á 
cerco contra nós; ferirão com a vara no queixo ao 
juiz de Yisrael.  

 Mikah - Miquéias Capítulo, 5  

1 E tu, Beit Lehem Efrata, posto que pequena para 
estar entre os milhares de Yehudah, de ti sairá para 
mim o que há de reinar em Yisrael, e as origens 
dele são desde os tempos passados, desde os 
483dias mais longínquos. 2 Por conseguinte ele 
Elohim os entregará até o tempo em que, a que 
gera, dar a luz; então o resto de seus irmãos voltará 
aos israelitas. 3 E ele permanecerá, e apascentará 
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o povo na força de Yah HVHY na excelência do 
nome de Yah HVHY seu Elohim; e eles 
permanecerão, porque agora ele será grande até 
os fins da terra. 4 E este será a nossa paz. Quando 
a Ashur entrar em nossa terra, e quando pisar em 
nossos palácios, então suscitaremos contra ela 
sete apascentadores e oito príncipes no meio dos 
homens. 5 Esses consumirão a terra da Ashur à 
espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. 
Assim ele nos livrará da Ashur, quando entrar em 
nossa terra, e quando calcar os nossos termos. 6 E 
o resto de Yaacov estará no meio de muitos povos, 
como orvalho da parte de Yah HVHY como 
chuvisco sobre a vegetação, que não espera pelo 
homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. 7 
Também o resto de Yaacov estará entre as nações, 
no meio de muitos povos, como um leão entre os 
animais do bosque, como um leão novo entre os 
rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as 
pisará e despedaçará, sem que tenha quem as 
livre. 8 A tua mão será exaltada sobre os teus 
adversários e serão exterminados todos os seus 
inimigos. 9 Naquele dia, diz Yah HVHY 
exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e 
destruirei os teus carros; 10 destruirei as cidades 
da tua terra, e irei derrubar todas as tuas 
fortalezas. 11 Tirarei as feitiçarias da tua mão, e 
não terás adivinhadores; 12 arrancarei do meio de 
ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas; e 
não adorarás mais a obra das tuas mãos. 13 Do 
meio de ti arrancarei os teus aserins, e destruirei as 
tuas cidades. 14 E com ira e com furor exercerei 
vingança sobre as nações que não obedeceram.  

 Mikah - Miquéias Capítulo, 6  

1 Ouvi agora o que diz Yah HVHY: Levanta-te, 
contende perante os montes, e ouçam os outeiros 
a tua voz. 2 Ouvi, montes, a demanda de Yah 
HVHY e vocês, fundamentos duradouros da terra; 
porque Yah HVHY tem uma demanda com o seu 
povo e com Yisrael entrará em juízo. 3 Ó povo 
meu, que é que te tenho feito? E em que te 
enfadei? Testifica contra mim. 4 Pois te fiz subir da 
terra do Egito, e da casa da servidão te remi; e 
enviei adiante de ti a Moshe, Aharôn e Miriã. 5 
Povo meu, você deve lembrar agora da consulta 
de Balaq, governante de Moav, e do que lhe 
respondeu Bileam, filho de Beor, e do que 
aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que 
conheças as justiças de Yah HVHY. 6 Com que me 
apresentarei diante de Yah HVHY e me prostrarei 
perante Elohim excelso? Apresentar-me-ei diante 
dele com sacrifício, com bezerros de um ano? 7 
Agradar-se-á Yah HVHY de milhares de carneiros, 

ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu 
1º filho pela minha transgressão, o fruto das 
minhas entranhas pelo erro da minha vida? 8 Ele 
te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que 
Yah HVHY requer de ti, senão que pratiques a 
justiça, e ames a benevolência, e andes 
humildemente com o teu ELOHIM? 9 A voz de 
Yah HVHY clama à cidade, e o que é sábio temerá 
o teu nome. Escutai a vara, e quem a ordenou. 10 
Por acaso ainda há na casa do infiel tesouros de 
impiedade? E a efa desfalcada, que é detestável? 
11 Justificarei ao que tem balanças falsas, e uma 
bolsa de pesos enganosos? 12 Pois os ricos do 
povoado estão cheios de violência, e os seus 
moradores falam mentiras, e a língua deles é 
enganosa na sua boca. 13 Assim eu também te 
enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te, por 
causa dos teus erros. 14 Tu comerás, mas não te 
fartarás; e a tua fome estará sempre contigo; 
removerás os teus bens, mas nada livrarás; e 
aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. 15 Tu 
semearás, mas não segarás; pisarás a azeitona, 
mas não te ungirás de azeite; e pisarás a vindima, 
mas não beberás o vinho. 16 Porque se observam 
os regulamentos de Onri, e todas as obras da casa 
de Ahab, e vocês andais nos conselhos deles; para 
que eu faça de ti uma desolação, e dos seus 
moradores um assobio. Assim trareis sobre vocês 
o opróbrio do meu povo.  

 Mikah - Miquéias Capítulo, 7  

1 Ai de mim! Porque estou feito como quando são 
colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da 
vindima; não há cacho de uvas para comer, nem 
figo temporão que o meu ser deseja. 2 Pereceu da 
terra o homem piedoso; e entre os homens não há 
um que seja reto; todos armam ciladas para 
sangue; caça cada um a seu irmão com uma rede. 
3 As suas mãos estão sobre o mal para o fazerem 
diligentemente; o príncipe e o juiz exigem a 
suborno, e o grande manifesta o desejo mal do seu 
ser; e assim todos eles tecem o mal. 4 O melhor 
deles é como um espinho; o mais reto é pior do 
que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos seus 
vigias, a saber, a sua punição; agora começará a 
sua confusão. 5 Não creiais no amigo, nem confieis 
no companheiro; guarda as portas da tua boca 
daquela que repousa no teu seio. 6 Pois o filho 
despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a 
nora contra a sogra; os que são contra o homem 
são os da própria casa. 7 Assim eu, confiarei no 
Senhor; esperarei no ELOHIM da minha salvação. 
O meu ELOHIM me ouvirá. 8 Não te alegres, 
inimiga minha, a meu respeito; quando eu cair, 
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levantar-me-ei; quando me sentar nas trevas, Yah 
HVHY será a minha luz. 9 Sofrerei a indignação de 
Yah HVHY porque tenho erro contra ele; até que 
ele julgue a minha causa, e execute o meu direito. 
Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. 10 
E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, 
a ela que me disse: Onde está Yah HVHY teu 
Elohim? Os meus olhos a contemplarão; agora ela 
será pisada como a lama das ruas. 11 É dia de 
reedificar os teus muros! Naquele dia será dilatado 
grandemente o teu termo. 12 Naquele dia virão a 
ti da Ashur e das cidades do Egito, e do Egito até o 
Rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. 
13 Mas a terra será entregue à desolação por 
causa dos seus moradores, por causa do fruto das 
suas obras. 14 Apascenta com a tua vara o teu 
povo, o rebanho da tua herança, que mora a sós 
no bosque, no meio do Carmelo; apascentem-se 
em Basham e Gileade, como nos dias antigos. 15 
Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua 
saída da terra do Egito. 16 As nações o verão, e 
envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu 
poder; porão a mão sobre a boca, e os seus 
ouvidos ficarão surdos. 17 Lamberão o pó como 
serpentes; como répteis da terra, tremendo, 
sairão dos seus esconderijos; com pavor virão a 
Yah HVHY nosso ELOHIM, e terão medo de ti. 18 
Quem é Elohim semelhante a ti, que perdoas a 
transgressão, e que te esqueces da transgressão 
do resto da tua herança? Yah HVHY não retém a 
sua ira para sempre, porque ele se deleita na 
benignidade. 19 Tornará a apiedar-se de nós; 
pisará aos pés as nossas transgressões. Tu lançarás 
todos as nossas transgressões nas profundezas do 
mar. 20 Mostrarás a Yaacov a fidelidade, e a 
Avraham a benignidade, conforme juraste a 
nossos pais desde os dias antigos. 
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21 Nachum – Naum 

 ֵסֶפר ַנחּום
 

 Nachum - Naum Capítulo, 1  

1 Oráculo acerca de Nínive. Rolo da visão de 
Nachum, o elcosita. 2 Yah HVHY é um Elohim 
zeloso e vingador; Yah HVHY é vingador e cheio 
de indignação; Yah HVHY toma vingança contra 
os seus adversários, e guarda a ira contra os seus 
inimigos. 3 Yah HVHY é tardio em irar-se, e de 
grande poder, e ao culpado de maneira alguma 
terá por inocente; Yah HVHY tem o seu caminho 
no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o 
pó dos seus pés. 4 Ele repreende o mar, e o faz 
secar, e esgota todos os rios; desfalecem Basham 
e Carmelo, e a flor do Líbano murcha. 5 Os montes 
tremem perante ele, e os outeiros se derretem; e 
a terra fica devastada diante dele, sim, o mundo, e 
todos os que nele habitam. 6 Quem pode manter-
se diante do seu furor? E quem pode subsistir 
diante do ardor da sua ira? A sua cólera se 
derramou como um fogo, e por ele as rochas são 
fendidas. 7 Yah HVHY é bom, uma fortaleza no dia 
da angústia; e conhece os que nele confiam. 8 E 
com uma inundação transbordante acabará duma 
vez com o lugar dela; e até para dentro das trevas 
perseguirá os seus inimigos. 9 Que é o que 
projetais vocês contra Yah HVHY ? Ele destruirá 
de vez; não se levantará por duas vezes a angústia. 
10 Pois ainda que eles se entrelacem como os 
espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, 
serão inteiramente consumidos como restolho 
seco. 11 Não saiu de ti um que maquinava o mal 
contra Yah HVHY aconselhando maldade? 12 
Assim diz Yah HVHY: Por mais intatos que sejam, 
e por mais numerosos, assim mesmo serão 
exterminados e passarão. Ainda que te afligi, não 
te afligirei mais. 13 Mas agora quebrarei o seu jugo 
de sobre ti, e romperei as tuas cadeias. 14 Contra 
ti, porém, Yah HVHY deu ordem que não tenha 
mais linhagem do teu nome; da casa dos teus 
elohim exterminarei as imagens de escultura e as 
de fundição; farei o teu sepulcro, porque és vil. 15 
Veja sobre os montes os pés do que traz boas 
novas, do que anuncia a paz! Celebra as tuas 
festas, ó Yehudah, cumpre os teus votos, porque o 

infiel não tornará mais a passar por ti; ele é 
inteiramente exterminado.  

 Nachum - Naum Capítulo, 2  

1 O destruidor sobe contra ti. Guarda tu a 
fortaleza, vigia o caminho, robustece os lombos, 
arregimenta bem as tuas forças. 2 Pois Yah HVHY 
restaura a excelência de Yaacov, qual a excelência 
de Yisrael; porque os saqueadores os despojaram 
e destruíram os seus sarmentos. 3 Os escudos dos 
seus valentes estão vermelhos, os homens 
valorosos estão vestidos de escarlate; os carros 
resplandecem como o aço no dia da sua 
preparação, e as lanças são brandidas. 4 Os carros 
andam furiosamente nas ruas; cruzam as praças 
em todas as direções; parecem como tochas, e 
correm como os relâmpagos. 5 Ele se lembra dos 
seus nobres; eles tropeçam na sua marcha; 
apressam-se para chegar ao muro de cidade, 
arma-se a manta. 6 As portas dos rios abrem-se, e 
o palácio está em confusão. 7 E está decretado: ela 
é despida e levada cativa; e as suas servas gemem 
como pombas, batendo em seus peitos. 8 Nínive 
desde que existe tem sido como um tanque de 
águas; elas, porém, fogem agora: parai, parai, 
clama-se; mas ninguém olhara para trás. 9 Saqueai 
a prata, saqueai o ouro; não há fim dos tesouros; 
abastança há de todas as coisas preciosas. 10 Ela 
está vazia, esgotada e devastada; derrete-se o lev, 
tremem os joelhos, e em todos os lombos há dor; 
o rosto de todos eles empalidece. 11 Onde está 
agora o covil dos leões, e a habitação dos leões 
novos, onde andavam o leão, e a leoa, e o cachorro 
do leão, sem haver ninguém que os espantasse? 
12 O leão arrebatava o que bastava para os seus 
cachorros, e estrangulava a presa para as suas 
leoas, e enchia de presas as suas cavernas, e de 
rapina os seus covis. 13 Eu estou contra ti, diz Yah 
HVHY dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus 
carros, e a espada devorará os teus leões novos; e 
exterminarei da terra a tua presa; e não se ouvira 
mais a voz dos teus embaixadores.  

 Nachum - Naum Capítulo, 3  

1 Ai do povoado ensanguentada! Ela está toda 
cheia de mentiras e de rapina! Da presa não há 
fim! 2 Veja o estrépito do açoite, e o estrondo das 
rodas, os cavalos que curveteiam e os carros que 
saltam; 3 o cavaleiro que monta, a espada 
rutilante, a lança reluzente, a, multidão de mortos, 
o montão de corpos, e defuntos inumeráveis; 
tropeçam nos corpos; 4 tudo isso por causa da 
multidão dos adultérios, da meretriz formosa, da 
mestra das feitiçarias, que vende nações por seus 
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deleites, e famílias pelas suas feitiçarias. 5 Eu estou 
contra ti, diz Yah HVHY dos exércitos; e levantarei 
as tuas fraldas sobre o teu semblante; e às nações 
mostrarei a tua nudez, e seus reinos a tua 
vergonha. 6 Lançarei sobre ti imundícias e te 
tratarei com desprezo, e te porei como 
espetáculo. 7 E há de ser todos os que te virem 
fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída; quem 
terá piedade dela? De onde te buscarei 
consoladores? 8 Você é melhor do que Tebas, que 
se sentava à beira do Nilo, cercada de águas, tendo 
por baluarte o mar, e as águas por muralha, 9 
Etiópia e Egito eram a sua força, que era 
inesgotável; Pute e Líbia eram teus aliados. 10 
Contudo ela foi levada, foi para a prisão; também 
os seus pequeninos foram despedaçados nas 
entradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres 
lançaram sortes, e todos os seus grandes foram 
presos em grilhões. 11 Tu também serás 
embriagada, e ficarás escondida; e buscarás um 
refúgio do inimigo. 12 Todas as tuas fortalezas 
serão como figueiras com figos temporãos; sendo 
eles sacudidos, caem na boca do que os há de 
comer. 13 As tuas tropas no meio de ti são como 
mulheres; as portas da tua terra estão de todo 
abertas aos teus inimigos; o fogo consome os teus 
ferrolhos. 14 Tira água para o tempo do cerco; 
reforça as tuas fortalezas; entra no lodo, pisa o 
barro, pega na forma para os tijolos. 15 O fogo ali 
te consumirá; a espada te exterminará; ela te 
devorará como a locusta. Multiplica-te como a 
locusta, multiplica-te como o gafanhoto. 16 
Multiplicaste os teus negociantes mais do que as 
estrelas dos céus; a locusta estende as asas e sai 
voando. 17 Os teus príncipes são como os 
gafanhotos, e os teus chefes como enxames de 
gafanhotos, que se acampam nas sebes nos dias 
de frio; em subindo o sol voam, e não se sabe o 
lugar em que estão. 18 Os teus apascentadores 
dormitam, ó governante da Ashur; os teus nobres 
dormem, o teu povo está espalhado pelos 
montes, sem que tenha quem o ajunte. 19 Não há 
cura para a tua ferida; a tua chaga é grave. Todos 
os que ouvirem a tua fama baterão as palmas 
sobre ti; porque, sobre quem não tem passado 
continuamente a tua malícia? 
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22 Chavakuk – Habacuk 

 ֵסֶפר ֲחַבּקּוק 
 

 Chavakuk - Habacuk Capítulo, 1  

1 O oráculo que o navi Habacuque viu. 2 Até 
quando Yah HVHY, clamarei eu, e tu não 
escutarás? Ou gritarei a ti: Violência! E não 
salvarás? 3 Por que razão me fazes ver a 
transgressão, e a opressão? Pois a destruição e a 
violência estão diante de mim; há também 
contendas, e o litígio é suscitado. 4 Por esta causa 
a toráh se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta; 
porque o infiel cerca o justo, de sorte que a justiça 
é pervertida. 5 Vede entre as nações, e olhai; 
maravilhai-vos e admirai-vos; porque realizo em 
seus dias uma obra, que vocês não acreditarão, 
quando vos for contada. 6 Pois suscito os Casdim, 
essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a 
largura da terra para se apoderar de moradas que 
não são suas. 7 Ela é terrível e espantosa; dela 
mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. 8 Os seis 
cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, se 
mais ferozes do que os lobos a tarde; os seus 
cavaleiros espalham-se por toda a parte; sim, os 
seus cavaleiros vêm de longe; voam como a águia 
que se apressa a devorar. 9 Eles todos vêm com 
violência; a sua vanguarda irrompe como o vento 
oriental; eles ajuntam cativos como areia. 10 
Escarnecem dos governantes, e dos príncipes 
fazem zombaria; eles se riem de todas as 
fortalezas; porque, amontoando terra, as tomam. 
11 Então passam impetuosamente, como um 
vento, e seguem, mas eles são culpados, esses cujo 
próprio poder e o seu Elohim. 12 Não você é desde 
a eternidade, ó Yah HVHY meu Elohim, meu 
Santo? Nós não morreremos. Ó Yah HVHY para 
juízo puseste este povo; e tu, ó Rocha, o 
estabeleceste para correção. 13 Tu que és tão 
puro de olhos que não podes ver o mal, e que não 
podes contemplar a perversidade, por que olhas 
para os que procedem aleivosamente, e te calas 
enquanto o infiel devora aquele que e mais justo 
do que ele. 14 E farias os homens como os peixes 
do mar, como os répteis, que não têm quem os 
governe, 15 Ele a todos levanta com o anzol, 
apanha-os com a sua rede; e os ajunta na sua rede 
varredoura; por isso ele se alegra e se contenta. 16 

Por isso sacrifica à sua rede, e queima incenso à 
sua varredoura; porque por elas enriquece a sua 
porção, e e abundante a sua comida. 17 Por acaso 
por isso continuará esvaziando a sua rede e 
matando sem piedade os povos?  

 Chavakuk - Habacuk Capítulo, 2  

1 Sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre 
a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o 
que ele me dirá, e o que eu responderei quando 
for questionado. 2 Então Yah HVHY me 
respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem 
legível sobre tábuas, para que a possa ler quem 
passa correndo. 3 Pois a visão é ainda para um 
tempo determinado, mas ao fim falará, e não 
mentirá. Se tardar, espera-a; porque certamente 
virá, não tardará. 4 Veja o soberbo! A sua vida não 
é reta nele; mas o justo viverá por sua fé. 5 Além 
disso, ele transgride pelo vinho; o homem soberbo 
não permanece. Como a cova, ele alarga o seu 
desejo; como a morte, nunca se pode fartar, mas 
ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos 
os povos. 6 Não levantarão, todos estes contra ele 
um provérbio e um dito zombador? E dirão: Ai 
daquele que acumula o que não é seu! (até 
quando? ) e daquele que se carrega a si mesmo de 
penhores! 7 Não se levantarão de repente os teus 
credores? E não despertarão os que te farão 
tremer? Então lhes servirás tu de despojo. 8 Visto 
como despojaste muitas nações, os demais povos 
te despojarão a ti, por causa do sangue dos 
homens, e da violência para com a terra, a cidade, 
e todos os que nela habitam. 9 Ai daquele que 
adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr 
o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da 
calamidade! 10 Vergonha maquinaste para a tua 
casa; destruindo tu a muitos povos, pecaste contra 
a tua nefesh. 11 Pois a pedra clamará da parede, e 
a trave lhe responderá do madeiramento. 12 Ai 
daquele que edifica a cidade com sangue, e que 
funda a cidade com transgressão! 13 Acaso não 
procede de Yah HVHY dos exércitos que os povos 
trabalhem para o fogo e as nações se cansem em 
vão? 14 Pois a terra se encherá do conhecimento 
do esplendor de Yah HVHY como as águas 
cobrem o mar. 15 Ai daquele que dá de beber ao 
seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e 
que o embebeda para ver a sua nudez! 16 Serás 
farto de ignomínia em lugar de honra; bebe tu 
também, e sê como um incircunciso; o cálice da 
mão direita de Yah HVHY se chegará a ti, e 
ignomínia cairá sobre o teu esplendor. 17 Pois a 
violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e 
bem assim a destruição das feras te amedrontará 
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por causa do sangue dos homens, e da violência 
para com a terra, a cidade e todos os que nele 
habitam. 18 Que aproveita a imagem esculpida, 
tendo-a esculpido o seu artífice? A imagem de 
fundição, que ensina a mentira? Pois o artífice 
confia na sua própria obra, quando forma ídolos 
mudos. 19 Ai daquele que diz ao pau: Acorda; e à 
pedra muda: Desperta! Pode isso ensinar? Está 
coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há 
espírito algum. 20 Mas Yah HVHY está no seu 
templo Separado; cale-se diante dele toda a terra; 
cale-se diante dele toda a terra.  

 Chavakuk - Habacuk Capítulo, 3  

1 Oração do navi Habacuque, à moda de sigionote. 
2 Eu ouvi, ETERNO, a tua fama, e temi; aviva, ó Yah 
HVHY a tua obra no meio dos anos; faze que ela 
seja conhecida no meio dos anos; na ira você deve 
lembrar da clemência. 3 Elohim veio de Temã, e do 
monte Parã o Santo. O seu esplendor cobriu os 
céus, e a terra encheu-se do seu louvor. 4 E o seu 
resplendor é como a luz, da sua mão saem raios 
brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. 5 
Adiante dele vai a doença contagiosa, e por detrás 
a praga ardente. 6 Pára, e mede a terra; olha, e 
sacode as nações; e os montes perpétuos se 
espalham, os outeiros eternos se abatem; assim é 
o seu andar desde a eternidade. 7 Vejo as tendas 
de Cusã em aflição; tremem as cortinas da terra de 
Midyam. 8 Acaso é contra os rios que Yah HVHY 
está irado? E contra os ribeiros a tua ira, ou contra 
o mar o teu furor, visto que andas montado nos 

teus cavalos, nos teus carros de conquista? 9 
Descoberto de todo está o teu arco; a tua aljava 
está cheia de flechas. (Selá) Tu fendes a terra com 
rios. 10 Os montes te veem, e se contorcem; 
inundação das águas passa; o abismo faz ouvir a 
sua voz, e levanta bem alto as suas mãos. 11 O sol 
e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo 
das tuas flechas volantes, e ao brilho intenso da tua 
lança fulgurante. 12 Com indignação marchas pela 
terra, com ira trilhas as nações. 13 Tu sais para o 
socorro do teu povo, para salvamento dos teus 
ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do infiel, 
descobrindo-lhe de todo os fundamentos. (selá)14 
Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as 
suas próprias lanças; eles me acometem como 
turbilhão para me espalharem; alegram-se, como 
se estivessem para devorar o pobre em segredo. 
15 Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, pelo 
montão de grandes águas. 16 Ouvindo-o eu, o 
meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os 
meus lábios; entra a podridão nos meus ossos, 
vacilam os meus passos; em silêncio, aguardarei o 
dia da angústia que há de vir sobre o povo 17 Ainda 
que a figueira não floresça, nem tenha fruto nas 
vides; ainda que falhe o produto da oliveira, e os 
campos não produzam mantimento; ainda que o 
rebanho seja exterminado da malhada e nos 
currais não tenha gado, 18 contudo eu me 
alegrarei no ETERNO, exultarei no ELOHIM da 
minha salvação. 19 O Yah HVHY Elohim é minha 
força, ele fará os meus pés como os da corça, e me 
fará andar sobre os meus lugares altos. (Ao 
regente de música. Para instrumentos de cordas. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Os doze profetas – Sofonias - Tsefanyah 

 

490 
 

 

 

23 Sofonias – Tsefanyah 

 ֵסֶפר ְצַפְנָיה 
 

 Sofonias - Tsefanyah Capítulo, 1  

1 A palavra de Yah HVHY que veio a Tsefanyah, 
filho de Cuxe, filho de Gedalias, filho de Amaryahu, 
filho de Hizekiyah, nos dias de Yoshiah, filho de 
Amom, governante de Yehudah. 2 Hei de 
consumir por completo tudo sobre a superfície da 
terra, diz Yah HVHY. 3 Consumirei os homens e os 
animais; consumirei as aves dos céus, e os peixes 
do mar, e os tropeços juntamente com os infiéis; e 
exterminarei os homens de sobre a superfície da 
terra, diz Yah HVHY. 4 E estenderei a minha mão 
contra Yehudah, e contra todos os moradores de 
Yerushalaim; e exterminarei deste lugar o resto de 
Baal [senhor], e os nomes dos cohanim de ídolos, 
juntamente com os cohanim; 5 e os que sobre os 
telhados adoram o corpo celeste, e aqueles 
adoradores que juram a Yah HVHY e juram por 
Milcom; 6 e os que deixam de seguir a Yah HVHY 
e os que não buscam a Yah HVHY nem 
perguntam por ele. 7 Fique quieto diante de Yah 
HVHY Elohim, porque o dia de Yah HVHY está 
perto; Yah HVHY tem preparado um sacrifício, e 
tem santificado os seus convidados. 8 E no dia do 
sacrifício de Yah HVHY castigarei os oficiais, e os 
filhos do governante, e todos os que se vestem de 
trajes estrangeiros. 9 Castigarei também naquele 
dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que 
enchem de violência e de dolo a casa do seu adon. 
10 E naquele dia, diz Yah HVHY far-se-á ouvir uma 
voz de clamor desde a porta dos peixes, e um uivo 
desde a segunda parte, e grande estrépito desde 
os outeiros. 11 Uivai vocês, moradores de Mactes, 
porque todo o povo de Kanaan está arruinado; 
todos os que pesam a prata são destruídos. 12 E 
há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a 
Yerushalaim com lanternas, e castigarei os 
homens que se embrutecem com as fezes do 
vinho, que dizem no seu lev: Yah HVHY não faz o 
bem nem faz o mal. 13 Por isso as riquezas deles 
se tornarão em despojo e as suas casas em 
desolação; e edificarão casas, mas não habitarão 
nelas; e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o 
vinho. 14 O grande dia de Yah HVHY está perto, 

está perto, e se apressa muito a voz do dia de Yah 
HVHY; amargamente clamará ali o homem 
poderoso. 15 Aquele dia é dia de indignação, dia 
de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de 
assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de 
nuvens e de densas trevas, 16 dia de corneta e de 
alarido contra as cidades fortificadas e contra as 
torres altas. 17 E angustiarei os homens, e eles 
andarão como cegos, porque pecaram contra Yah 
HVHY; e o seu sangue se derramará como pó, e a 
sua carne como esterco. 18 Nem a sua prata nem 
o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação de 
Yah HVHY; mas pelo fogo do seu zelo será 
devorada toda a terra; porque certamente fará de 
todos os moradores da terra uma destruição total 
e apressada.  

 Sofonias Capítulo, 2  

1 Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem 
pudor; 2 antes que o decreto produza efeito, e o 
dia passe como a pragana; antes que venha sobre 
vocês o furor da ira de Yah HVHY sim, antes que 
venha sobre vocês o dia da ira de Yah HVHY. 3 
Buscai a Yah HVHY vocês todos os mansos da 
terra, que têm posto por obra o seu juízo; buscai a 
justiça, buscai a mansidão; acaso serão escondidos 
no dia da ira de Yah HVHY. 4 Pois Gaza será 
desamparada, e Asquelom assolada; Asdode ao 
meio-dia será expelida, e Ecrom desarraigada. 5 Ai 
dos moradores da borda do mar, da nação dos 
quereteus! A palavra de Yah HVHY é contra vocês, 
ó Kanaan, terra dos felishtim; e eu vos destruirei, 
sem que fique sequer um habitante. 6 E a borda 
do mar será de pastagens, com cabanas para os 
apascentadores, e currais para os rebanhos. 7 E 
será a costa para o restante da casa de Yehudah, 
para que eles se apascentem ali; de tarde se 
deitarão nas casas de Asquelom; Yah HVHY seu 
Elohim os visitará, e os fará tornar do seu cativeiro. 
8 Eu ouvi o escárnio de Moav, e os ultrajes dos 
filhos de Amom, com que escarneceram do meu 
povo, e se engrandeceram contra o seu termo. 9 
Por conseguinte diz Yah HVHY dos exércitos, 
Elohim de Yisrael: Tão certo como eu vivo, Moav 
será como Sodoma, e os filhos de Amom como 
Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e 
desolação perpétua; o restante do meu povo os 
saqueará, e o restante da minha nação os 
possuirá. 10 Isso terão em recompensa da sua 
soberba, porque usaram de escárnios, e se 
engrandeceram contra o povo de Yah HVHY dos 
exércitos. 11 Yah HVHY se mostrará terrível 
contra eles; aniquilará todos os deuses da terra, e 
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adorá-lo-ão, cada uma desde o seu lugar, todas as 
ilhas das nações. 12 Também vocês, ó etíopes, 
serão mortos pela minha espada. 13 Ainda ele 
estenderá a mão contra o Norte, e destruirá a 
Ashur; e fará de Nínive uma desolação, terra árida 
como o deserto. 14 E no meio dela se deitarão 
manadas, todas as feras do campo; e alojar-se-ão 
nos capitéis dela tanto o pelicano como o ouriço; a 
voz das aves se ouvirá nas janelas; e terá desolação 
nos limiares; ele tem posto a descoberto a obra de 
cedro. 15 Esta é a cidade alegre, que vivia em 
segurança, que dizia no seu lev: Eu sou, e fora de 
mim não há outra. Como se tem ela tornado em 
desolação, em covil de feras! Todo o que passar 
por ela assobiará, e meneará a mão.  

 Sofonias Capítulo, 3  

1 Ai da rebelde e contaminada, do povoado 
opressora! 2 Não escuta a voz, não aceita a 
correção, não confia no Senhor, nem se aproxima 
do seu Elohim. 3 Os seus oficiais são leões 
rugidores no meio dela; os seus shoftim são lobos 
da tarde, que nada deixam para o dia seguinte. 4 
Os seus navim são levianos, homens aleivosos; os 
seus cohanim profanam o lugar sagrado, e fazem 
violência à toráh. 5 Yah HVHY é justo no meio 
dela; ele não comete transgressão; cada manhã 
traz o seu juízo à luz; nunca falta; o injusto, porém, 
não conhece a vergonha. 6 Exterminei as nações, 
as suas torres estão assoladas; fiz desertas as suas 
praças a ponto de não ficar quem passe por elas; 
as suas cidades foram destruídas, até não ficar 
ninguém, até não haver quem as habite. 7 Eu dizia: 
Certamente me temerás e aceitarás a correção; e 
assim a sua morada não seria destruída, conforme 
tudo o que eu havia determinado a respeito dela. 
Mas eles se levantaram de madrugada, e 
corromperam todas as suas obras. 8 Por 
conseguinte esperai-me a mim, diz Yah HVHY no 
dia em que eu me levantar para o despojo; porque 
o meu intento é ajuntar nações e congregar reinos, 
para sobre eles derramar a minha indignação, e 
todo o ardor da minha ira; esta terra toda será 
consumida pelo fogo do meu zelo. 9 Pois então 
darei lábios puros aos povos, para que todos 
invoquem o nome de Yah HVHY e o sirvam com 
o mesmo espírito. 10 Dalém dos rios da Etiópia os 
meus adoradores, a saber, a filha dos meus 
dispersos, trarão a minha oferenda. 11 Naquele 
dia não te envergonharás de nenhuma das tuas 
obras, com que te rebelaste contra mim; porque 
então tirarei do meio de ti, os que exultam 
arrogantemente, e tu nunca mais te 

ensoberbeceras no meu Santo monte. 12 Mas 
deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e 
eles confiarão no nome de Yah HVHY. 13 O 
remanescente de Yisrael não cometerá 
transgressão, nem proferirá mentira, e na sua 
boca não se achará língua enganosa; serão 
apascentados, e se deitarão, e não terá quem os 
espante. 14 Canta alegremente, ó filha de Sion; 
rejubila, ó Yisrael; contenta-te, e exulta de todo o 
lev, ó filha de Yerushalaim. 15 Yah HVHY afastou 
os juízos que havia contra ti, lançou fora o teu 
inimigo; o Governante de Yisrael, Yah HVHY está 
no meio de ti; não temerás daqui doravante mal 
algum. 16 Naquele dia se dirá a Yerushalaim: Não 
tenha medo, ó Sion; não se enfraqueçam as tuas 
mãos. 17 Yah HVHY teu Elohim está no meio de 
ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti 
com alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-
se-á em ti com prazer. 18 Os que em tristeza 
suspiram pela assembleia solene, os quais te 
pertenciam, eu os congregarei; esses para os quais 
era um opróbrio o peso que estava sobre ela. 19 
Naquele tempo procederei contra todos os que te 
afligem; e salvarei a que coxeia, e recolherei a que 
foi expulsa; e deles farei um louvor e um nome em 
toda a terra em que têm sido envergonhados. 20 
Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos 
recolherei; porque farei de vocês um nome e um 
louvor entre todos os povos da terra, quando eu 
tornar o seu cativeiro diante dos seus olhos, diz 
Yah HVHY. 
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24 Chagai – Ageu 

 ֵסֶפר ַחַּגי
Escrito aproximadamente em 520 AEC 

 Chagai - Ageu Capítulo, 1  

1 No segundo ano do governante Daryavesh, no 
6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra de Yah 
HVHY por intermédio do navi Ageu, a Zerubabel, 
governador de Yehudah, filho de Sealtiel, e a 
Yehôshua, o grande cohen, filho de Yehozadaque, 
dizendo: 2 Assim fala Yah HVHY dos exércitos, 
dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o 
tempo de se construir a casa de Yah HVHY. 3 Veio, 
a palavra de Yah HVHY por intermédio do navi 
Ageu, dizendo: 4 Acaso é tempo de habitardes nas 
suas casas forradas, enquanto esta casa fica 
desolada? 5 Ora assim diz Yah HVHY dos 
exércitos: Considerai os seus caminhos. 6 Tendes 
semeado muito, e recolhido pouco; comeis, mas 
não vos fartais; bebeis, mas não vos saciais; vestis-
vos, mas ninguém se aquece; e o que recebe 
salário, recebe-o para o meter num saco furado. 7 
Assim diz Yah HVHY dos exércitos: Considerai os 
seus caminhos. 8 Subi ao monte, e trazei madeira, 
e edificai a casa; e dela me deleitarei, e serei 
exaltado, diz Yah HVHY. 9 Esperastes o muito, 
mas veio a ser pouco; e esse pouco, quando o 
trouxestes para casa, eu o dissipei com um 
assopro. Por que causa? Diz Yah HVHY dos 
exércitos. Por causa da minha casa, que está em 
ruínas, enquanto correis, cada um de vocês, à sua 
própria casa. 10 Por isso os céus por cima de vocês 
retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. 11 
E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, 
sobre o trigo e o vinho novo e o azeite, e sobre 
tudo o que a terra produz; como também sobre os 
homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. 
12 Então Zerubabel, filho de Sealtiel, e o grande 
cohen Yehôshua, filho de Yehozadaque, 

 
484 Ag 2.7 – “coisas preciosas”: Chemdat / ֶחְמַּדת, do feminino. 
Essa palavra aparece 4 vezes na bíblia, e em todas as passagens 
foi usado para dar o entendimento de preciosidade. Ref. 1ª 
Samuel 9.20, Ageu 2.7, Daniel 11.38, 2ª Crônicas 36.10.  
A palavra hebraica Chemdat / ֶחְמַּדת, não faz referência a uma 
pessoa, mas as riquezas que as nações darão para construir a 
Casa do Eterno. 
Virão ou virá? Conta no hebraico o termo “virão” que está na 

juntamente com todo o resto do povo, 
obedeceram a voz de Yah HVHY seu Elohim, e as 
palavras do navi Ageu, como Yah HVHY seu 
Elohim o tinha enviado; e temeu o povo diante de 
Yah HVHY. 13 Então Ageu, o mensageiro de Yah 
HVHY falou ao povo, conforme a mensagem de 
Yah HVHY dizendo: Eu sou convosco, e diz Yah 
HVHY. 14 E Yah HVHY suscitou o espírito do 
governador de Yehudah Zerubabel, filho de 
Sealtiel, e o espírito do grande cohen Yehôshua, 
filho de Yehozadaque, e o espírito de todo o resto 
do povo; e eles vieram, e começaram a trabalhar 
na casa de Yah HVHY dos exércitos, seu Elohim, 
15 ao 24º dia do 6º mês.  

 Chagai - Ageu Capítulo, 2  

1 No segundo ano do governante Daryavesh, no 
7º mês, ao 20º 1º do mês, veio a palavra de Yah 
HVHY por intermédio do navi Ageu, dizendo: 2 Fala 
agora ao governador de Yehudah, Zerubabel, filho 
de Sealtiel, e ao grande cohen Yehôshua, filho de 
Yehozadaque, e ao resto do povo, dizendo: 3 
Quem há entre vocês, dos sobreviventes, que viu 
esta casa no seu primeiro esplendor? Em que 
estado a vedes agora? Não é como nada em seus 
olhos? 4 Esforça-te, Zerubabel, diz Yah HVHY e 
esforça-te, grande cohen Yehôshua, filho de 
Yehozadaque, e esforçai-vos, todo o povo da terra, 
diz Yah HVHY e trabalhai; porque eu sou 
convosco, diz Yah HVHY dos exércitos, 5 segundo 
o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, 
e o meu espírito mora no meio de vocês; não 
temais. 6 Pois assim diz Yah HVHY dos exércitos; 
Ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e 
a terra, o mar e a terra seca. 7 Farei tremer a todas 
as nações; e as 484 coisas preciosas dos povos virão, 
e encherei de esplendor esta Casa, diz Yah HVHY 
dos exércitos. 8 Minha é a prata, e meu é o ouro, 
diz Yah HVHY dos exércitos. 9 O esplendor desta 
última casa será maior do que a da primeira, diz 
Yah HVHY dos exércitos; e neste lugar darei a paz, 
diz Yah HVHY dos exércitos. 10 Ao 24º dia do mês 
9º, no segundo ano de Daryavesh, veio a palavra 
de Yah HVHY ao navi Ageu, dizendo: 11 Assim diz 

terceira pessoa no plural. O substantivo traduzido como “coisas 
preciosas” (Chemdat) está no singular feminino. Portanto a 
tradução “e o desejado […] virá” está equivocada. 
Para ficar claro que o Eterno estava falando de coisas preciosas e 
não de uma pessoa leia o verso 8 de Ageu capítulo 2; “Minha é a 
prata, e meu é o ouro, diz YHVH dos exércitos.” 
Traduções similares: Bíblia de Jerusalém, NVI, NVT, bíblia TEB, 
bíblia do Peregrino, bíblia católica, bíblia hebraica, bíblia judaica, 
Bíblia Tradução Brasileira e bíblia TNM. 
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Yah HVHY dos exércitos: Pergunta agora aos 
cohanim, acerca da toráh, dizendo: 12 Se alguém 
levar na aba de suas vestes carne santa, e com a 
sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, 
ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, 
ficará este santificado? E os cohanim 
responderam: Não. 13 Então perguntou Ageu: Se 
alguém, que for contaminado pelo contato com o 
corpo morto, tocar nalguma destas coisas, ficará 
ela imunda? E os cohanim responderam: Ficará 
imunda. 14 Ao que respondeu Ageu, dizendo: 
Assim é este povo, e assim é esta nação diante de 
mim, diz Yah HVHY; assim é toda a obra das suas 
mãos; e tudo o que ali oferecem impuro é. 15 
Agora considerai o que acontece desde aquele dia. 
Antes que se lançasse pedra sobre pedra no 
templo de Yah HVHY 16 quando alguém vinha a 
um montão de trigo de vinte medidas, havia 
somente dez; quando vinha ao lagar para tirar 
cinquenta, havia somente vinte. 17 Feri-vos com 
mangra, e com ferrugem, e com saraiva, em todas 

as obras das suas mãos; e não houve entre vocês 
quem voltasse para mim, diz Yah HVHY. 18 
Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, 
desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se 
lançaram os alicerces do templo de Yah HVHY 
sim, considerai essas coisas. 19 Está ainda semente 
no celeiro? A videira, a figueira, a romeira, e a 
oliveira ainda não dão os seus frutos? Desde este 
dia hei de vos abençoar. 20 Veio pela segunda vez 
a palavra de Yah HVHY a Ageu, aos vinte e quatro 
do mês, dizendo: 21 Fala a Zerubabel, governador 
de Yehudah, dizendo: Abalarei os céus e a terra; 22 
e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força 
dos reinos das nações; destruirei o carro e os que 
nele andam; os cavalos e os seus cavaleiros cairão, 
cada um pela espada do seu irmão. 23 Naquele 
dia, diz Yah HVHY dos exércitos, tomar-te-ei, ó 
Zerubabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz Yah 
HVHY e te farei como um anel de selar; porque te 
escolhi, diz Yah HVHY dos exércitos. 
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25 Zekaryah – Zacarias 

 ֵסֶפר ְזַכְרָיה 
Escrito aproximadamente em 519 AEC 

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 1  

1 No 8º mês do segundo ano de Daryavesh veio a 
palavra de Yah HVHY ao navi Zacaryah, filho de 
Berekyah, filho de Ido, dizendo: 2 Yah HVHY se 
irou fortemente contra seus pais. 3 Por 
conseguinte dize-lhes: Assim diz Yah HVHY dos 
exércitos: Tornai-vos para mim, diz Yah HVHY dos 
exércitos, e eu me tornarei para vocês, diz Yah 
HVHY dos exércitos. 4 Não sejais como seus pais, 
aos quais clamavam os navim antigos, dizendo: 
Assim diz Yah HVHY dos exércitos: Convertei-vos 
agora dos seus maus caminhos e das suas más 
obras; mas não ouviram, nem me atenderam, diz 
Yah HVHY. 5 Vossos pais, onde estão eles? E os 
navim, viverão eles para sempre? 6 Contudo as 
minhas palavras e os meus regulamentos, que eu 
ordenei pelos navim, meus servos, acaso não 
alcançaram a seus pais? E eles se arrependeram, e 
disseram: Assim como Yah HVHY dos exércitos 
fez tenção de nos tratar, segundo os nossos 
caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele 
nos tratou. 7 Aos vinte e quatro dias do mês 
undécimo, que é o mês de sebate, no segundo ano 
de Daryavesh, veio a palavra de Yah HVHY ao navi 
Zacaryah, filho de Berekyah, filho de Ido, dizendo: 
8 Olhei de noite, e vi um homem montado num 
cavalo vermelho, e ele estava parado entre as 
murtas que se achavam no vale; e atrás dele 
estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. 9 
Então perguntei: Meu Senhor, quem são estes? 
Respondeu-me o mensageiro que falava comigo: 
Eu te mostrarei o que estes são. 10 Respondeu, o 
homem que estava parado entre as murtas, e 
disse: Estes são os que Yah HVHY tem enviado 
para percorrerem a terra. 11 E eles responderam 
ao mensageiro de Yah HVHY que estava parado 
entre as murtas, e disseram: Nós temos percorrido 
a terra, e a terra toda está tranquila e em 
descanso. 12 Então o mensageiro de Yah HVHY 
respondeu, e disse: Yah HVHY dos exércitos, até 
quando não terás piedade de Yerushalaim, e das 
cidades de Yehudah, contra as quais estiveste 
indignado estes setenta anos? 13 Respondeu Yah 
HVHY ao mensageiro que falava comigo, com 

palavras boas, palavras consoladoras. 14 O 
mensageiro, que falava comigo, disse-me: Clama, 
dizendo: Assim diz Yah HVHY dos exércitos: Com 
grande zelo estou zelando por Yerushalaim e por 
Sion. 15 E estou grandemente indignado contra as 
nações em descanso; porque eu estava um pouco 
indignado, mas eles agravaram o mal. 16 Por 
conseguinte, Yah HVHY diz assim: Voltei-me, 
agora, para Yerushalaim com clemência; nela será 
edificada a minha casa, diz Yah HVHY dos 
exércitos, e o cordel será estendido sobre 
Yerushalaim. 17 Clama outra vez, dizendo: Assim 
diz Yah HVHY dos exércitos: As minhas cidades 
ainda se transbordarão de bens; e Yah HVHY 
ainda consolará a Sion, e ainda escolherá a 
Yerushalaim. 18 Levantei os meus olhos, e olhei, e 
veja quatro chifres. 19 Eu perguntei ao 
mensageiro que falava comigo: Que é isto? Ele me 
respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a 
Yehudah, a Yisrael e a Yerushalaim. 20 Yah HVHY 
mostrou-me quatro ferreiros. 21 Então perguntei: 
Que vêm estes a fazer? Ele respondeu, dizendo: 
Estes são os chifres que dispersaram Yehudah, de 
maneira que ninguém levantou a cabeça; mas 
estes vieram para os amedrontarem, para 
derrubarem os chifres das nações que levantaram 
os seus chifres contra a terra de Yehudah, a fim de 
a espalharem.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 2  

1 Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e veja 
um homem que tinha na mão um cordel de medir. 
2 Então perguntei: Para onde vais tu? Respondeu-
me ele: Para medir Yerushalaim, a fim de ver qual 
é a sua largura e qual o seu comprimento. 3 E saiu 
o mensageiro que falava comigo, e outro 
mensageiro lhe saiu ao encontro, 4 e lhe disse: 
Corre, fala a este jovem, dizendo: Yerushalaim será 
habitada como as aldeias sem muros, por causa da 
multidão, nela, dos homens e dos animais. 5 Pois 
eu, diz Yah HVHY lhe serei um muro de fogo em 
redor, e eu, no meio dela, lhe serei a grandeza. 6 
Ah, ah! Fugi agora da terra do norte, diz Yah HVHY 
porque vos espalhei como os quatro ventos dos 
céus, diz Yah HVHY. 7 Ah! Escapai para Sion, vocês 
que habitais com a filha de Bavel. 8 Pois assim diz 
Yah HVHY dos exércitos: Para obter a grandeza 
ele me expediu às nações que vos despojaram; 
porque aquele que tocar em vocês toca na menina 
do seu olho. 9 Porque veja aí levantarei a minha 
mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles 
que os serviram; assim sabereis vocês que Yah 
HVHY dos exércitos me expediu. 10 Exulta, e 
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alegra-te, ó filha de Sion; venho, e habitarei no 
meio de ti, diz Yah HVHY. 11 E naquele dia muitas 
nações se ajuntarão a Yah HVHY e serão o meu 
povo; e habitarei no meio de ti, e saberás que Yah 
HVHY dos exércitos me expediu a ti. 12 Então Yah 
HVHY possuirá a Yehudah como sua porção na 
terra santa, e ainda escolherá a Yerushalaim. 13 
Cale-se, toda a carne, diante de Yah HVHY; 
porque ele se levantou da sua santa morada.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 3  

1 Ele me mostrou o grande cohen Yehôshua, o 
qual estava diante do mensageiro de Yah HVHY e 
Satan estava à sua mão direita, para se lhe opor. 2 
Mas o mensageiro de Yah HVHY disse a Satan: 
Que Yah HVHY te repreenda, ó Satan; sim, Yah 
HVHY que escolheu Yerushalaim, te repreenda! 
Não é este um tição tirado do fogo? 3 Ora 
Yehôshua, vestido de trajes sujos, estava em pé 
diante do mensageiro. 4 Então falando este, 
ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: 
Tirai-lhe estes trajes sujos. E a Yehôshua disse: 
Tenho feito com que passe de ti a tua 
transgressão, e te vestirei de trajes festivos. 5 
Também disse eu: Ponham-lhe sobre a cabeça um 
turbante limpo. Puseram-lhe, sobre a cabeça um 
turbante limpa, e vestiram-no; e o mensageiro de 
Yah HVHY estava ali de pe. 6 E o mensageiro de 
Yah HVHY protestou a Yehôshua, dizendo: 7 
Assim diz Yah HVHY dos exércitos: Se andares nos 
meus caminhos, e se observares as minhas 
ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e 
guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os 
que estão aqui. 8 Ouve, Yehôshua, grande cohen, 
tu e os teus companheiros que se assentam diante 
de ti, porque são homens portentosos; eu farei vir 
o meu servo, o Ramo. 9 Pois veja aqui a pedra que 
pus diante de Yehôshua; sobre esta pedra única 
estão sete olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz 
Yah HVHY dos exércitos, e tirarei a transgressão 
desta terra num só dia. 10 Naquele dia, diz Yah 
HVHY dos exércitos, cada um de vocês convidará o 
seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo 
da figueira.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 4  

1 Ora o mensageiro que falava comigo voltou, e 
me despertou, como a um homem que é 
despertado do seu sono; 2 e me perguntou: Que 
vês? Respondi: Olho, e veja uma menorah todo de 
ouro, e um vaso de azeite em cima, com sete 
lâmpadas, e há sete canudos que se unem às 
lâmpadas que estão em cima dele; 3 e junto a ele 

há duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, 
e outra à sua esquerda. 4 Então perguntei ao 
mensageiro que falava comigo: Meu adon, que é 
isso? 5 Respondeu-me o mensageiro que falava 
comigo, e me disse: Não sabes tu o que isso é? E 
eu disse: Não, meu adon. 6 Ele me respondeu, 
dizendo: Esta é a palavra de Yah HVHY a 
Zerubabel, dizendo: Não por força nem por poder, 
mas pelo meu espírito, diz Yah HVHY dos 
exércitos. 7 Quem você é, ó monte grande? Diante 
de Zerubabel tornar-te-ás uma campina; e ele 
trará a pedra angular com aclamações: 
Benevolência, benevolência a ela. 8 Ainda me veio 
a palavra de Yah HVHY dizendo: 9 As mãos de 
Zerubabel têm lançado os alicerces desta casa; 
também as suas mãos a acabarão; e saberás que 
Yah HVHY dos exércitos me expediu a vos. 10 
Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois 
estes sete se alegrarão, vendo o prumo na mão de 
Zerubabel. São estes os sete olhos de Yah HVHY 
que discorrem em toda a terra. 11 Falei mais, e lhe 
perguntei: Que são estas duas oliveiras à direita e 
à esquerda da menorah? 12 Segunda vez falei-lhe, 
perguntando: Que são aqueles dois ramos de 
oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro, e 
que vertem de si azeite dourado? 13 Ele me 
respondeu, dizendo: Não sabes o que é isso? E eu 
disse: Não, meu adon. 14 Então ele disse: Estes são 
os dois ungidos, que assistem junto a Yah HVHY 
de toda a terra.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 5  

1 Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e veja 
um rolo voante. 2 Perguntou-me o mensageiro: 
Que vês? Eu respondi: Vejo um rolo voante, que 
tem vinte cúbitos de comprido e dez cúbitos de 
largo. 3 Disse-me ele: Esta é a maldição que sairá 
pela face de toda a terra: porque daqui, conforme 
a maldição, será desarraigado todo o que furtar; 
assim como daqui será desarraigado conforme a 
maldição todo o que jurar falsamente. 4 Mandá-
la-ei, diz Yah HVHY dos exércitos, e a farei entrar 
na casa do ladrão, e na casa do que jurar 
falsamente pelo meu nome; e permanecerá no 
meio da sua casa, e a consumirá juntamente com 
a sua madeira e com as suas pedras. 5 Então saiu o 
mensageiro, que falava comigo, e me disse: 
levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. 
6 Eu perguntei: Que é isto? Respondeu ele: Isto é 
uma efa que sai. E disse: Esta é a transgressão em 
toda a terra. 7 E foi levantada a tampa de chumbo, 
e uma mulher estava sentada no meio da efa. 8 
Prosseguiu o mensageiro: Esta é a impiedade. E 
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ele a lançou dentro da efa, e pôs sobre a boca 
desta o peso de chumbo. 9 Então levantei os meus 
olhos e olhei, e vinham avançando duas mulheres 
com o vento nas suas asas, tinham asas como as 
da cegonha; e levantaram a efa entre a terra e os 
céus. 10 Perguntei ao mensageiro que falava 
comigo: Para onde levam elas a efa? 11 
Respondeu-me ele: Para lhe edificarem uma casa 
na terra de Sinar; e, quando a casa for preparada, 
a efa será colocada ali no seu lugar.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 6  

1 De novo levantei os meus olhos, e olhei, e veja 
quatro carros que saíam no meio de dois montes, 
e estes montes eram montes de bronze. 2 No 1º 
carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro 
cavalos pretos, 3 no terceiro carro cavalos brancos, 
e no quarto carro cavalos baios com malhas. 4 
Então, dirigindo-me ao mensageiro que falava 
comigo, perguntei: Que são estes, meu adon? 5 
Respondeu-me o mensageiro: Estes estão saindo 
aos quatro ventos dos céus, depois de se 
apresentarem perante Yah HVHY de toda a terra. 
6 O carro em que estão os cavalos pretos sai para 
a terra do norte, os brancos são para o oeste, e os 
malhados para a terra do sul; 7 e os cavalos baios 
saíam, e procuravam ir por diante, para 
percorrerem a terra. E ele disse: Vão, percorrei a 
terra. E eles a percorriam. 8 Então clamou para 
mim, dizendo: Aqueles que saíram para a terra do 
norte fazem repousar na terra do norte o meu 
espírito. 9 Ainda me veio a palavra de Yah HVHY 
dizendo: 10 Recebe dos que foram levados 
cativos, a saber, de Heldai, de Tobias, e de Ydayah, 
e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de 
Yoshiah, filho de Tsefanyah, para a qual vieram de 
Bavel; 11 recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, 
e põe-nas na cabeça do grande cohen Yehôshua, 
filho de Yehozadaque; 12 e fala-lhe, dizendo: 
Assim diz Yah HVHY dos exércitos: Veja aqui o 
homem cujo nome é o Ramo; ele brotará do seu 
lugar, e edificará o templo de Yah HVHY. 13 Ele 
mesmo edificará o templo de Yah HVHY; 
receberá a honra real, assentar-se-á no seu trono, 
e dominará. E Yehôshua, o cohen, ficará à sua 
direita; e terá entre os dois o conselho de paz. 14 
Essas coroas servirão a Helem, e a Tobias, e a 
Ydayah, e a Hem, filho de Tsefanyah, de memorial 
no templo de Yah HVHY. 15 E aqueles que estão 
longe virão, e ajudarão a construir o templo de 
Yah HVHY; e vocês sabereis que Yah HVHY dos 
exércitos me tem enviado a vocês; e isso sucederá, 

se diligentemente obedecerdes a voz de Yah 
HVHY seu Elohim.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 7  

1 Sucedeu no ano quarto do governante 
Daryavesh, que a palavra de Yah HVHY veio a 
Zacaryah, no dia quarto do 9º mês, que é quisleu: 
2 O povo de Beit-EL tinha enviado Sarezer, e 
Regem-Meleque, e os seus homens, para 
suplicarem o favor de Yah HVHY 3 e para dizerem 
aos cohanim, que estavam na casa de Yah HVHY 
dos exércitos, e aos navim: Chorarei eu no 5º mês, 
com abstinência, como o tenho feito por tantos 
anos? 4 Então a palavra de Yah HVHY dos 
exércitos veio a mim, dizendo: 5 Fala a todo o povo 
desta terra, e aos cohanim, dizendo: Quando 
jejuastes, e pranteastes, no 5º e no 7º mês, 
durante estes setenta anos, acaso foi mesmo para 
mim que jejuastes? 6 Ou quando comeis e quando 
bebeis, não é para vocês mesmos que comeis e 
bebeis? 7 Não eram estas as palavras que Yah 
HVHY proferiu por intermédio dos navim antigos, 
quando Yerushalaim estava habitada e próspera, 
juntamente com as suas cidades ao redor dela, e 
quando o Sul e a campina eram habitados? 8 E a 
palavra de Yah HVHY veio a Zacaryah, dizendo: 9 
Assim diz Yah HVHY dos exércitos: Executai juízo 
verdadeiro, mostrai bondade e piedade cada um 
para com o seu irmão; 10 e não oprimais a viúva, 
nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre; e 
nenhum de vocês intente no seu coração o mal 
contra o seu irmão. 11 Eles, porém, não quiseram 
escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam 
os ouvidos, para que não ouvissem. 12 Sim, 
fizeram duro como diamante o seu lev, para não 
ouvirem a toráh, nem as palavras que Yah HVHY 
dos exércitos enviara pelo seu espírito mediante 
os navim antigos; por isso veio a grande ira de Yah 
HVHY dos exércitos. 13 Assim como eu clamei, e 
eles não ouviram, assim também eles clamaram, e 
eu não ouvi, diz Yah HVHY dos exércitos; 14 mas 
os espalhei com um turbilhão por entre todas as 
nações, que eles não conheceram. Assim, a terra 
foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém 
passava por ela, nem voltava; uma vez que fizeram 
da terra desejada uma desolação.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 8  

1 Depois veio a mim a palavra de Yah HVHY dos 
exércitos, dizendo: 2 Assim diz Yah HVHY dos 
exércitos: Zelo por Sion com grande zelo; e, com 
grande indignação, por ela estou zelando. 3 Assim 
diz Yah HVHY: Voltarei para Sion, e habitarei no 
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meio de Yerushalaim; e Yerushalaim chamar-se-á 
a cidade da verdade, e o monte de Yah HVHY dos 
exércitos o monte Santo. 4 Assim diz Yah HVHY 
dos exércitos: Ainda nas praças de Yerushalaim 
sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na 
mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. 5 
E as ruas do povoado se encherão de meninos e 
meninas, que nelas brincarão. 6 Assim diz Yah 
HVHY dos exércitos: Se isto for maravilhoso aos 
olhos do resto deste povo naqueles dias, acaso 
será também maravilhoso aos meus olhos? Diz 
Yah HVHY dos exércitos. 7 Assim diz Yah HVHY 
dos exércitos: Salvarei o meu povo, tirando-o da 
terra do oriente e da terra do ocidente; 8 e os 
trarei, e eles habitarão no meio de Yerushalaim; 
eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim 
deveras e em justiça. 9 Assim diz Yah HVHY dos 
exércitos: Sejam fortes as suas mãos, ó vocês, que 
nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos 
navim, que estiveram no dia em que foi posto a 
vastidão da casa de Yah HVHY dos exércitos, a fim 
de que o templo fosse edificado. 10 Pois antes 
daqueles dias não havia salário para os homens, 
nem lhes davam ganho os animais; nem havia paz 
para o que saia nem para o que entrava, por causa 
do inimigo; porque eu incitei a todos os homens, 
cada um contra o seu próximo. 11 Mas agora não 
me haverei para com o resto deste povo como nos 
dias passados, diz Yah HVHY dos exércitos; 12 
uma vez que terá a sementeira de paz; a vide dará 
o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus 
darão o seu orvalho; e farei que o resto deste povo 
herde todas essas coisas. 13 E há de suceder, ó 
casa de Yehudah, e ó casa de Yisrael, que, assim 
como éreis uma maldição entre as nações, assim 
vos salvarei, e serão uma bracha; não temais, mas 
sejam fortes as suas mãos. 14 Pois assim diz Yah 
HVHY dos exércitos: Como intentei fazer-vos o mal, 
quando seus pais me provocaram a ira, diz Yah 
HVHY dos exércitos, e não me compadeci, 15 assim 
tornei a intentar nestes dias fazer o bem a 
Yerushalaim e à casa de Yehudah; não temais. 16 
Veja as coisas que deveis fazer: Falai a verdade 
cada um com o seu próximo; executai juízo de 
verdade e de paz nas suas portas; 17 e nenhum de 
vocês intente no seu coração o mal contra o seu 
próximo; nem ame o juramento falso; porque 
todas estas são coisas que eu aborreço, diz o adon. 
18 De novo me veio a palavra de Yah HVHY dos 
exércitos, dizendo: 19 Assim diz Yah HVHY dos 
exércitos: O abstinência do 4º mês, bem como o 
do 5º, o do sétimo, e o do 10º mês se tornarão 
para a casa de Yehudah em alegro, alegria, e festas 
alegres; amai, a verdade e a paz. 20 Assim diz Yah 

HVHY dos exércitos: Ainda sucederá que virão 
povos, e os moradores de muitas cidades; 21 e os 
moradores de uma cidade irão à outra, dizendo: 
Vamos depressa suplicar o favor de Yah HVHY e 
buscar Yah HVHY dos exércitos; eu também irei. 
22 Assim virão muitos povos, e poderosas nações, 
buscar em Yerushalaim Yah HVHY dos exércitos, 
e suplicar a bracha de Yah HVHY. 23 Assim diz Yah 
HVHY dos exércitos: Naquele dia sucederá que dez 
homens, de nações de todas as línguas, pegarão 
na borda das vestes de um Yehudi, dizendo: 
Iremos convosco, porque temos ouvido que 
Elohim está convosco.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 9  

1 A palavra de Yah HVHY está contra a terra de 
Hadraque, e repousará sobre Dammesek, a Yah 
HVHY pertencem as cidades de Arã, e todas as 
tribos de Yisrael. 2 E Hamate que confina com ela, 
e Tiro e Sidom, ainda que sejam mui sábias. 3 Ora 
Tiro construiu para si fortalezas, e amontoou prata 
como o pó, e ouro como a lama das ruas. 4 Yah 
HVHY a despojará, e ferirá o seu poder no mar; e 
ela será consumida pelo fogo. 5 Asquelom o verá, 
e temerá; também Gaza, e terá grande dor; 
igualmente Ecrom, porque a sua esperança será 
iludida; e de Gaza perecerá o governante, e 
Asquelom não será habitada. 6 Povo mestiço 
habitará em Asdode; e exterminarei a soberba dos 
felishtim. 7 E da sua boca tirarei o sangue, e no 
meio dos seus dentes as abominações; e ele ficará 
como um resto para o nosso Poderoso; e será 
como chefe em Yehudah, e Ecrom como um 
yevusi. 8 Ao redor da minha casa acamparei contra 
o exército, para que ninguém passe, nem volte; e 
não passará mais por eles o opressor; agora vi com 
os meus olhos. 9 Alegra-te muito, ó filha de Sion; 
exulta, ó filha de Yerushalaim. Que teu 
Governante vem a ti; justo e salvo; humilde, e 
montado sobre um jumento, sobre um 
jumentinho, filho de jumenta. 10 De Efraim 
exterminarei os carros, e de Yerushalaim os 
cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele 
anunciará paz às nações; e o seu domínio se 
estenderá de mar a mar, e desde o Rio até as 
extremidades da terra. 11 Ainda quanto a ti, por 
causa do sangue do teu pacto, libertei os teus 
presos da cova em que não havia água. 12 Voltai à 
fortaleza, ó presos de esperança; também hoje 
anúncio que te recompensarei em dobro. 13 Pois 
curvei Yehudah por meu arco, pus-lhe Efraim por 
seta; suscitarei a teus filhos, ó Sion, contra os teus 
filhos, ó Grécia; e te farei a ti, ó Sion, como a espada 
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de um valente. 14 Por cima deles será visto Yah 
HVHY; e a sua flecha sairá como o relâmpago; e 
Yah HVHY Elohim fará soar a corneta, e irá com 
redemoinhos do sul. 15 Yah HVHY dos exércitos 
os protegerá; e eles devorarão, e pisarão os 
fundibulários; também beberão o sangue deles 
como ao vinho; e encher-se-ão como bacias de 
sacrifício, como os cantos do altar. 16 E Yah HVHY 
seu Elohim naquele dia os salvará, como o 
rebanho do seu povo; porque eles serão como as 
pedras de uma coroa, elevadas sobre a terra dele. 
17 Pois quão grande é a sua bondade, e quão 
grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os 
jovens e o vinho novo as donzelas.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 10  

1 Pedi a Yah HVHY chuva no tempo da chuva 
serôdia; Yah HVHY fará nuvens de chuva, e lhes 
dará torrentes de chuva, e a cada uma vegetação 
no campo. 2 Pois os ídolos falam vaidade, e os 
adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos; 
em vão procuram consolar; por isso seguem o seu 
caminho como ovelhas; estão aflitos, porque não 
há apascentador. 3 Contra os apascentadores se 
acendeu a minha ira, e castigarei os bodes; mas 
Yah HVHY dos exércitos visitará o seu rebanho, a 
casa de Yehudah, e o fará como o seu majestoso 
cavalo na guerra. 4 De Yehudah sairá a pedra 
angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de 
guerra, dele sairão todos os chefes. 5 Eles serão 
como valentes que na guerra pisam aos pés os 
seus inimigos na lama das ruas; pelejarão, porque 
Yah HVHY está com eles; e confundirão os que 
andam montados em cavalos. 6 Fortalecerei a 
casa de Yehudah, e salvarei a casa de Yosef; fá-los-
ei voltar, porque me compadeço deles; e serão 
como se eu não os tivera rejeitado; porque eu sou 
Yah HVHY seu Elohim, e os ouvirei. 7 Então os de 
Efraim serão como um valente, e o seu coração se 
alegrará como pelo vinho; seus filhos o verão, e se 
alegrarão; o seu coração se Alegrará em Yah 
HVHY. 8 Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque 
os tenho liberto; e multiplicar-se-ão como dantes 
se multiplicavam. 9 Ainda que os espalhei entre os 
povos, eles se lembrarão de mim em terras 
remotas; e, com seus filhos, viverão e voltarão. 10 
Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os 
congregarei da Ashur; e irei trazê-lo à terra de 
Gileade e do Líbano; e não se achará lugar 
bastante para eles. 11 Passarão pelo mar de 

 
485 Zc 11: 13: “ ּיֹוֵצר, (Yotser)”: Oleiro, tesoureiro ou forjador.  

aflição, e serão feridas as ondas do mar, e todas as 
profundezas do Nilo se secarão; então será 
abatida a soberba da Ashur, e o cetro do Eleito se 
retirará. 12 Eu os fortalecerei no Yah HVHY e 
andarão no seu nome, diz Yah HVHY.  
 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 11  

1 Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo 
devore os teus cedros. 2 Geme, ó cipreste, porque 
caiu o cedro, porque os mais excelentes são 
destruídos; gemei, ó carvalhos de Basham, porque 
o bosque forte é derrubado. 3 Voz de uivo dos 
apascentadores! Porque o seu esplendor é 
destruído; voz de bramido de leões novos! Porque 
foi destruída a soberba do Yordan. 4 Assim diz Yah 
HVHY meu Elohim: Apascenta as ovelhas 
destinadas para a matança, 5 cujos compradores 
as matam, e não se têm por culpados; e cujos 
vendedores dizem: Louvado seja Yah HVHY 
porque hei enriquecido; e os seus apascentadores 
não têm piedade delas. 6 Certamente não terei 
mais piedade dos moradores desta terra, diz Yah 
HVHY; mas, entregarei os homens cada um na 
mão do seu próximo e na mão do seu governante; 
eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão 
deles. 7 Eu apascentei as ovelhas destinadas para 
a matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei 
para mim duas varas: a uma chamei Benevolência, 
e à outra chamei União; e apascentei as ovelhas. 8 
E destruí os três apascentadores num mês; porque 
me enfadei deles, e eles se enfastiaram de mim. 9 
Então eu disse: Não vos apascentarei mais; o que 
morrer morra, e o que for destruído seja 
destruído; e os que restarem, comam cada um a 
carne do seu próximo. 10 E tomei a minha vara 
Benevolência, e a quebrei, para desfazer o meu 
pacto, que tinha estabelecido com todos os povos. 
11 Foi anulado naquele dia; assim os pobres do 
rebanho que me respeitavam, reconheceram que 
isso era palavra de Yah HVHY. 12 E eu lhes disse: 
Se parece bem aos seus olhos, dai-me o que me é 
devido; e, se não, deixai-o. Pesaram, por meu 
salário, trinta moedas de prata. 13 Ora Yah HVHY 
disse-me: lança isso no 485tesouro, esse belo preço 
em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta 
moedas de prata, e as lancei no tesouro da casa de 
Yah HVHY. 14 Então quebrei a minha segunda 
vara União, para romper a irmandade entre 
Yehudah e Yisrael. 15 Então Yah HVHY me disse: 
Toma ainda para ti os instrumentos de um 
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apascentador insensato. 16 Pois suscitarei um 
apascentador na terra, que não cuidará das que 
estão perecendo, não procurará os errantes, não 
curará a ferida, nem apascentará a sã; mas comerá 
a carne das gordas, e lhes despedaçará as unhas. 
17 Ai do apascentador inútil, que abandona o 
rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre 
o olho direito; o seu braço será de todo mirrado, e 
o seu olho direito será inteiramente escurecido.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 12  

1 A palavra de Yah HVHY acerca de Yisrael: Fala 
Yah HVHY o que estendeu os céus, e que lançou 
os alicerces da terra e que formou o espírito do 
homem dentro dele. 2 Eu farei de Yerushalaim um 
copo de atordoamento para todos os povos em 
redor, e para Yehudah, durante o cerco contra 
Yerushalaim. 3 Naquele dia farei de Yerushalaim 
uma pedra pesada para todos os povos; todos os 
que a erguerem, serão gravemente feridos. E 
ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. 
4 Naquele dia, diz Yah HVHY ferirei de pasmo a 
todos os cavalos, e de loucura os que montam 
neles. Mas sobre a casa de Yehudah abrirei os 
meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos 
dos povos. 5 Então os chefes de Yehudah dirão no 
seu lev: Os moradores de Yerushalaim são a minha 
força no Yah HVHY dos exércitos, seu Elohim. 6 
Naquele dia porei os chefes de Yehudah como um 
braseiro ardente no meio de lenha, e como um 
facho entre gavelas; e eles devorarão à direita e à 
esquerda a todos os povos em redor; e 
Yerushalaim será habitada outra vez no seu 
próprio lugar, mesmo em Yerushalaim. 7 Também 
Yah HVHY salvará 1º as tendas de Yehudah, para 
que a grandeza da casa de David e a grandeza dos 
moradores de Yerushalaim não se engrandeçam 
sobre Yehudah. 8 Naquele dia Yah HVHY 
defenderá os moradores de Yerushalaim, de sorte 
que o mais fraco no meio deles naquele dia será 
como David, e a casa de David será como Elohim, 
como o mensageiro de Yah HVHY diante deles. 9 
E naquele dia, tratarei de destruir todas as nações 
que vierem contra Yerushalaym. 10 Mas sobre a 
casa de David, e sobre os moradores de 
Yerushalaim, derramarei o espírito de 
benevolência e de súplicas; e olharão para aquele 
a quem traspassaram, e o prantearão como quem 
pranteia por seu filho único; e chorarão 
amargamente por ele, como se chora pelo 1º filho. 
11 Naquele dia terá um grande o pranto em 
Yerushalaim, como o pranto de Chadad-Rimom 
no vale de Megidom. 12 E a terra pranteará, cada 

família à parte: a família da casa de David à parte, 
e suas mulheres à parte; e a família da casa de Natã 
à parte, e suas mulheres à parte; 13 a família da 
casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte; a 
família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. 
14 Todas as famílias que restarem, cada família à 
parte, e suas mulheres à parte.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 13  

1 Naquele dia terá uma fonte aberta para a casa de 
David e para os moradores de Yerushalaim, para 
remover o erro e a impureza. 2 Naquele dia, diz 
Yah HVHY dos exércitos, cortarei da terra os 
nomes dos ídolos, e deles não terá mais memória; 
e farei sair da terra os navim e o espírito impuro. 3 
E se alguém ainda proferir a palavra, seu pai e sua 
mãe, que o geraram, lhe dirão: Não viverás, 
porque falas mentiras em o nome de Yah HVHY; 
e seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão 
quando proferir a palavra. 4 Naquele dia os navim 
se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, 
quando ministrarem; nem mais se vestirão de 
manto de pelos, para enganarem, 5 mas dirão: 
Não sou navi, sou lavrador da terra; porque tenho 
sido servo desde a minha mocidade. 6 E alguém 
lhe dirá: Que feridas são essas em tua mão? Então 
ele responderá: São as feridas com que fui ferido 
na casa dos meus amigos. 7 Ó espada, ergue-te 
contra o meu apascentador, e contra o varão que 
é o meu companheiro, diz Yah HVHY dos 
exércitos; fere ao apascentador, e espalhar-se-ão 
as ovelhas; mas volverei a minha mão para os 
pequenos. 8 Em toda a terra, diz Yah HVHY as 
duas partes dela serão exterminadas, e expirarão; 
mas a terceira parte restará nela. 9 E farei passar 
esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como 
se purifica a prata, e a provarei, como se prova o 
ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei; 
direi: É meu povo; e ela dirá: Yah HVHY é meu 
Elohim.  

 Zekaryah - Zacarias Capítulo, 14  

1 Vem um dia de Yah HVHY em que os teus 
despojos se repartirão no meio de ti. 2 Pois eu 
ajuntarei todas as nações para a guerra contra 
Yerushalaim; e a cidade será tomada, e as casas 
serão saqueadas, e as mulheres forçadas; e 
metade do povoado sairá para a prisão mas o 
resto do povo não será exterminado do povoado. 
3 Então Yah HVHY sairá, e pelejará contra estas 
nações, como quando guerra no dia da guerra. 4 
Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das 
Oliveiras, que está defronte de Yerushalaim para o 
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26 Maleaky – Malaquias 

 ֵסֶפר ַמְלָאִכי 
Escrito aproximadamente entre 480 e 460 AEC 

 Maleaky - Malaquias Capítulo, 1  

1 A palavra de Yah HVHY a Yisrael, por intermédio 
de Maleaky. 2 Eu vos tenho amado, diz Yah HVHY. 
Mas vocês dizem: Em que nos tens amado? Acaso 
não era Esav irmão de Yaacov? Diz Yah HVHY; 
contudo amei a Yaacov, 3 e aborreci a Esav; e fiz 
dos seus montes uma desolação, e dei a sua 
herança aos chacais do deserto. 4 Ainda que Edom 
diga: Arruinados estamos, porém tornaremos e 
edificaremos as ruínas; assim diz Yah HVHY dos 
exércitos: Eles edificarão, eu, porém, demolirei; e 
lhes chamarão: Termo de impiedade, e povo 
contra quem Yah HVHY está irado para sempre. 
5 E os seus olhos o verão, e direis: Engrandecido é 
Yah HVHY ainda além dos termos de Yisrael. 6 O 
filho honra o pai, e o servo ao seu amo; se eu, sou 
pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, 
onde está o temor de mim? Diz Yah HVHY dos 
exércitos a vocês, ó cohanim, que desprezais o 
meu nome. E vocês dizem: Em que temos nós 
desprezado o teu nome? 7 Ofereceis sobre o meu 
altar pão profano, e dizeis: Em que te havemos 
profanado? Nisto que pensais, que a mesa de Yah 
HVHY é desprezível. 8 Pois quando ofereceis em 
sacrifício um animal cego, isso não é mal? E 
quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é 
mal? Ora apresenta-o ao teu governador; terá ele 
agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz 
Yah HVHY dos exércitos. 9 Agora, suplicai o favor 
de Elohim, para que se compadeça de nós. Com tal 
oferenda da sua mão, aceitará ele a sua pessoa? 
Diz Yah HVHY dos exércitos. 10 Elohim queira que 
entre vocês houvesse até um que fechasse as 
portas para que não acendesse inutilmente o fogo 
do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz 
Yah HVHY dos exércitos, nem aceitarei oferenda 
da sua mão. 11 Mas desde o nascente do sol até o 
poente é grande entre as nações o meu nome; e 
em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, e 
uma oblação pura; porque o meu nome é grande 
entre as nações, diz Yah HVHY dos exércitos. 12 
Mas vocês o profanam, quando dizem: A mesa de 
Yah HVHY é profana, e o seu produto, isto é, a sua 

comida, é desprezível. 13 Dizeis também: Veja 
aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz 
Yah HVHY dos exércitos; e têm trazido o que foi 
roubado, e o coxo e o doente; assim trazeis a 
oferenda. Aceitaria eu isso de sua mão? Diz Yah 
HVHY. 14 Mas seja maldito o enganador que, 
tendo animal macho no seu rebanho, o vota, e 
sacrifica a Yah HVHY o que tem impureza; porque 
eu sou grande Governante, diz Yah HVHY dos 
exércitos, e o meu nome é temível entre as 
nações.  

 Maleaky - Malaquias Capítulo, 2  

1 Agora, ó cohanim, este preceito é para vocês. 2 
Se não ouvirem, e se não propuserdes no seu 
coração dar honra ao meu nome, diz Yah HVHY 
dos exércitos, enviarei a maldição contra vocês, e 
amaldiçoarei as suas brachot; e já as tenho 
amaldiçoado, porque não aplicais a isso o seu lev. 
3 Vos reprovarei a posteridade, e espalharei sobre 
os seus rostos o esterco, sim, o esterco dos seus 
sacrifícios; e juntamente com este serão levados 
para fora. 4 Então sabereis que eu vos enviei este 
preceito, para que o meu pacto fosse com Levi, diz 
Yah HVHY dos exércitos. 5 Meu pacto com ele foi 
de vida e de paz; e eu lhas dei para que me 
temesse; e ele me temeu, e assombrou-se por 
causa do meu nome. 6 A toráh da verdade esteve 
na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus 
lábios; ele andou comigo em paz e em retidão, e 
da transgressão apartou a muitos. 7 Pois os lábios 
do cohen devem guardar o conhecimento, e da 
sua boca devem os homens procurar a instrução, 
porque ele é o mensageiro de Yah HVHY dos 
exércitos. 8 Mas vocês vos desviaram do caminho; 
a muitos fizestes tropeçar na toráh; corrompestes 
o pacto de Levi, diz Yah HVHY dos exércitos. 9 Por 
isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos 
diante de todo o povo, visto que não guardastes os 
meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas 
na toráh. 10 Não temos nós todos um mesmo Pai? 
Não foi um só, Elohim que nos criou? Por que nos 
havemos aleivosamente uns para com outros, 
profanando o pacto de nossos pais? 11 Yehudah 
se tem havido aleivosamente, e abominação se 
cometeu em Yisrael e em Yerushalaim; porque 
Yehudah profanou o Beit haMikdash de Yah 
HVHY o qual ele ama, e se casou com a filha de 
elohim estranho. 12 Yah HVHY extirpará das 
tendas de Yaacov o homem que fizer isto, o que 
vela, e o que responde, e o que oferece dons a Yah 
HVHY dos exércitos. 13 Ainda fazeis isto: cobris o 
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altar de Yah HVHY de lágrimas, de choros e de 
gemidos, porque ele não olha mais para a 
oferenda, nem a aceitará com prazer da sua mão. 
14 Contudo perguntais: Por quê? Porque Yah 
HVHY tem sido testemunha entre ti e a mulher da 
tua mocidade, para com a qual procedeste 
deslealmente sendo ela a tua companheira e a 
mulher do teu pacto. 15 E não fez ele somente um, 
ainda que lhe sobejasse o espírito? E por que 
somente um? Não é que buscava descendência 
piedosa? Por conseguinte, guardai-vos em seu 
espírito, e que ninguém seja infiel para com a 
mulher da sua mocidade. 16 Pois eu detesto o 
divórcio, diz Yah HVHY Elohim de Yisrael, e aquele 
que cobre de violência o seu vestido; por 
conseguinte cuidai de vocês mesmos, diz Yah 
HVHY dos exércitos; e não sejais infiéis. 17 Tendes 
enfadado a Yah HVHY com suas palavras; e ainda 
dizeis: Em que o havemos enfadado? Nisto que 
dizeis: Qualquer que faz o mal passa por bom na 
visão de Yah HVHY e desses é que ele se agrada; 
ou: Onde está Elohim do juízo?  

 Maleaky - Malaquias Capítulo, 3  

1 Eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar 
o caminho diante de mim; e de repente virá ao seu 
templo Yah HVHY a quem vocês buscam, e o 
mensageiro do pacto, a quem vocês desejam; ele 
vem, diz Yah HVHY dos exércitos. 2 Mas quem 
suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, 
quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo de 
fundidor e como o sabão de lavandeiros; 3 
assentar-se-á como fundidor e purificador de 
prata; e purificará os filhos de Levi, e os refinará 
como ouro e como prata, até que tragam a Yah 
HVHY ofertas em justiça. 4 Então a oferenda de 
Yehudah e de Yerushalaim será agradável a Yah 
HVHY como nos dias antigos, e como nos primeiros 
anos. 5 E chegar-me-ei a vocês para juízo; e serei 
uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra 
os adúlteros, contra os que juram falsamente, 
contra os que defraudam o trabalhador em seu 
salário, a viúva, e o órfão, e que pervertem o 
direito do estrangeiro, e não me temem, diz Yah 
HVHY dos exércitos. 6 Pois eu, Yah HVHY não 
mudo; por isso vocês, ó filhos de Yaacov, não são 
consumidos. 7 Desde os dias de seus pais vos 
desviastes dos meus regulamentos, e não os 
guardastes. Tornai vocês para mim, e eu tornarei 
para vocês diz Yah HVHY dos exércitos. Mas vocês 
dizem: Em que havemos de tornar? 8 Pode o 

 
486 Ml 3.10 – “bracha”: Pronúncia “brarrá”. Literalmente 
significa benção. 

homem enganar seu Elohim? Vocês tentam me 
enganar, e dizem: Em que te enganamos? Nos 
maaser e nas primícias. 9 Vocês são amaldiçoados 
com a maldição; porque tentam me enganar, sim, 
vocês, toda a nação. 10 Trazei todos os maaser à 
casa do tesouro, para que tenha mantimento na 
minha casa, e depois fazei prova de mim, diz Yah 
HVHY dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas 
dos céus e não derramar sobre vocês 486bracha 
sem medida. 11 Também por amor de vocês 
reprovarei o devorador, e ele não destruirá os 
frutos da sua terra; nem a sua vide no campo 
lançará o seu fruto antes do tempo, diz Yah HVHY 
dos exércitos. 12 E todas as nações vos chamarão 
felizes; porque vocês serão uma terra deleitosa, diz 
Yah HVHY dos exércitos. 13 As suas palavras 
foram agressivas para mim, diz Yah HVHY. Mas 
vocês dizem: Que temos falado contra ti? 14 Vocês 
têm dito: Inútil é servir Elohim. Que nos aproveita 
termos cuidado em guardar os seus preceitos, e 
em andar de luto diante de Yah HVHY dos 
exércitos? 15 Ora nós reputamos por felizes os 
soberbos; também os que cometem impiedade 
prosperam; sim, eles tentam Elohim, e escapam. 
16 Então aqueles que temiam a Yah HVHY 
falavam uns aos outros; e Yah HVHY atentou e 
ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para 
os que temiam a Yah HVHY e para os que se 
lembravam do seu nome. 17 E eles serão meus, diz 
Yah HVHY dos exércitos, minha possessão 
particular naquele dia que prepararei; poupá-los-
ei, como um homem poupa a seu filho, que o 
serve. 18 Então vereis outra vez a diferença entre 
o justo e o infiel; entre o que serve Elohim, e o que 
o não serve. 19 Pois aquele dia vem ardendo como 
fornalha; todos os soberbos, e todos os que 
cometem impiedade, serão como restolho; e o dia 
que está para vir os abrasará, diz Yah HVHY dos 
exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz 
nem ramo. 20 Mas para vocês, os que temeis o 
meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura 
nas suas asas; e vocês saireis e saltareis como 
bezerros da estrebaria. 21 E pisareis os infiéis, 
porque se farão cinza debaixo das plantas de seus 
pés naquele dia que prepararei, diz Yah HVHY O 
Elohim dos exércitos. 22 Lembrai-vos da toráh de 
Moshe, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe 
para todo o Yisrael, a saber, regulamentos e 
ordenanças.  

O retorno do profeta Elias / Eliyahu 
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27 Tehilim – Salmos 

 ֵסֶפר ְּתִהִלים 
 

 Tehilim - Salmos Capítulo, 1  

1 Abençoado o homem que;  

a) não segue o conselho dos infiéis,  
 

b) nem segue o mesmo caminho 
dos infiéis,  
 

c) nem se assenta no meio dos 
zombadores das coisas sagradas;   
 

d) 2 antes tem seu prazer na Toráh 
de Yah HVHY  
 

e) e 487recita em voz baixa de dia e 
noite.  

3 Pois será como a árvore plantada junto às 
correntes de águas, a qual dá o seu fruto na 
estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto 
fizer prosperará. 4 Os infiéis não são assim; são, 
porém, como a palha que o vento dispersa. 5 Pelo 
que os infiéis não subsistirão no juízo, nem os 
transgressores na congregação dos justos; 6 
porque Yah HVHY conhece o caminho dos justos, 
mas o caminho dos infiéis perecerá.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 2  

1 Por que se enfurecem os povos estrangeiros, e o 
povo imagina coisas vãs? 2 Os governantes da 
terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram 
contra Yah HVHY e contra o seu ungido, dizendo: 
3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de 
nós as suas cordas. 4 Aquele que está sentado nos 
céus se rirá; Yah HVHY zombará deles. 5 Então 
lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, 
dizendo: 6 Eu tenho estabelecido o meu 
Governante sobre o meu Santo monte de Sion. 7 
Declararei o decreto de Yah HVHY; ele me disse: 
Você é meu Filho, hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te 

 
487 Sl 1: 2 – “recitar em voz baixa”: Ou medita. A tradição concernente a 
leitura é que ela deveria ser feita em voz baixa para meditação.  

darei as nações por herança, e as extremidades da 
terra por possessão. 9 Tu os quebrarás com uma 
vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso 
de oleiro. 10 Agora, ó governantes, sede 
prudentes; deixai-vos instruir, shoftim da terra. 11 
Servi a Yah HVHY com temor, e contentai-vos 
com tremor. 12 Beijai o Filho, para que não se ire, 
e vocês pereçais no caminho; porque em breve se 
inflamará a sua ira. Felizes todos aqueles que nele 
confiam.  

  

Tehilim - Salmos Capítulo, 3  

1 Yah HVHY como se têm multiplicado os meus 
adversários! Muitos se levantam contra mim. 2 
Muitos são os que dizem de mim: Não há salvação 
para ele em Elohim. 3 Mas tu, Yah HVHY és um 
escudo para mim, a minha grandeza, e aquele que 
exalta a minha cabeça. 4 Com a minha voz clamo a 
Yah HVHY e ele do seu Santo monte me 
responde. 5 Eu me deito e durmo; acordo, Yah 
HVHY me sustenta. 6 Não tenho medo dos dez 
milhares de pessoas que se puseram contra mim 
ao meu redor. 7 Levanta-te, Yah HVHY ! Salva-me, 
Elohim meu! Pois tu feres no queixo todos os meus 
inimigos; quebras os dentes aos infiéis. 8 A 
salvação vem de Yah HVHY; sobre o teu povo seja 
a tua bracha.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 4  

1 Responde-me quando eu clamar, ó Eterno da 
minha justiça! Na angústia me deste largueza; tem 
clemência de mim e ouve a minha súplica. 2 Filhos 
dos homens, até quando convertereis a minha 
grandeza em infâmia? Até quando amareis a 
vaidade e buscareis a mentira? 3 Sabei que Yah 
HVHY separou para si aquele que é piedoso; Yah 
HVHY me ouve quando eu clamo a ele. 4 Irai-vos e 
não pequeis; consultai com o seu coração em seu 
leito, e calai-vos. 5 Oferecei sacrifícios de justiça, e 
confiai no Yah HVHY. 6 Muitos dizem: Quem nos 
mostrará o bem? Levanta, Yah HVHY sobre nós a 
luz do teu rosto. 7 Puseste no meu coração mais 
alegria do que a deles no tempo em que se lhes 
multiplicam o trigo e o vinho. 8 Em paz me deitarei 
e dormirei, porque só tu, Yah HVHY me fazes 
morar em segurança.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 5  
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1 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Yah HVHY; 
atende aos meus gemidos. 2 Atende à voz do meu 
clamor, Governante meu e Elohim meu, é a ti que 
oro. 3 Pela manhã ouves a minha voz, ó Yah 
HVHY; pela manhã te apresento a minha súplica, e 
vigio. 4 Porque tu não és um Elohim que tenha 
prazer na transgressão, nem contigo habitará o 
mal. 5 Os arrogantes não subsistirão diante dos 
teus olhos; detestas a todos os que praticam a 
maldade. 6 Destróis aqueles que proferem a 
mentira; ao sanguinário e ao fraudulento Yah 
HVHY abomina. 7 Mas eu, pela grandeza da tua 
benignidade, entrarei em tua casa; e em teu temor 
me inclinarei para o teu Santo templo. 8 Guia-me, 
Yah HVHY na tua justiça, por causa dos meus 
inimigos; aplana diante de mim o teu caminho. 9 
Porque não há fidelidade na boca deles; as suas 
entranhas são verdadeiras maldades, a sua 
garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a 
sua língua. 10 Declara-os culpados, ó Eterno; que 
caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora 
por causa da multidão de suas transgressões, se 
revoltaram contra ti. 11 Mas alegrem-se todos os 
que confiam em ti; exultem eternamente, uma vez 
que tu os defendes; sim, gloriem-se em ti os que 
amam o teu nome. 12 Pois tu, Yah HVHY 
abençoas o justo; tu o circundas do teu favor como 
de um escudo.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 6  

1 Yah HVHY não me repreendas na tua ira, nem 
me castigues no teu furor. 2 Tem piedade de mim, 
Yah HVHY porque sou fraco; sara-me, Yah HVHY 
porque os meus ossos estão perturbados. 3 
Também o meu espírito está muito perturbado; 
mas tu, Yah HVHY até quando? 4 Volta-te, Yah 
HVHY livra a minha vida; salva-me por tua 
clemência. 5 Pois na morte não há lembrança de 
ti; no sepulcro quem te louvará? 6 Estou cansado 
do meu gemido; toda noite faço nadar em 
lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu 
leito. 7 Os meus olhos estão consumidos pela 
mágoa, e enfraquecem por causa de todos os 
meus inimigos. 8 Apartai-vos de mim todos os que 
praticais a transgressão; porque Yah HVHY já 
ouviu a voz do meu pranto. 9 Yah HVHY já ouviu 
a minha súplica, Yah HVHY aceita a minha súplica. 
10 Serão envergonhados e grandemente 
perturbados todos os meus inimigos; tornarão 
atrás e subitamente serão envergonhados.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 7  

1 Yah HVHY Elohim meu, em ti ponho a minha 
confiança; salva-me de todos os que me 

perseguem, e livra-me; 2 para que ele não me 
arrebate, qual leão, despedaçando-me, sem que 
tenha quem acuda. 3 Yah HVHY Elohim meu, se 
eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, 4 
se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, 
ou se despojei o meu inimigo sem causa, 5 persiga-
me o inimigo e alcance-me; calque aos pés a 
minha vida no chão, e deite no pó a minha 
grandeza. 6 Ergue-te, Yah HVHY na tua ira; 
levanta-te contra o furor dos meus inimigos; 
desperta-te, meu ELOHIM, para o juízo que tens 
ordenado. 7 Assim te cercará em redor a 
congregação dos povos; por conseguinte, acima 
deles, retorna tu do alto. 8 Yah HVHY julga os 
povos; julga-me, Yah HVHY de acordo com a 
minha justiça e conforme a integridade que há em 
mim. 9 Cesse a maldade dos infiéis, mas 
estabeleça-se o justo; tu, ó justo ELOHIM, provas o 
coração e os rins. 10 O meu escudo está em 
Elohim, que salva os retos de lev. 11 Elohim é um 
juiz justo, um Elohim que sente indignação todos 
os dias. 12 Se o homem não se arrepender, Elohim 
afiará a sua espada; armado e teso está o seu arco; 
13 já preparou armas mortíferas, fazendo suas 
setas inflamadas. 14 O mal está com dores de 
perversidade; concebeu a malvadez, e dará à luz a 
falsidade. 15 Abre uma cova, aprofundando-a, e 
cai na cova que fez. 16 A sua malvadez recairá 
sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre 
o seu crânio. 17 Eu louvarei a Yah HVHY segundo 
a sua justiça, e cantarei louvores ao nome de Yah 
HVHY Elohim.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 8  

1 Ó Yah HVHY Soberano nosso, quão admirável é 
o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua 
grandeza acima dos céus! 2 Da boca das crianças e 
dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos 
teus adversários para fazeres calar o inimigo e 
vingador. 3 Quando contemplo os teus céus, obra 
dos teus dedos, a lua e as estrelas que 
estabeleceste, 4 que é o homem, para que te 
lembres dele? E o filho do homem, para que o 
visites? 5 Contudo, pouco abaixo de Elohim o 
fizeste; de grandeza e de honra o coroaste. 6 
Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos; 
tudo puseste debaixo de seus pés: 7 todas as 
ovelhas e bois, assim como os animais do campo, 
8 as aves dos céus, e os peixes do mar, tudo o que 
passa pelas veredas dos mares. 9 Ó Yah HVHY 
nosso Soberano, quão admirável é o teu nome em 
toda a terra!  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 9  
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1 Eu te louvarei, Yah HVHY de todo o meu lev; 
contarei todas as tuas maravilhas. 2 Em ti me 
alegrarei e exultarei; cantarei louvores ao teu 
nome, ó Eterno; 3 uma vez que os meus inimigos 
retrocedem, caem e perecem diante de ti. 4 
Sustentaste o meu direito e a minha causa; tu te 
assentaste no tribunal, julgando justamente. 5 
Repreendeste as nações, destruíste os infiéis; 
apagaste o seu nome para sempre e eternamente. 
6 Os inimigos consumidos estão; perpétuas são as 
suas ruínas. 7 Mas Yah HVHY está entronizado 
para sempre; preparou o seu trono para exercer o 
juízo. 8 Ele mesmo julga o mundo com justiça; 
julga os povos com equidade. 9 Yah HVHY é 
também um alto refúgio para o oprimido, um alto 
refúgio em tempos de angústia. 10 Em ti confiam 
os que conhecem o teu nome; porque tu, Yah 
HVHY não abandonas aqueles que te buscam. 11 
Cantai louvores a Yah HVHY que mora em Sion; 
anunciai entre os povos os seus feitos. 12 Pois ele, 
o vingador do sangue, se lembra deles; não se 
esquece do clamor dos aflitos. 13 Tem clemência 
de mim, Yah HVHY; olha a aflição que sofro 
daqueles que me odeiam, tu que me levantas das 
portas da morte, 14 para que eu conte todos os 
teus louvores nas portas da filha de Sion e me 
alegre na tua salvação. 15 Afundaram-se as nações 
na cova que abriram; na rede que ocultaram ficou 
preso o seu pé. 16 Yah HVHY deu-se a conhecer, 
executou o juízo; enlaçado ficou o infiel nos seus 
próprios feitos. 17 Os infiéis irão para a cova, sim, 
todas as nações que se esquecem de Elohim. 18 
Pois o necessitado não será esquecido para 
sempre, nem a esperança dos pobres será 
frustrada perpetuamente. 19 Levanta-te, Yah 
HVHY ! Não prevaleça o homem; sejam julgadas as 
nações na tua presença! 20 Yah HVHY incute-lhes 
temor! Que as nações saibam que não passam de 
meros homens!  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 10  

1 Por que te conservas ao longe, Yah HVHY ? Por 
que te escondes em tempos de angústia? 2 Os 
infiéis, na sua arrogância, perseguem 
furiosamente o pobre; sejam eles apanhados nas 
ciladas que maquinaram. 3 Pois o infiel gloria-se do 
desejo do seu lev, e o que é dado à rapina despreza 
e maldiz Yah HVHY. 4 Por causa do seu orgulho, o 
infiel não o busca; todos os seus pensamentos são: 
Não há Elohim. 5 Os seus caminhos são sempre 
prósperos; os teus juízos estão acima dele, fora da 
sua vista; quanto a todos os seus adversários, ele 
os trata com desprezo. 6 Diz em seu lev: Não serei 
abalado; nunca me verei na adversidade. 7 A sua 
boca está cheia de imprecações, de enganos e de 

opressão; debaixo da sua língua há malícia e 
transgressão. 8 Põe-se de emboscada nas aldeias; 
nos lugares ocultos mata o inocente; os seus olhos 
estão de espreita ao desamparado. 9 Qual leão no 
seu covil, está ele de emboscada num lugar oculto; 
está de emboscada para apanhar o pobre; 
apanha-o, colhendo-o na sua rede. 10 Abaixa-se, 
curva-se; assim os desamparados lhe caem nas 
fortes garras. 11 Diz ele em seu lev: Elohim se 
esqueceu; cobriu o seu rosto; nunca verá isto. 12 
Levanta-te, Yah HVHY; ó Eterno, levanta a tua 
mão; não te esqueças dos necessitados. 13 Por 
que razão o infiel despreza Elohim, dizendo no seu 
lev: Tu não te importas. 14 Tu o viste, porque 
atentas para o trabalho e enfado, para o tomar na 
tua mão; a ti o desamparado se entrega; você é o 
amparo do órfão. 15 Quebra tu o braço do infiel e 
malvado; esquadrinha a sua maldade, até que a 
descubras de todo. 16 Yah HVHY é Governante 
sempre e eternamente; da sua terra perecerão as 
nações. 17 Tu, Yah HVHY ouvirás os desejos dos 
mansos; confortarás o seu lev; inclinarás o teu 
ouvido, 18 para fazeres justiça ao órfão e ao 
oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, 
não mais inspire terror.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 11  

1 No Yah HVHY confio. Como, me dizeis: Foge 
para o monte, como um pássaro? 2 Pois os infiéis 
armam o arco, põem a sua flecha na corda, para 
atirarem, às ocultas, aos retos de lev. 3 Quando os 
fundamentos são destruídos, que pode fazer o 
justo? 4 Yah HVHY está no seu templo Separado, 
o trono de Yah HVHY está nos céus; os seus olhos 
contemplam, as suas pálpebras provam os filhos 
dos homens. 5 Yah HVHY prova o fiel e o infiel; o 
seu ser odeia ao que ama a violência. 6 Sobre os 
infiéis fará chover brasas de fogo e enxofre; um 
vento abrasador será a porção do seu copo. 7 
Porque Yah HVHY é justo; ele ama a justiça; os 
retos, verão o seu rosto.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 12  

1 Salva-nos, Yah HVHY não existe mais o piedoso; 
os fiéis desapareceram no meio dos filhos dos 
homens. 2 Cada um fala com falsidade ao seu 
próximo; falam com lábios lisonjeiros e coração 
dobre. 3 Corte Yah HVHY todos os lábios 
lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, 4 os 
que dizem: Com a nossa língua prevaleceremos; 
os nossos lábios a nós nos pertencem; quem sobre 
nós é adon? 5 Por causa da opressão dos pobres, 
e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei 
agora, diz Yah HVHY; porei em segurança quem 
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por ela suspira. 6 As palavras de Yah HVHY são 
palavras puras, como prata refinada numa 
fornalha de barro, purificada sete vezes. 7 Guarda-
nos, ó Yah HVHY; desta geração defende-nos 
para sempre. 8 Os infiéis andam por toda parte, 
quando a vileza se exalta entre os filhos dos 
homens.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 13  

1 Até quando, ó Yah HVHY sua 488atenção não 
estará em mim? Para sempre? Até quando 
esconderás de mim o teu semblante? 2 Até 
quando encherei de cuidados a minha vida, tendo 
tristeza no meu coração cada dia? Até quando o 
meu inimigo se exaltará sobre mim? 3 Considera e 
responde-me, ó Yah HVHY Elohim meu; alumia 
os meus olhos para que eu não durma o sono da 
morte; 4 para que o meu inimigo não diga: 
Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se 
alegrem, em sendo eu abalado. 5 Mas eu confio na 
tua benignidade; o meu coração se contenta na 
tua salvação. 6 Cantarei a Yah HVHY uma vez que 
me tem feito muito bem.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 14  

1 Diz o néscio no seu lev: Não há Elohim. Os 
homens têm-se corrompido, fazem-se 
abomináveis em suas obras; não há quem faça o 
bem. 2 Yah HVHY olhou dos céus para os filhos 
dos homens, para ver se havia algum que tivesse 
entendimento, que buscasse Elohim. 3 
Desviaram-se todos e juntamente se fizeram 
imundos; não há quem faça o bem, não há sequer 
um. 4 Acaso não tem conhecimento nem sequer 
um dos que praticam a transgressão, que comem 
o meu povo como se comessem pão, e que não 
invocam Yah HVHY ? 5 Achar-se-ão ali em grande 
pavor, porque Elohim está na geração dos justos. 
6 Vocês querem frustrar o conselho dos pobres, 
mas Yah HVHY é o seu refúgio. 7 Elohim queira 
que de Sion viesse a salvação de Yisrael! Quando 
Yah HVHY fizer voltar os cativos do seu povo, 
então se Alegrará Yaacov e se alegrará Yisrael.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 15  

1 Quem, Yah HVHY habitará na tua tenda? Quem 
morará no teu Santo monte? 2 A pessoa que anda 
irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do 
coração fala a verdade; 3 que não difama com a 
sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem 
contra ele aceita nenhuma afronta; 4 aquele a 
cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que 

 
488 Salmos 13:1 – “atenção”: Em outras bíblias “esquecerás”. 

honra os que temem a Yah HVHY; aquele que, 
embora jure com dano seu, não muda; 5 que não 
empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe 
subornos contra o inocente. A pessoa que assim 
procede nunca será abalada.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 16  

1 Guarda-me, ó Eterno, porque em ti me refúgio. 
2 Digo a Yah HVHY: Você é o meu Soberano; além 
de ti não tenho outro bem. 3 Quanto aos santos 
que estão na terra, eles são os ilustres nos quais 
está todo o meu prazer. 4 Aqueles que escolhem a 
outros deuses terão as suas dores multiplicadas; 
eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem 
tomarei os seus nomes nos meus lábios. 5 Yah 
HVHY é a porção da minha herança e do meu 
cálice; você é o arrimo do meu quinhão. 6 As sortes 
me caíram em lugares deliciosos; sim, coube-me 
uma formosa herança. 7 Bendigo a Yah HVHY que 
me aconselha; até os meus rins me ensinam de 
noite. 8 Tenho posto Yah HVHY continuamente 
diante de mim; uma vez que ele está à minha mão 
direita, não serei abalado. 9 Uma vez que está 
alegre o meu coração e se contenta a minha vida; 
também a minha carne habitará em segurança. 10 
Pois não deixarás o meu ser no sepulcro, nem 
permitirás que o teu santo veja corrupção. 11 Tu 
me farás conhecer o caminho da vida; na tua 
presença há plenitude de alegria; à tua mão direita 
há delícias perpetuamente.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 17  

1 Ouve, Yah HVHY a justa causa; atende ao meu 
clamor; dá ouvidos à minha súplica, que não 
procede de lábios enganosos. 2 Venha de ti a 
minha sentença; atendam os teus olhos à 
equidade. 3 Provas-me o lev, visitas-me de noite; 
examinas-me e não achas transgressão; a minha 
boca não transgride. 4 Quanto às obras dos 
homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho 
guardado dos caminhos do homem violento. 5 Os 
meus passos apegaram-se aos teus caminhos, não 
resvalaram os meus pés. 6 A ti, ó Eterno, eu clamo, 
tu me ouvirás; inclina para mim os teus ouvidos, e 
ouve as minhas palavras. 7 Faze maravilhosas as 
tuas beneficências, ó Salvador dos que à tua direita 
se refugiam daqueles que se levantam contra eles. 
8 Guarda-me como à menina do olho; esconde-
me, à sombra das tuas asas, 9 dos infiéis que me 
despojam, dos meus inimigos mortais que me 
cercam. 10 Eles fecham o seu lev; com a boca 
falam soberbamente. 11 Andam agora rodeando 
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os meus passos; fixam em mim os seus olhos para 
me derrubarem por terra. 12 Parecem-se com o 
leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o 
leãozinho que espreita em esconderijos. 13 
Levanta-te, Yah HVHY detém-nos, derruba-os; 
livra-me dos infiéis, pela tua espada, 14 dos 
homens, pela tua mão, Yah HVHY dos homens do 
mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche-lhes o 
ventre da tua ira entesourada. Fartem-se dela os 
seus filhos, e deem ainda os sobejos por herança 
aos seus pequeninos. 15 Quanto a mim, em 
retidão contemplarei o teu semblante; eu me 
satisfarei com a tua semelhança quando acordar.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 18  

1 Eu te amo, ó Yah HVHY força minha. 2 Yah 
HVHY é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu 
libertador; o meu ELOHIM, o meu rochedo, em 
quem me refúgio; o meu escudo, a força da minha 
salvação, e o meu alto refúgio. 3 Invoco Yah HVHY 
que é digno de louvor, e sou salvo dos meus 
inimigos. 4 As dores da morte me cercaram, as 
torrentes de infiéis me atemorizaram. 5 As dores 
da cova me cercaram, laços de morte me 
envolveram. 6 Na minha angústia invoquei Yah 
HVHY sim, clamei ao meu ELOHIM; do seu templo 
ouviu ele a minha voz; o clamor que eu lhe fiz 
chegou aos seus ouvidos. 7 Então a terra se abalou 
e tremeu, e os fundamentos dos montes também 
se moveram e se abalaram, uma vez que ele se 
indignou. 8 Das suas narinas subiu fumaça, e da 
sua boca saiu fogo devorador; dele saíram brasas 
ardentes. 9 Ele abaixou os céus e desceu; trevas 
espessas havia debaixo de seus pés. 10 Montou 
num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do 
vento. 11 Fez das trevas o seu retiro secreto; o 
pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e 
as espessas nuvens dos céus. 12 Do resplendor da 
sua presença saíram, pelas suas espessas nuvens, 
saraiva e brasas de fogo. 13 Yah HVHY trovejou a 
sua voz; e havia saraiva e brasas de fogo. 14 
Despediu as suas setas, e os espalhou; multiplicou 
raios, e os perturbou. 15 Então foram vistos os 
leitos das águas, e foram descobertos os 
fundamentos do mundo, à tua repreensão, Yah 
HVHY ao sopro do vento das tuas narinas. 16 Do 
alto estendeu o braço e me tomou; tirou-me das 
muitas águas. 17 Livrou-me do meu inimigo forte 
e daqueles que me odiavam; eram mais 
poderosos do que eu. 18 Surpreenderam-me eles 
no dia da minha calamidade, mas Yah HVHY foi o 
meu amparo. 19 Trouxe-me para um lugar 
espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer em mim. 
20 Recompensou-me Yah HVHY conforme a 
minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das 

minhas mãos. 21 Pois tenho guardado os 
caminhos de Yah HVHY e não me apartei 
impiamente do meu ELOHIM. 22 Porque todas as 
suas ordenanças estão diante de mim, e nunca 
afastei de mim os seus regulamentos. 23 Também 
fui irrepreensível diante dele, e me guardei da 
transgressão. 24 Pelo que Yah HVHY me 
recompensou conforme a minha justiça, 
conforme a pureza de minhas mãos perante os 
seus olhos. 25 Para com o benigno te mostras 
benigno, e para com o homem perfeito te mostras 
perfeito. 26 Para com o puro te mostras puro, e 
para com o perverso te mostras contrário. 27 
Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos 
tu os abates. 28 Sim, tu acendes a minha candeia; 
Yah HVHY meu Elohim alumia as minhas trevas. 
29 Com o teu auxílio dou numa tropa; com o meu 
ELOHIM salto uma muralha. 30 Quanto Elohim, o 
seu caminho é perfeito; a promessa de Yah HVHY 
é provada; ele é um escudo para todos os que nele 
confiam. 31 Pois, quem é Elohim senão Yah HVHY 
? E quem é rochedo senão o nosso ELOHIM? 32 
Ele é Elohim que me cinge de força e torna perfeito 
o meu caminho; 33 faz os meus pés como os das 
corças, e me coloca em segurança nos meus 
lugares altos. 34 Adestra as minhas mãos para a 
guerra, de sorte que os meus braços vergam um 
arco de bronze. 35 Também me deste o escudo da 
tua salvação; a tua mão direita me sustém, e a tua 
clemência me engrandece. 36 Alargas o caminho 
diante de mim, e os meus pés não resvalam. 37 
Persigo os meus inimigos, e os alcanço; não volto 
senão depois de os ter consumido. 38 Atravesso-
os, de modo que nunca mais se podem levantar; 
caem debaixo dos meus pés. 39 Pois me cinges de 
força para a guerra; prostras debaixo de mim 
aqueles que contra mim se levantam. 40 Fazes 
também que os meus inimigos me deem as 
costas; aos que me odeiam eu os destruo. 41 
Clamam, porém não há libertador; clamam a Yah 
HVHY, mas ele não lhes responde. 42 Então os 
esmiúço como o pó diante do vento; lanço-os fora 
como a lama das ruas. 43 Livras-me das contendas 
do povo, e me fazes cabeça das nações; um povo 
que eu não conhecia se me sujeita. 44 Ao ouvirem 
de mim, logo me obedecem; com lisonja os 
estrangeiros se me submetem. 45 Os estrangeiros 
desfalecem e, tremendo, saem dos seus 
esconderijos. 46 Vive Yah HVHY; bendita seja a 
minha rocha, e exaltado seja Elohim da minha 
salvação, 47 Elohim que me dá vingança, e sujeita 
os povos debaixo de mim, 48 que me livra de meus 
inimigos; sim, tu me exaltas sobre os que se 
levantam contra mim; tu me livras do homem 
violento. 49 Pelo que, ó Yah HVHY te louvarei 
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entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. 
50 Ele dá grande livramento ao seu governante, e 
usa de benignidade para com o seu ungido, para 
com David e sua posteridade, para sempre.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 19  

1 Os céus proclamam a grandeza de Elohim e a 
vastidão anuncia a obra das suas mãos. 2 Um dia 
faz declaração a outro dia, e uma noite revela 
conhecimento a outra noite. 3 Não há fala, nem 
palavras; não se lhes ouve a voz. 4 Por toda a terra 
estende-se a sua linha, e as suas palavras até os 
confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o 
sol, 5 que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se 
alegra, como um herói, a correr a sua carreira. 6 A 
sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o 
seu curso até a outra extremidade deles; e nada se 
esconde ao seu calor. 7 A Toráh de Yah HVHY é 
perfeita, e refrigera a vida; o testemunho de Yah 
HVHY é fiel, e dá sabedoria aos simples. 8 Os 
preceitos de Yah HVHY são retos, e alegram o lev; 
o preceito de Yah HVHY é puro, e alumia os olhos. 
9 O temor de Yah HVHY é limpo, e permanece 
para sempre; os juízos de Yah HVHY são 
verdadeiros e inteiramente justos. 10 Mais 
desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito 
ouro fino; e mais doces do que o mel e o que 
goteja dos favos. 11 Também por eles o teu servo 
é advertido; e em os guardar há grande 
recompensa. 12 Quem pode discernir os próprios 
erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. 13 
Também das transgressões de presunção guarda 
o teu servo, para que não se assenhoreiem de 
mim; então serei perfeito, e ficarei limpo de 
grande transgressão. 14 Sejam agradáveis as 
palavras da minha boca e a meditação do meu 
coração perante o teu semblante, Yah HVHY 
Rocha minha e Redentor meu!  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 20  

1 Yah HVHY te ouça no dia da angústia; o nome 
de Elohim de Yaacov te proteja. 2 Envie-te socorro 
do seu lugar sagrado, e te sustenha de Sion. 3 
Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite as tuas 
oferendas. 4 Conceda-te conforme o desejo do 
teu lev, e cumpra todo o teu desígnio. 5 Nós nos 
alegraremos pela tua salvação, e em nome do 
nosso ELOHIM arvoraremos pendões; satisfaça 
Yah HVHY todas as tuas petições. 6 Agora sei que 
Yah HVHY salva o seu ungido; ele lhe responderá 
lá do seu Santo céus, com a força salvadora da sua 
direita. 7 Uns confiam em carros e outros em 
cavalos, mas nós faremos menção do nome de 
Yah HVHY nosso ELOHIM. 8 Uns encurvam-se e 

caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. 9 
Salva-nos, Yah HVHY; ouça-nos o Governante 
quando clamarmos.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 21  

1 Na tua força, ó Yah HVHY o governante se 
alegra; e na tua salvação quão grandemente se 
contenta! 2 Concedeste-lhe o desejo do seu lev, e 
não lhe negaste a petição dos seus lábios. 3 Pois o 
proveste de brachot excelentes; puseste-lhe na 
cabeça uma coroa de ouro fino. 4 Vida te pediu, e 
lha deste, longura de dias para sempre e 
eternamente. 5 Grande é o seu esplendor pelo teu 
socorro; de honra e de majestade o revestes. 6 
Sim, tu o fazes para sempre abençoado; tu o 
enches de prazer na tua presença. 7 Pois o 
governante confia no Yah HVHY; e pela bondade 
de Elohim permanecerá inabalável. 8 A tua mão 
alcançará todos os teus inimigos, a tua direita 
alcançará todos os que te odeiam. 9 Tu os farás 
qual fornalha ardente quando vieres; Yah HVHY 
os consumirá na sua indignação, e o fogo os 
devorará. 10 A sua prole destruirás da terra, e a sua 
descendência no meio dos filhos dos homens. 11 
Pois intentaram o mal contra ti; maquinaram um 
ardil, mas não prevalecerão. 12 Porque tu os porás 
em fuga; contra os seus rostos assestarás o teu 
arco. 13 Exalta-te, Yah HVHY na tua força; então 
cantaremos e louvaremos o teu poder.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 22  

1 Elohim meu, Elohim meu, por que me 
desamparaste? Por que estás longe de me auxiliar, 
e das palavras do meu bramido? 2 Elohim meu, eu 
clamo de dia, porém tu não me ouves; também de 
noite, mas não acho sossego. 3 Contudo você é 
Santo, entronizado sobre os louvores de Yisrael. 4 
Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os 
livraste. 5 A ti clamaram, e foram salvos; em ti 
confiaram, e não foram confundidos. 6 Mas eu sou 
verme, e não homem; opróbrio dos homens e 
desprezado do povo. 7 Todos os que me veem 
zombam de mim, arreganham os beiços e 
meneiam a cabeça, dizendo: 8 Confiou no Yah 
HVHY; que ele o livre; que ele o salve, que nele tem 
prazer. 9 Mas você é o que me tiraste da madre; o 
que me preservaste, estando eu ainda aos seios de 
minha mãe. 10 Nos teus braços fui lançado desde 
a madre; você é o meu ELOHIM desde o ventre de 
minha mãe. 11 Não te afastes de mim, a angústia 
está perto, e não há quem acuda. 12 Muitos 
touros me cercam; fortes touros de Basham me 
rodeiam. 13 Abrem contra mim sua boca, como 
um leão que despedaça e que ruge. 14 Como água 
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me derramei, e todos os meus ossos se 
desconjuntaram; o meu coração é como cera, 
derreteu-se no meio das minhas entranhas. 15 A 
minha força secou-se como um caco e a língua se 
me apega aos céus da boca; tu me puseste no pó 
da morte. 16 Pois 489cães me rodeiam; o 
ajuntamento de infiéis me cerca; atacam meus pés 
e minhas mãos como se fora um leão. 17 Posso 
contar todos os meus ossos. Eles me olham e 
ficam me encarando. 18 Repartem entre si as 
minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam 
sortes. 19 Mas tu, Yah HVHY não te afastes de 
mim; força minha, apressa-te em socorrer-me. 20 
Livra-me da espada, e a minha vida do poder do 
cão. 21 Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos 
chifres do boi selvagem. 22 Então anunciarei o teu 
nome aos meus irmãos; vou te louvar no meio da 
congregação. 23 Vocês, que temeis a Yah HVHY 
louvai-o; todos vocês, filhos de Yaacov, exaltai-o; 
temei-o todos vocês, descendência de Yisrael. 24 
Porque não desprezou nem abominou a aflição do 
aflito, nem dele escondeu o seu rosto; antes, 
quando ele clamou, o ouviu. 25 De ti vem o meu 
louvor na grande congregação; pagarei os meus 
votos perante os que o temem. 26 Os mansos 
comerão e se fartarão; louvarão a Yah HVHY os 
que o buscam. Vosso coração viverá 
eternamente! 27 Todos os confins da terra se 
lembrarão e se converterão a Yah HVHY e diante 
dele adorarão todas as famílias das nações. 28 
Porque o governo é de Yah HVHY e ele governa 
sobre as nações. 29 Todos os opulentos da terra 
comerão e adorarão: todos os que descem ao pó 
se prostrarão perante ele; até aquele que não 
pode preservar a própria vida. 30 A posteridade o 
servirá; será contada pelo Yah HVHY como 
geração. 31 Virão e anunciarão a justiça dele a um 
povo que há de nascer, que ele o fez.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 23  

1 Yah HVHY é o meu apascentador; 490não me 
faltará. 2 Deitar-me faz em pastos verdejantes; 
guia-me mansamente a águas tranquilas. 3 
Refrigera a minha vida; guia-me nos caminhos da 
justiça por amor do seu nome. 4 Embora eu ande 
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 
algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me consolam. 5 Preparas uma mesa 
perante mim na presença dos meus inimigos; 

 
489 Salmos 23.16 – “cães me rodeiam”: Texto traduzido direto do 
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unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice 
transborda. 6 Certamente que a bondade e a 
clemência me seguirão todos os dias da minha 
vida, e habitarei na casa de Yah HVHY por longos 
dias.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 24  

1 Do Yah HVHY é a terra e a sua plenitude; o 
mundo e aqueles que nele habitam. 2 Porque ele 
a fundou sobre os mares, e a firmou sobre os rios. 
3 Quem subirá ao monte de Yah HVHY ou quem 
estará no seu lugar Santo? 4 A pessoa que é limpo 
de mãos e puro de lev; que não entrega a sua vida 
à vaidade, nem jura enganosamente. 5 Este 
receberá de Yah HVHY uma bracha, e a justiça de 
Elohim da sua salvação. 6 Tal é a geração daqueles 
que o buscam, daqueles que buscam o teu 
semblante, ó Eterno de Yaacov. 7 Levantai, ó 
portas, as suas cabeças; levantai-vos, ó entradas 
eternas, e entrará o Governante do Esplendor. 8 
Quem é o Governante do Esplendor? Yah HVHY 
forte e Poderoso, Yah HVHY poderoso na guerra. 
9 Levantai, ó portas, as suas cabeças; levantai-vos, 
ó entradas eternas, e entrará o Governante do 
Esplendor. 10 Quem é esse Governante do 
Esplendor? Yah HVHY dos exércitos; ele é o 
Governante do Esplendor.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 25  

1 A ti, Yah HVHY elevo a minha vida. 2 Elohim 
meu, em ti confio; não seja eu envergonhado; não 
triunfem sobre mim os meus inimigos. 3 Não seja 
envergonhado nenhum dos que em ti esperam; 
envergonhados sejam os que sem causa 
procedem traiçoeiramente. 4 Faze-me saber os 
teus caminhos, Yah HVHY; ensina-me os teus 
caminhos. 5 Guia-me na tua verdade, e ensina-me; 
você é Elohim da minha salvação; por ti espero o 
dia todo. 6 Você deve lembrar, Yah HVHY da tua 
piedade e da tua benignidade, porque elas são 
eternas. 7 Não te lembres dos pecados da minha 
mocidade, nem das minhas transgressões; mas, 
segundo a tua clemência, você deve lembrar de 
mim, pela tua bondade, ó Yah HVHY. 8 Bom e 
reto é Yah HVHY; pelo que ensina o caminho aos 
transgressores. 9 Guia os mansos no que é reto, e 
lhes ensina o seu caminho. 10 Todas os caminhos 
de Yah HVHY são clemência e verdade para 
aqueles que guardam o seu pacto e os seus 

490 Salmos 23.1 – “não”: Em outras bíblias, “nada”. É nítido no texto que Davi 
não estava se referindo a falta de bens materiais, mas a falta de sentir a 
presença de Elohim. Para compreender leia o versículo quatro. “...não temerei 
mal algum, porque tu estás comigo...” (lo echsar). 
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testemunhos. 11 Por amor do teu nome, Yah 
HVHY perdoa a minha transgressão, é grande. 12 
Qual é o homem que teme a Yah HVHY ? Este lhe 
ensinará o caminho que deve escolher. 13 Ele 
permanecerá em prosperidade, e a sua 
descendência herdará a terra. 14 O conselho de 
Yah HVHY é para aqueles que o temem, e ele lhes 
faz saber o seu pacto. 15 Os meus olhos estão 
postos continuamente no Yah HVHY ele tirará do 
laço os meus pés. 16 Olha para mim, e tem 
clemência de mim, porque estou desamparado e 
aflito. 17 Alivia as tribulações do meu lev; tira-me 
das minhas angústias. 18 Olha para a minha aflição 
e para a minha dor, e perdoa todos os meus erros. 
19 Olha para os meus inimigos, porque são muitos 
e me odeiam com ódio cruel. 20 Guarda a minha 
vida, e livra-me; não seja eu envergonhado, 
porque em ti me refúgio. 21 A integridade e a 
retidão me protejam, porque em ti espero. 22 
Redime, ó Eterno, a Yisrael de todas as suas 
angústias.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 26  

1 Julga-me, ó Yah HVHY tenho andado na minha 
integridade; no Yah HVHY tenho confiado sem 
vacilar. 2 Examina-me, Yah HVHY e prova-me; 
esquadrinha o meu coração e a minha mente. 3 
Pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, 
e tenho andado na tua verdade. 4 Não me tenho 
assentado com homens falsos, nem associo com 
dissimuladores. 5 Odeio o ajuntamento de 
malfeitores; não me sentarei com os infiéis. 6 Lavo 
as minhas mãos na inocência; e assim, ó Yah 
HVHY me acerco do teu altar, 7 para fazer ouvir a 
voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. 8 
Ó Yah HVHY eu amo o recinto da tua casa e o 
lugar onde permanece a tua grandeza. 9 Não 
colhas a minha vida com a dos transgressores, 
nem a minha vida a dos homens sanguinolentos, 
10 em cujas mãos há malefício, e cuja direita está 
cheia de subornos. 11 Quanto a mim, porém, ando 
na minha integridade; resgata-me e tem piedade 
de mim. 12 O meu pé está firme em terreno plano; 
nas congregações bendirei a Yah HVHY.  
 Tehilim - Salmos Capítulo, 27  

1 Yah HVHY é a minha luz e a minha salvação; a 
quem temerei? Yah HVHY é a força da minha 
vida; de quem me recearei? 2 Quando os 
malvados investiram contra mim, para comerem 
as minhas carnes, eles, meus adversários e meus 
inimigos, tropeçaram e caíram. 3 Ainda que um 
exército se acampe contra mim, o meu coração 
não temerá; ainda que a guerra se levante contra 

mim, conservarei a minha confiança. 4 Uma coisa 
pedi a Yah HVHY e a buscarei: que possa morar 
na casa de Yah HVHY todos os dias da minha vida, 
para contemplar a formosura de Yah HVHY e 
inquirir no seu templo. 5 Pois no dia da 
adversidade me esconderá no seu pavilhão; no 
recôndito do seu Beit HaMikdash me esconderá; 
sobre uma rocha me elevará. 6 E agora será 
exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos 
que estão ao redor de mim; e no seu Beit 
HaMikdash oferecerei sacrifícios de prazer; 
cantarei, sim, cantarei louvores a Yah HVHY. 7 
Ouve, ó Yah HVHY a minha voz quando clamo; 
compadece-te de mim e responde-me. 8 Quando 
disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração te 
disse a ti: A tua face, Yah HVHY buscarei. 9 Não 
escondas de mim o teu semblante, não rejeites 
com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. 
Não me enjeites nem me desampares, ó Eterno da 
minha salvação. 10 Se meu pai e minha mãe me 
abandonarem, então Yah HVHY me acolherá. 11 
Ensina-me, ó Yah HVHY o teu caminho, e guia-me 
por uma vereda plana, por causa dos que me 
espreitam. 12 Não me entregues à vontade dos 
meus adversários; contra mim se levantaram 
falsas testemunhas e os que respiram violência. 13 
Creio que hei de ver a bondade de Yah HVHY na 
terra dos viventes. 14 Espera tu pelo Yah HVHY; 
anima-te, e fortalece o teu lev; espera, pelo Yah 
HVHY.  
 Tehilim - Salmos Capítulo, 28  

1 A ti clamo, ó Yah HVHY; rocha minha, não 
emudeças para comigo; não suceda que, calando-
te a meu respeito, eu me torne semelhante aos 
que descem à cova. 2 Ouve a voz das minhas 
súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as 
minhas mãos para o teu Santo templo. 3 Não me 
arrastes juntamente com os infiéis e com os que 
praticam a transgressão, que falam de paz ao seu 
próximo, mas têm o mal no seu lev. 4 Retribui-lhes 
segundo as suas obras e segundo a malícia dos 
seus feitos; dá-lhes conforme o que fizeram as 
suas mãos; retribui-lhes o que eles merecem. 5 
Uma vez que eles não atentam para as obras de 
Yah HVHY nem para o que as suas mãos têm feito, 
ele os derrubará e não os reedificará 6 Baruch ata 
Yah HVHY (Bendito seja Yah HVHY ), porque 
ouviu a voz das minhas súplicas. 7 Yah HVHY é a 
minha força e o meu escudo; nele confiou o meu 
lev, e fui socorrido; pelo que o meu coração salta 
de prazer, e com o meu cântico o louvarei. 8 Yah 
HVHY é a força do seu povo; ele é a fortaleza 
salvadora para o seu ungido. 9 Salva o teu povo, e 
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abençoa a tua herança; apascenta-os e exalta-os 
para sempre.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 29  

1 Tributai a Yah HVHY ó filhos dos poderosos, 
tributai a Yah HVHY grandeza e força. 2 Tributai a 
Yah HVHY a grandeza devida ao seu nome; adorai 
Yah HVHY vestidos em trajes santos. 3 A voz de 
Yah HVHY ouve-se sobre as águas; Elohim da 
grandeza troveja; Yah HVHY está sobre as muitas 
águas. 4 A voz de Yah HVHY é poderosa; a voz de 
Yah HVHY é cheia de majestade. 5 A voz de Yah 
HVHY quebra os cedros; sim, Yah HVHY quebra os 
cedros do Líbano. 6 Ele faz o Líbano saltar como 
um bezerro; e Siriom, como um filhote de boi 
selvagem. 7 A voz de Yah HVHY lança labaredas 
de fogo. 8 A voz de Yah HVHY faz tremer o 
deserto; Yah HVHY faz tremer o deserto de Cades. 
9 A voz de Yah HVHY faz as corças dar à luz, e 
desnuda as florestas; e no seu templo todos 
dizem: Kevod! 10 Yah HVHY está entronizado 
sobre a inundação; Yah HVHY se assenta como 
governante, perpetuamente. 11 Yah HVHY dará 
força ao seu povo; Yah HVHY abençoará o seu 
povo com paz.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 30  

1 Exaltar-te-ei, ó Yah HVHY porque tu me 
levantaste, e não permitiste que meus inimigos se 
alegrassem sobre mim. 2 Ó Yah HVHY Elohim 
meu, a ti clamei, e tu me curaste. 3 Yah HVHY, 
491estava eu semimorto e minha vida ergueste; 
conservaste-me a vida, para que eu não descesse 
à sepultura. 4 Cantai louvores a Yah HVHY vocês 
que são seus santos, e louvai o seu Santo nome. 5 
Porque a sua ira dura só um momento; no seu 
favor está a vida. O choro pode durar uma noite; 
mas, a alegria vem pela manhã. 6 Quanto a mim, 
dizia eu na minha prosperidade: Jamais serei 
abalado. 7 Tu, Yah HVHY pelo teu favor fizeste 
que a minha montanha permanecesse forte; 
ocultaste o teu semblante, e fiquei conturbado. 8 
A ti, Yah HVHY eu clamava, ao meu Elohim eu 
supliquei: 9 Que proveito terá no meu sangue, se 
eu descer à cova? Por acaso te louvará o pó? 
Anunciará ele a tua verdade? 10 Ouve, Soberano, 
e tem piedade de mim! Ó Yah HVHY sê o meu 
ajudador! 11 Tornaste o meu pranto em alegro, 
tiraste o meu cilício, e me cingiste de alegria; 12 
para que o meu espírito te cante louvores, e não 

 
491 Salmos 30:02 – “estava eu semimorto e minha vida ergueste”: Em 
outras bíblias “fizeste subir a minha alma do inferno”. 

se cale. Eterno, Elohim meu, eu te louvarei para 
sempre.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 31  

1 Em ti, Eterno, me refúgio; nunca seja eu 
envergonhado; livra-me pela tua justiça! 2 Inclina 
para mim os teus ouvidos, livra-me depressa! Sê 
para mim uma rocha de refúgio, uma casa de 
defesa que me salve! 3 Porque você é a minha 
rocha e a minha fortaleza; pelo que, por amor do 
teu nome, guia-me e encaminha-me. 4 Tira-me do 
laço que me armaram, você é o meu refúgio. 5 Nas 
tuas mãos entrego o meu espírito; tu me remiste, 
ó Yah HVHY Elohim da verdade. 6 Odeias aqueles 
que atentam para ídolos vãos; eu, porém, confio 
no Eterno. 7 Eu me alegrarei e regozijarei na tua 
benignidade, tens visto a minha aflição. Tens 
conhecido as minhas angústias, 8 e não me 
entregaste nas mãos do inimigo; puseste os meus 
pés num lugar espaçoso. 9 Tem piedade de mim, 
ó Yah HVHY porque estou angustiado; 
consumidos estão de tristeza os meus olhos, o 
meu ser e o meu corpo. 10 Pois a minha vida está 
gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros; a 
minha força desfalece por causa da minha 
transgressão, e os meus ossos se consomem. 11 
Por causa de todos os meus adversários tornei-me 
em opróbrio, sim, sobremodo o sou para os meus 
vizinhos, e horror para os meus conhecidos; os que 
me veem na rua fogem de mim. 12 Sou esquecido 
como um morto de quem não há memória; sou 
como um vaso quebrado. 13 Pois tenho ouvido a 
difamação de muitos, terror por todos os lados; 
enquanto juntamente conspiravam contra mim, 
maquinaram tirar-me a vida. 14 Mas eu confio em 
ti, ó Yah HVHY; e digo: Você é o meu ELOHIM. 15 
Os meus dias estão nas tuas mãos; livra-me das 
mãos dos meus inimigos e dos que me 
perseguem. 16 Faze resplandecer o teu semblante 
sobre o teu servo; salva-me por tua bondade. 17 
Não seja eu envergonhado, ó Yah HVHY porque 
te invoco; envergonhados sejam os infiéis, 
emudeçam na cova. 18 Emudeçam os lábios 
mentirosos, que falam insolentemente contra o 
justo, com arrogância e com desprezo. 19 Oh! 
Quão grande é a tua bondade, que guardaste para 
os que te temem, a qual na presença dos filhos dos 
homens preparaste para aqueles que em ti se 
refugiam! 20 No abrigo da tua presença tu os 
escondes das intrigas dos homens; em um 
pavilhão os ocultas da contenda das línguas. 21 
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Baruch ata Yah HVHY (Bendito seja Yah HVHY ), 
fez maravilhosa a sua bondade para comigo numa 
cidade sitiada. 22 Eu dizia no meu pasmo: Estou 
cortado de diante dos teus olhos; não obstante, tu 
ouviste as minhas súplicas quando eu a ti clamei. 
23 Amai a Yah HVHY vocês todos os que são seus 
santos; Yah HVHY guarda os fiéis, e retribui 
abundantemente ao que usa de soberba. 24 
Esforçai-vos, e fortaleça-se o seu lev, vocês todos 
os que esperais no Eterno.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 32  

1 Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo 
erro é coberto. 2 Abençoado o homem a quem 
Yah HVHY não atribui a transgressão, e em cujo 
espírito não há dolo. 3 Enquanto guardei silêncio, 
consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido 
durante o dia todo. 4 Porquê de dia e de noite a 
tua mão pesava sobre mim; o meu humor se 
tornou em sequidão de estio. 5 Confessei-te o 
meu erro, e a minha transgressão não encobri. 
Disse eu: Confessarei a Yah HVHY as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a culpa do meu erro. 
6 Pelo que todo aquele é piedoso ore a ti, a tempo 
de te poder achar; no trasbordar de muitas águas, 
estas e ele não chegarão. 7 Você é o meu 
esconderijo; preservas-me da angústia; de alegres 
cânticos de livramento me cercas. 8 Instruir-te-ei, 
e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; 
aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. 9 Não 
sejais como o cavalo, nem como a mula, que não 
têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto 
e freio; de outra forma não se sujeitarão. 10 O infiel 
tem muitas dores, mas aquele que confia no 
Eterno, a clemência o cerca. 11 Alegrai-vos no 
Eterno, e contentai-vos, vocês justos; e cantai de 
prazer, todos vocês que são retos de lev.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 33  

1 Alegrem-se no Eterno, vocês justos, aos retos fica 
bem o louvor. 2 Louvai a Yah HVHY com harpa, 
cantai-lhe louvores com saltério de dez cordas. 3 
Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com 
prazer. 4 Porque a palavra de Yah HVHY é reta; e 
todas as suas obras são feitas com fidelidade. 5 Ele 
ama a retidão e a justiça; a terra está cheia da 
benignidade de Yah HVHY. 6 Pela palavra de Yah 
HVHY foram feitos os céus, e todo o exército deles 
pelo sopro da sua boca. 7 Ele ajunta as águas do 
mar como num montão; põe em tesouros os 
abismos. 8 Tema a Yah HVHY a terra toda; 
temam-no todos os moradores do mundo. 9 Pois 
ele falou, e tudo se fez; ele mandou, e logo tudo 
apareceu. 10 Yah HVHY desfaz o conselho das 

nações, anula os intentos dos povos. 11 O 
conselho de Yah HVHY permanece para sempre, 
e os intentos do seu coração por todas as 
gerações. 12 Bem-aventurada é a nação cujo 
ELOHIM é Yah HVHY o povo que ele escolheu 
para sua herança. 13 Yah HVHY olha lá dos céus; 
vê todos os filhos dos homens; 14 da sua morada 
observa todos os moradores da terra, 15 aquele 
que forma o coração de todos eles, que contempla 
todas as suas obras. 16 Um governante não se 
salva pela multidão do seu exército; nem o 
homem valente se livra pela muita força. 17 O 
cavalo é vã esperança para a conquista; não pode 
livrar ninguém pela sua grande força. 18 Os olhos 
de Yah HVHY estão sobre os que o temem, sobre 
os que esperam na sua benignidade, 19 para os 
livrar da morte, e para os conservar vivos na fome. 
20 O nosso ser espera no Eterno; ele é o nosso 
auxílio e o nosso escudo. 21 Pois nele se alegra o 
nosso lev, uma vez que temos confiado no seu 
Santo nome. 22 Seja a tua benignidade, Eterno, 
sobre nós, assim como em ti esperamos.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 34  

1 Bendirei a Yah HVHY em todo o tempo; o seu 
louvor estará continuamente na minha boca. 2 No 
Eterno se exalta a minha vida; ouçam-no os 
mansos e se alegrem. 3 Engrandeci a Yah HVHY 
comigo, e juntos exaltemos o seu nome. 4 Busquei 
a Yah HVHY e ele me respondeu, e de todos os 
meus temores me livrou. 5 Olhai para ele, e sede 
iluminados; e os seus rostos jamais serão 
confundidos. 6 Clamou este pobre, e Yah HVHY o 
ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. 7 O 
mensageiro de Yah HVHY acampa-se ao redor 
dos que o temem, e os livra. 8 Provai, e vede que 
Yah HVHY é bom; feliz o homem que nele se 
refugia. 9 Temei a Yah HVHY vocês, seus santos, 
porque nada falta aos que o temem. 10 Os 
leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas 
àqueles que buscam a Yah HVHY bem algum lhes 
faltará. 11 Vinde, filhos, ouvi-me; eu vos ensinarei 
o temor de Yah HVHY. 12 Quem é o homem que 
deseja a vida, e quer longos dias para ver o bem? 
13 Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de 
falarem dolosamente. 14 Aparta-te do mal, e faze 
o bem: busca a paz, e segue-a. 15 Os olhos de Yah 
HVHY estão sobre os justos, e os seus ouvidos 
atentos ao seu clamor. 16 A face de Yah HVHY 
está contra os que fazem o mal, para desarraigar 
da terra a memória deles. 17 Os justos clamam, e 
Yah HVHY os ouve, e os livra de todas as suas 
angústias. 18 Perto está Yah HVHY dos que têm o 
coração quebrantado, e salva os contritos de 
espírito. 19 Muitas são as aflições do justo, mas de 
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todas elas Yah HVHY o livra. 20 Ele lhe preserva 
todos os ossos; nem sequer um deles se quebra. 
21 A malícia matará o infiel, e os que odeiam o 
justo serão condenados. 22 Yah HVHY resgata a 
vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se 
refugiam será condenado.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 35  

1 Contende, Eterno, com aqueles que contendem 
comigo; combate contra os que me combatem. 2 
Pega do escudo e do pavês, e levanta-te em meu 
socorro. 3 Tira da lança e do dardo contra os que 
me perseguem. Dize ao meu ser: Eu sou a tua 
salvação. 4 Sejam envergonhados e confundidos 
os que buscam a minha vida; voltem atrás e se 
confundam os que contra mim intentam o mal. 5 
Sejam como a moinha diante do vento, e o 
mensageiro de Yah HVHY os faça fugir. 6 Seja o 
seu caminho tenebroso e escorregadio, e o 
mensageiro de Yah HVHY os persiga. 7 Pois sem 
causa me armaram ocultamente um laço; sem 
razão cavaram uma cova para a minha vida. 8 
Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, e 
prenda-os o laço que ocultaram; caiam eles nessa 
mesma destruição. 9 Então minha vida se Alegrará 
no Eterno; exultará na sua salvação. 10 Todos os 
meus ossos dirão: Ó Yah HVHY quem é como tu, 
que livras o fraco daquele que é mais forte do que 
ele? Sim, o pobre e o necessitado, daquele que o 
rouba. 11 Levantam-se testemunhas maliciosas; 
interrogam-me sobre coisas que eu ignoro. 12 
Tornam-me o mal pelo bem, causando-me luto no 
ser. 13 Mas, quanto a mim, estando eles 
enfermos, vestia-me de cilício, humilhava-me com 
o abstinência, e orava de cabeça sobre o peito. 14 
Portava-me como o faria por meu amigo ou meu 
irmão; eu andava encurvado e lamentando-me, 
como quem chora por sua mãe. 15 Mas, quando 
eu tropeçava, eles se alegravam e se 
congregavam; congregavam-se contra mim, 
homens miseráveis que eu não conhecia; 
difamavam-me sem cessar. 16 Como falsos 
zombadores nas festas, rangiam os dentes contra 
mim. 17 Ó Yah HVHY até quando contemplarás 
isto? Livra-me das suas violências; salva a minha 
vida dos leões! 18 Então te darei ações de 
benevolência na grande assembleia; entre 
muitíssimo povo te louvarei. 19 Não se alegrem 
sobre mim os que são meus inimigos sem razão, 
nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam 
sem causa. 20 Pois não falaram de paz, antes 
inventam contra os quietos da terra palavras 
enganosas. 21 Escancararam contra mim a sua 
boca, e dizem: Ah! Ah! Os nossos olhos o viram. 22 
Tu, Eterno, o viste, não te cales; Eterno, não te 

alongues de mim. 23 Acorda e desperta para o 
meu julgamento, para a minha causa, Elohim meu, 
e Soberano meu. 24 Justifica-me segundo a tua 
justiça, Yah HVHY Elohim meu, e não se 
regozijem eles sobre mim. 25 Não digam em seu 
lev: Eia! Cumpriu-se o nosso desejo! Não digam: 
Nós o havemos devorado. 26 Envergonhem-se e 
confundam-se à uma os que se alegram com o 
meu mal; vistam-se de vergonha e de confusão os 
que se engrandecem contra mim. 27 Bradem de 
prazer e se alegrem os que desejam a minha 
justificação, e digam a minha justificação, e digam 
continuamente: Seja engrandecido Yah HVHY 
que se deleita na prosperidade do seu servo. 28 
Então a minha língua falará da tua justiça e do teu 
louvor o dia todo.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 36  

1 A transgressão fala ao infiel no íntimo do seu lev; 
não há temor de Elohim perante os seus olhos. 2 
Porque em seus próprios olhos se lisonjeia, 
cuidando que a sua transgressão não será 
descoberta e detestada. 3 As palavras da sua boca 
são malícia e engano; deixou de ser prudente e de 
fazer o bem. 4 Maquina o mal na sua cama; põe-
se em caminho que não é bom; não odeia o mal. 5 
A tua benignidade, Eterno, chega até os céus, e a 
tua fidelidade até as nuvens. 6 A tua justiça é como 
os montes de Elohim, os teus juízos são como o 
abismo profundo. Tu, Eterno, preservas os 
homens e os animais. 7 Quão preciosa é, ó Eterno, 
a tua benignidade! Os filhos dos homens se 
refugiam à sombra das tuas asas. 8 Eles se fartarão 
da gordura da tua casa, e os farás beber da 
corrente das tuas delícias; 9 em ti está o manancial 
da vida; na tua luz vemos a luz. 10 Continua a tua 
benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça 
aos retos de lev. 11 Não venha sobre mim o pé da 
soberba, e não me mova a mão dos infiéis. 12 Ali 
caídos estão os que praticavam a transgressão; 
estão derrubados, e não se podem levantar.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 37  

1 Não te enfades por causa dos malfeitores, nem 
tenhas inveja dos que praticam a transgressão. 2 
Pois em breve murcharão como a vegetação, e 
secarão como a vegetação verde. 3 Confia no 
Eterno e faze o bem; assim habitarás na terra, e te 
alimentarás em segurança. 4 Deleita-te no Eterno, 
e ele te concederá o que deseja o teu lev. 5 Entrega 
o teu caminho a Yah HVHY; confia nele, e ele tudo 
fará. 6 E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, 
e o teu direito como o meio-dia. 7 Descansa no 
Eterno, e espera nele; não te enfades por causa 
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daquele que prospera em seu caminho, por causa 
do homem que executa maus desígnios. 8 Deixa a 
ira, e abandona o furor; não te enfades, isso só leva 
à prática do mal. 9 Porque os malfeitores serão 
exterminados, mas aqueles que esperam no 
Eterno herdarão a terra. 10 Pois ainda um pouco, 
e o infiel não existirá; atentarás para o seu lugar, e 
ele ali não estará. 11 Mas os mansos herdarão a 
terra, e se deleitarão na abundância de paz. 12 O 
infiel maquina contra o justo, e contra ele range os 
dentes, 13 mas Yah HVHY se ri do infiel, vê que 
vem chegando o seu dia. 14 Os infiéis têm puxado 
da espada e têm entesado o arco, para 
derrubarem o poder e necessitado, e para 
matarem os que são retos no seu caminho. 15 
Mas a sua espada lhes entrará no lev, e os seus 
arcos quebrados. 16 Mais vale o pouco que o justo 
tem, do que as riquezas de muitos infiéis. 17 Pois 
os braços dos infiéis serão quebrados, mas Yah 
HVHY sustém os justos. 18 Yah HVHY conhece os 
dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá 
para sempre. 19 Não serão envergonhados no dia 
do mal, e nos dias da fome se fartarão. 20 Mas os 
infiéis perecerão, e os inimigos de Yah HVHY 
serão como a beleza das pastagens; 
desaparecerão, em fumaça se desfarão. 21 O infiel 
toma emprestado, e não paga; mas o justo se 
compadece e dá. 22 Pois aqueles que são 
abençoados pelo Eterno herdarão a terra, mas 
aqueles que são por ele amaldiçoados serão 
exterminados. 23 Confirmados pelo Eterno são os 
passos do homem em cujo caminho ele se deleita; 
24 ainda que caia, não ficará prostrado, Yah HVHY 
lhe segura a mão. 25 Fui moço, e agora sou velho; 
mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua 
descendência a mendigar o pão. 26 Ele é sempre 
generoso, e empresta, e a sua descendência é 
abençoada. 27 Aparta-te do mal e faze o bem; e 
terás morada permanente. 28 Pois Yah HVHY 
ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles 
serão preservados para sempre, mas a 
descendência dos infiéis será exterminada. 29 Os 
justos herdarão a terra e nela habitarão para 
sempre. 30 A boca do justo profere sabedoria; a 
sua língua fala o que é reto. 31 A toráh do seu 
Elohim está em seu lev; não resvalarão os seus 
passos. 32 O infiel espreita o justo, e procura matá-
lo. 33 Yah HVHY não o deixará nas mãos dele, 
nem o condenará quando for julgado. 34 Espera 
no Eterno, e segue o seu caminho, e ele te exaltará 
para herdares a terra; tu o verás quando os infiéis 
forem exterminados. 35 Vi um infiel cheio de 
prepotência, e a espalhar-se como a árvore verde 
na terra natal. 36 Mas eu passei, e ele já não era; 
procurei-o, mas não pôde ser encontrado. 37 Nota 

o homem íntegro, e considera o reto, porque há 
para o homem de paz um porvir feliz. 38 Quanto 
aos transgressores, serão à uma destruídos, e a 
posteridade dos infiéis será exterminada. 39 Mas a 
salvação dos justos vem de Yah HVHY; ele é a sua 
fortaleza no tempo da angústia. 40 E Yah HVHY os 
ajuda e os livra; ele os livra dos infiéis e os salva, 
uma vez que nele se refugiam.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 38  

1 Ó Yah HVHY não me repreendas na tua ira, nem 
me castigues no teu furor. 2 Porque as tuas flechas 
se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão 
pesou. 3 Não há coisa sã na minha carne, por causa 
da tua cólera; nem há saúde nos meus ossos, por 
causa do meu erro. 4 Pois já as minhas 
transgressões submergem a minha cabeça; como 
carga pesada excedem as minhas forças. 5 As 
minhas chagas se tornam malcheirosas e 
purulentas, por causa da minha loucura. 6 Estou 
encurvado, estou muito abatido, ando 
lamentando o dia todo. 7 Pois os meus lombos 
estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha 
carne. 8 Estou gasto e muito esmagado; dou 
rugidos por causa do desassossego do meu lev. 9 
Eterno, diante de ti está todo o meu desejo, e o 
meu suspirar não te é oculto. 10 O meu coração 
está agitado; a minha força me falta; quanto à luz 
dos meus olhos, até essa me deixou. 11 Os meus 
amigos e os meus companheiros afastaram-se da 
minha chaga; e os meus parentes se põem à 
distância. 12 Também os que buscam a minha vida 
me armam laços, e os que procuram o meu mal 
dizem coisas perniciosas. 13 Mas eu, como um 
surdo, não ouço; e sou qual um mudo que não 
abre a boca. 14 Assim eu sou como homem que 
não ouve, e em cujos lábios não há réplica. 15 Mas 
por ti, Eterno, espero; tu, Eterno meu ELOHIM, 
responderás. 16 Pois eu disse: Ouve-me, para que 
eles não se regozijem sobre mim e não se 
engrandeçam contra mim quando resvala o meu 
pé. 17 Pois estou prestes a tropeçar; a minha dor 
está sempre comigo. 18 Confesso a minha 
transgressão; entristeço-me por causa do meu 
erro. 19 Mas os meus inimigos são cheios de vida 
e são fortes, e muitos são os que sem causa me 
odeiam. 20 Os que tornam o mal pelo bem são 
meus adversários, porque eu sigo o que é bom. 21 
Não me desampares, ó Yah HVHY; Elohim meu, 
não te alongues de mim. 22 Apressa-te em meu 
auxílio, Eterno, minha salvação.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 39  
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1 Disse eu: Guardarei os meus caminhos para não 
errar com a minha língua; guardarei a minha boca 
com uma mordaça, enquanto o infiel estiver 
diante de mim. 2 Com silêncio fiquei qual um 
mundo; calava-me mesmo acerca do bem; mas a 
minha dor se agravou. 3 Escandeceu-se dentro de 
mim o meu lev; enquanto eu meditava acendeu-
se o fogo; então com a minha língua, dizendo; 4 
Faze-me conhecer, ó Yah HVHY o meu fim, e qual 
a medida dos meus dias, para que eu saiba quão 
frágil sou. 5 Mediste os meus dias a palmos; o 
tempo da minha vida é como que nada diante de 
ti. Deveras, todo homem, por mais firme que 
esteja, é totalmente vaidade. 6 Deveras, todo 
homem anda qual uma sombra; deveras, em vão 
se inquieta, amontoa riquezas, e não sabe quem 
as levará. 7 Agora, Eterno, que espero eu? A minha 
esperança está em ti. 8 Livra-me de todas as 
minhas transgressões; não me faças o opróbrio do 
insensato. 9 Emudecido estou, não abro a minha 
boca; você é que agiste, 10 Tira de sobre mim o teu 
flagelo; estou desfalecido pelo golpe da tua mão. 
11 Quando com repreensões castigas o homem 
por causa da transgressão, destróis, como traça, o 
que ele tem de precioso; deveras todo homem é 
vaidade. 12 Ouve, Eterno, a minha súplica, e inclina 
os teus ouvidos ao meu clamor; não te cales 
perante as minhas lágrimas, porque sou para 
contigo como um estranho, um peregrino como 
todos os meus pais. 13 Desvia de mim o teu olhar, 
para que eu tome alento, antes que me vá e não 
exista mais.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 40  

1 Esperei com paciência pelo Eterno, e ele se 
inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2 
Também me tirou duma cova de destruição, dum 
charco de lodo; pôs os meus pés sobre uma rocha, 
firmou os meus passos. 3 Pôs na minha boca um 
cântico novo, um hino ao nosso ELOHIM; muitos 
verão isso e temerão, e confiarão no Eterno. 4 
Abençoado o homem que faz de Yah HVHY a sua 
confiança, e que não atenta para os soberbos nem 
para os apóstatas mentirosos. 5 Muitas são, Yah 
HVHY Elohim meu, as maravilhas que tens 
operado e os teus pensamentos para conosco; 
ninguém há que se possa comparar a ti; eu quisera 
anunciá-los, e manifestá-los, mas são mais do que 
se podem contar. 6 Sacrifício e oferenda não 
desejas; abriste-me os ouvidos; holocausto e 
oferenda de expiação pelo erro não reclamaste. 7 
Disse eu: Veja aqui venho; no rolo do rolo está 
escrito a meu respeito: 8 Deleito-me em fazer a 
tua vontade, ó Eterno meu; sim, a tua toráh está 
dentro do meu lev. 9 Tenho proclamado boas-

novas de justiça na grande congregação; não 
retive os meus lábios; 10 Não ocultei dentro do 
meu coração a tua justiça; apregoei a tua 
fidelidade e a tua salvação; não escondi da grande 
congregação a tua benignidade e a tua verdade. 11 
Não detenhas para comigo, Yah HVHY a tua 
piedade; a tua benignidade e a tua fidelidade 
sempre me guardem. 12 Pois males sem número 
me têm rodeado; as minhas transgressões me têm 
alcançado, de modo que não posso ver; são mais 
numerosas do que os cabelos da minha cabeça, 
pelo que desfalece o meu lev. 13 Digna-te, Yah 
HVHY livra-me; Yah HVHY apressa-te em meu 
auxílio. 14 Sejam à uma envergonhados e 
confundidos os que buscam a minha vida para 
destruí-la; tornem atrás e confundam-se os que 
me desejam o mal. 15 Desolados sejam em razão 
da sua afronta os que me dizem: Ah! Ah! 16 
Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te 
buscam. Digam continuamente os que amam a 
tua salvação: Engrandecido seja Yah HVHY. 17 Eu, 
deveras, sou pobre e necessitado, mas Yah HVHY 
cuida de mim. Você é o meu auxílio e o meu 
libertador; não te detenhas, ó Eterno meu.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 41  

1 Feliz é aquele que considera o pobre; Yah HVHY 
o livrará no dia do mal. 2 Yah HVHY o guardará, e 
o conservará em vida; será abençoado na terra; tu, 
Yah HVHY não o entregarás à vontade dos seus 
inimigos. 3 Yah HVHY o sustentará no leito da 
enfermidade; tu lhe amaciarás a cama na sua 
doença. 4 Disse eu da minha parte: Yah HVHY 
compadece-te de mim, sara o meu ser, errei 
contra ti. 5 Os meus inimigos falam mal de mim, 
dizendo: Quando morrerá ele, e perecerá o seu 
nome? 6 E, se algum deles vem ver-me, diz 
falsidades; no seu coração amontoa a maldade; e 
quando ele sai, é disso que fala. 7 Todos os que me 
odeiam cochicham entre si contra mim; contra 
mim planejam a maldade, dizendo: 8 Algum coisa 
ruim se lhe apega; e agora que está deitado, não 
se levantará mais. 9 Até o meu próprio amigo 
íntimo em quem eu tanto confiava, e que comia 
do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. 
10 Mas tu, Eterno, compadece-te de mim e 
levanta-me, para que eu lhes retribua. 11 Por isso 
conheço eu que te deleitas em mim, por não 
vencer de mim o meu inimigo 12 Quanto a mim, 
tu me sustentas na minha integridade, e me 
colocas diante do teu semblante para sempre. 13 
Baruch ata Yah HVHY (Bendito seja Yah HVHY ) 
Elohim de Yisrael de eternidade a eternidade. 
Assim seja e assim seja.  
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 Tehilim - Salmos Capítulo, 42  

1 Como o cervo anseia pelas correntes das águas, 
assim o meu ser anseia por ti, ó Eterno! 2 O meu 
ser tem sede de Elohim, de Elohim que vivi; 
quando entrarei e verei a face de Elohim? 3 As 
minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e 
de noite, uma vez que se me diz constantemente: 
Onde está o teu ELOHIM? 4 Dentro de mim 
derramo o meu ser  ao lembrar-me de como eu ia 
com a multidão, guiando-a em procissão à casa de 
Elohim, com brados de prazer e louvor, uma 
multidão que festejava. 5 Por que estás abatida, ó 
minha nefesh, e por que te perturbas dentro de 
mim? Espera em Elohim, ainda o louvarei pela 
salvação que há na sua presença. 6 Ó Elohim meu, 
dentro de mim o meu ser  está abatida; uma vez 
que me lembrarei de ti desde a terra do Yordan, e 
desde o Hermom, desde o monte Mizar. 7 Um 
abismo chama outro abismo ao ruído das tuas 
catadupas; todas as tuas ondas e vagas têm 
passado sobre mim. 8 Contudo, de dia Yah HVHY 
ordena a sua bondade, e de noite a sua canção 
está comigo, uma súplica ao ELOHIM da minha 
vida. 9 A Elohim, a minha rocha, digo: Por que te 
esqueceste de mim? Por que ando em pranto por 
causa da opressão do inimigo? 10 Como com 
ferida mortal nos meus ossos me afrontam os 
meus adversários, dizendo-me continuamente: 
Onde está o teu ELOHIM? 11 Por que estás 
abatida, ó minha nefesh, e por que te perturbas 
dentro de mim? Espera em Elohim, ainda o 
louvarei, a ele que é o meu socorro, e o meu 
ELOHIM.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 43  

1 Faze-me justiça, ó Eterno, e pleiteia a minha 
causa contra uma nação ímpia; livra-me do 
homem fraudulento e iníquo. 2 Pois você é Elohim 
da minha fortaleza; por que me rejeitaste? Por que 
ando em pranto por causa da opressão do 
inimigo? 3 Envia a tua luz e a tua verdade, para que 
me guiem; levem-me elas ao teu Santo monte, e à 
tua habitação. 4 Então irei ao altar de Elohim, 
Elohim, que é a minha grande alegria; e ao som da 
harpa te louvarei, ó Eterno, meu Poderoso. 5 Por 
que estás abatida, ó minha nefesh? E por que te 
perturbas dentro de mim? Espera em Elohim, 
ainda o louvarei, a ele que é o meu socorro, e o 
meu ELOHIM.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 44  

1 Ó Elohim, nós ouvimos com os nossos ouvidos, 
nossos pais nos têm contado os feitos que 
realizaste em seus dias, nos tempos da 

antiguidade. 2 Tu expeliste as nações com a tua 
mão, mas a eles plantaste; afligiste os povos, mas 
a eles estendes-te largamente. 3 Pois não foi pela 
sua espada que conquistaram a terra, nem foi o 
seu braço que os salvou, mas a tua mão direita e o 
teu braço, e a luz do teu rosto, uma vez que te 
agradaste deles. 4 Você é o meu Governante, ó 
Eterno; ordena livramento para Yaacov. 5 Por ti 
derrubamos os nossos adversários; pelo teu nome 
pisamos os que se levantam contra nós. 6 Pois não 
confio no meu arco, nem a minha espada me pode 
salvar. 7 Mas tu nos salvaste dos nossos 
adversários, e confundiste os que nos odeiam. 8 
Em Elohim é que nós temos gloriado o dia todo, e 
sempre louvaremos o teu nome. 9 Mas agora nos 
rejeitaste e nos humilhaste, e não sais com os 
nossos exércitos. 10 Fizeste-nos voltar as costas ao 
inimigo e aqueles que nos odeiam nos despojam à 
vontade. 11 Entregaste-nos como ovelhas para 
alimento, e nos espalhaste entre as nações. 12 
Vendeste por nada o teu povo, e não lucraste com 
o seu preço. 13 Puseste-nos por opróbrio aos 
nossos vizinhos, por escárnio e zombaria àqueles 
que estão à roda de nós. 14 Puseste-nos por 
provérbio entre as nações, por ludíbrio entre os 
povos. 15 A minha ignomínia está sempre diante 
de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, 16 
à voz daquele que afronta e blasfema, à vista do 
inimigo e do vingador. 17 Tudo isto nos sobreveio; 
contudo não nos esquecemos de ti, nem nos 
houvemos falsamente contra o teu pacto. 18 O 
nosso coração não voltou atrás, nem os nossos 
passos se desviaram dos teus caminhos, 19 para 
nos teres esmagado onde habitam os chacais, e 
nos teres coberto de trevas profundas. 20 Se nós 
tivéssemos esquecido do nome do nosso ELOHIM, 
e estendido as nossas mãos para um elohim 
estranho, 21 acaso Elohim não haveria de 
esquadrinhar isso? Pois ele conhece os segredos 
do lev. 22 Mas por amor de ti somos entregues à 
morte o dia todo; somos considerados como 
ovelhas para o matadouro. 23 Desperta! Por que 
dormes, Eterno? Acorda! Não nos rejeites para 
sempre. 24 Por que escondes o teu semblante, e 
te esqueces da nossa tribulação e da nossa 
angústia? 25 Pois o nosso ser está abatido até o pó; 
o nosso corpo pegado ao chão. 26 Levanta-te em 
nosso auxílio, e resgata-nos por tua benignidade.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 45  

1 O meu coração trasborda de boas palavras; dirijo 
os meus versos ao governante; a minha língua é 
qual pena de um hábil escriba. 2 Você é o mais 
formoso dos filhos dos homens; a benevolência se 
derramou nos teus lábios; por isso ELOHIM te 
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abençoou para sempre. 3 Cinge a tua espada à 
coxa, ó valente, na tua grandeza e majestade. 4 E 
em tua majestade cavalga vitoriosamente pela 
causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua 
mão direita te ensina coisas terríveis. 5 As tuas 
flechas são agudas no coração dos inimigos do 
governante; os povos caem debaixo de ti. 6 O teu 
trono, ó Eterno, subsiste pelos séculos dos séculos; 
cetro de equidade é o cetro do teu governo. 7 
Amaste a justiça e odiaste a transgressão; por isso 
ELOHIM, o teu ELOHIM, te ungiu com óleo de 
alegria, mais do que a teus companheiros. 8 Todas 
as tuas vestes cheiram a mirra a aloés e a cássia; 
dos palácios de marfim os instrumentos de cordas 
e te alegram. 9 Filhas de governantes estão entre 
as tuas ilustres donzelas; à tua mão direita está a 
monarca, ornada de ouro de Ofir. 10 Ouve, filha, e 
olha, e inclina teus ouvidos; esquece-te do teu 
povo e da casa de teu pai. 11 Então o governante 
se afeiçoará à tua formosura. Ele é teu adon, 
presta-lhe, homenagem. 12 A filha de Tiro estará 
ali com presentes; os ricos do povo suplicarão o 
teu favor. 13 A filha do governante está 
esplendente lá dentro do palácio; as suas vestes 
são entretecidas de ouro. 14 Em vestidos de cores 
brilhantes será conduzida ao governante; as 
virgens, suas companheiras que a seguem, serão 
trazidas à tua presença. 15 Com alegria e alegro 
serão trazidas; elas entrarão no palácio do 
governante. 16 Em lugar de teus pais estarão teus 
filhos; tu os farás príncipes sobre toda a terra. 17 
Farei lembrado o teu nome de geração em 
geração; pelo que os povos te louvarão 
eternamente.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 46  

1 Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 
bem presente na angústia. 2 Pelo que não 
temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda 
que os montes se projetem para o meio dos 
mares; 3 ainda que as águas rujam e espumem, 
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 
4 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de 
Elohim, o lugar Santo das moradas de Elohim. 5 
Elohim está no meio dela; não será abalada; 
Elohim a ajudará desde o raiar da alva. 6 Bramam 
nações, reinos se abalam; ele levanta a sua voz, e a 
terra se derrete. 7 Yah HVHY dos exércitos está 
conosco; Elohim de Yaacov é o nosso refúgio. 8 
Vinde contemplai as obras de Yah HVHY as 
desolações que têm feito na terra. 9 Ele faz cessar 
as guerras até os confins da terra; quebra o arco e 
corta a lança; queima os carros no fogo. 10 
Aquietai-vos, e sabei que eu sou Elohim; sou 
exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. 11 

Yah HVHY dos exércitos está conosco; Elohim de 
Yaacov é o nosso refúgio.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 47  

1 Batei palmas, todos os povos; aclamai Elohim 
com voz de prazer. 2 Porque Yah HVHY Poderoso 
é tremendo; é grande Governante sobre toda a 
terra. 3 Ele nos sujeitou povos e nações sob os 
nossos pés. 4 Escolheu para nós a nossa herança, a 
grandeza de Yaacov, a quem amou. 5 Elohim subiu 
entre aplausos, Yah HVHY subiu ao som de 
corneta. 6 Cantai louvores Elohim, cantai louvores; 
cantai louvores ao nosso Governante, cantai 
louvores. 7 Pois Elohim é o Governante de toda a 
terra; cantai louvores com salmo. 8 Elohim reina 
sobre as nações; Elohim está sentado sobre o seu 
Santo trono. 9 Os príncipes dos povos se reúnem 
como povo de Elohim de Avraham, porque Elohim 
pertencem os escudos da terra; ele é sumamente 
exaltado.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 48  

1 Grande é Yah HVHY e mui digno de ser louvado, 
na cidade do nosso ELOHIM, no seu monte Santo. 
2 De bela e alta situação, alegria de toda terra é o 
monte Sion aos lados do norte, a cidade do grande 
Governante. 3 Nos palácios dela Elohim se fez 
conhecer como alto refúgio. 4 Pois os governantes 
conspiraram; juntos vieram chegando. 5 Viram-na, 
e então ficaram maravilhados; ficaram 
assombrados e se apressaram em fugir. 6 Aí se 
apoderou deles o tremor, sentiram dores como as 
de uma parturiente. 7 Com um vento oriental você 
quebrou as naus de Társis. 8 Como temos ouvido, 
assim vimos na cidade de Yah HVHY dos 
exércitos, na cidade do nosso ELOHIM; Elohim a 
estabelece para sempre. 9 Temos meditado, ó 
Eterno, na tua benignidade no meio do teu 
templo. 10 Como é o teu nome, ó Eterno, assim é 
o teu louvor até os confins da terra; de retidão está 
cheia a tua mão direita. 11 Alegre-se o monte Sion, 
regozijem-se as filhas de Yehudah, por causa dos 
teus juízos. 12 Percorram a Sion, ide ao redor dela; 
contai as suas torres. 13 Notai bem os seus 
antemuros, percorrei os seus palácios, para que 
tudo narreis à geração seguinte. 14 Porque este 
Elohim é o nosso ELOHIM para todo o sempre; ele 
será nosso guia até a morte.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 49  

1 Ouvi isto, vocês todos os povos; inclinai os 
ouvidos, todos os moradores do mundo, 2 quer 
humildes quer grandes, tanto ricos como pobres. 
3 A minha boca falará a sabedoria, e a meditação 
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do meu coração será de entendimento. 4 
Inclinarei os meus ouvidos a uma ilustração; 
decifrarei o meu enigma ao som da harpa. 5 Por 
que temeria eu nos dias da adversidade, ao cercar-
me a transgressão dos meus perseguidores, 6 dos 
que confiam nos seus bens e se gloriam na 
multidão das suas riquezas? 7 Nenhum deles de 
modo algum pode libertar a seu irmão, nem por 
ele dar um resgate Elohim, 8 ( a libertação da sua 
vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não 
dariam; )9 para que continuasse a viver para 
sempre, e não visse a cova. 10 Sim, ele verá que 
até os sábios morrem, que perecem igualmente o 
néscio e o estúpido, e deixam a outros os seus 
pertences. 11 O pensamento íntimo deles é que as 
suas casas são perpétuas e as suas habitações de 
geração em geração; dão às suas terras os seus 
próprios nomes. 12 Mas o homem, embora esteja 
em honra, não permanece; antes é como os 
animais que perecem. 13 Este é o destino dos que 
confiam em si mesmos; o fim dos que se 
satisfazem com as suas próprias palavras. 14 
Como ovelhas são postos na cova; a morte os 
pastoreia; ao romper do dia os retos terão 
domínio sobre eles; e a sua formosura se 
consumirá na sepultura, que lhes será por 
habitação. 15 Mas Elohim remirá o meu ser  do 
poder do sepulcro, me receberá. 16 Não tenha 
medo quando alguém se enriquece, quando a 
grandeza da sua casa aumenta. 17 Pois, quando 
morrer, nada levará consigo; a sua grandeza não 
descerá após ele. 18 Ainda que ele, enquanto vivo, 
se considera feliz e os homens o louvam quando 
faz o bem a si mesmo, 19 ele irá ter com a geração 
de seus pais; eles nunca mais verão a luz 20 Mas o 
homem, embora esteja em honra, não 
permanece; antes é como os animais que 
perecem.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 50  

1 O Eterno, Yah HVHY Elohim, fala e convoca a 
terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. 2 
Desde Sion, a perfeição da formosura. Elohim 
resplandece. 3 O nosso ELOHIM vem, e não 
guarda silêncio; diante dele há um fogo devorador, 
e grande tormenta ao seu redor. 4 Ele intima os 
altos céus e a terra, para o julgamento do seu 
povo: 5 Congregai os meus santos, aqueles que 
fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. 
6 Os céus proclamam a justiça dele, Elohim 
mesmo é Juiz. 7 Ouve, povo meu, e eu falarei; 
ouve, ó Yisrael, e eu te protestarei: Eu sou Elohim, 
o teu ELOHIM. 8 Não te repreendo pelos teus 
sacrifícios, as tuas oferendas estão de contínuo 
perante mim. 9 Da tua casa não aceitarei novilho, 

nem bodes dos teus currais. 10 Porque meu é todo 
animal da selva, e o gado sobre milhares de 
outeiros. 11 Conheço todas as aves dos montes, e 
tudo o que se move no campo é meu. 12 Se eu 
tivesse fome, não te diria meu é o mundo e a sua 
plenitude. 13 Comerei eu carne de touros? Ou 
beberei sangue de bodes? 14 Oferece Elohim por 
sacrifício atos de gratidão, e paga ao Eterno os teus 
votos; 15 e invoca-me no dia da angústia; eu te 
livrarei, e tu me glorificarás. 16 Mas ao infiel diz 
Elohim: Que fazes tu em recitares os meus 
regulamentos, e em tomares o meu pacto na tua 
boca, 17 visto que aborreces a correção, e lanças 
as minhas palavras para trás de ti? 18 Quando vês 
um ladrão, tu te comprazes nele; e tens parte com 
os adúlteros. 19 Soltas a tua boca para o mal, e a 
tua língua trama enganos. 20 Tu te sentas a falar 
contra teu irmão; difamas o filho de tua mãe. 21 
Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que 
deveras eu era como tu; mas eu te arguirei, e tudo 
te porei à vista. 22 Considerai isto, vocês que vos 
esqueceis de Elohim, para que eu não vos 
despedace, sem que tenha quem vos livre. 23 A 
pessoa que oferece por sacrifício atos de gratidão 
me exalta; e àquele que bem ordena o seu 
caminho eu mostrarei a salvação de Elohim.  

 Tehilim - Salmos Capítulo, 51  

1 Compadece-te de mim, ó Eterno, segundo a tua 
benignidade; apaga as minhas transgressões, 
segundo o povaréu das tuas misericórdias. 2 Lava-
me completamente da minha transgressão, e 
purifica-me do meu erro. 3 Pois eu conheço as 
minhas transgressões, e o meu erro está sempre 
diante de mim. 4 Contra ti, contra ti somente, 
errei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos; de 
sorte que és justificado em falares, e inculpável em 
julgares. 5 Eu nasci em transgressão, e em erro me 
concedeu minha mãe. 6 Desejas que a verdade 
esteja no íntimo; faze-me, conhecer a sabedoria 
no secreto do meu ser. 7 Purifica-me com hissopo, 
e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do que 
a neve. 8 Faze-me ouvir prazer e alegria, para que 
se regozijem os ossos que esmagaste. 9 Esconde o 
teu semblante dos meus erros, e apaga todas as 
minhas transgressões. 10 Cria em mim, ó Eterno, 
um coração puro, e renova em mim um espírito 
estável. 11 Não me lances fora da tua presença, e 
não retire de mim o teu Santo espírito. 12 Restitui-
me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um 
espírito voluntário. 13 Então ensinarei aos 
transgressores os teus caminhos, e transgressores 
se converterão a ti. 14 Livra-me dos crimes de 
sangue, ó Eterno, Elohim da minha salvação, e a 
minha língua cantará alegremente a tua justiça. 15 
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28 Mishelei – Provérbios 

 ֵסֶפר ִמְׁשֵלי 
 

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 1  

1 Provérbios de Shelomoh, filho de David, 
governante de Yisrael: 2 Para se conhecer a 
sabedoria e a instrução; para se entenderem as 
palavras de inteligência; 3 para se instruir em sábio 
procedimento, em retidão, justiça e equidade; 4 
para se dar aos simples prudência, e aos jovens 
conhecimento e bom siso. 5 Ouça também, o 
sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira 
habilidade, 6 para entender provérbios e 
ilustrações, as palavras dos sábios, e seus enigmas. 
7 O temor de Yah HVHY é o princípio do 
conhecimento; mas os insensatos desprezam a 
sabedoria e a instrução. 8 Filho meu, ouve a 
instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua 
mãe. 9 Porque eles serão uma grinalda de 
benevolência para a tua cabeça, e colares para o 
teu pescoço. 10 Filho meu, se os transgressores te 
quiserem seduzir, não consintas. 11 Se disserem: 
Vem conosco; embosquemo-nos para derramar 
sangue; espreitemos sem razão o inocente; 12 
traguemo-los vivos como a sepultura; e inteiros 
como os que descem à cova; 13 acharemos toda 
sorte de bens preciosos; encheremos as nossas 
casas de despojos; 14 lançarás a tua sorte entre 
nós; teremos todos uma só bolsa; 15 filho meu, 
não andes no caminho com eles; guarda da sua 
vereda o teu pé, 16 porque os seus pés correm 
para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. 
17 Pois inutilmente se estende a rede à vista de 
qualquer ave. 18 Mas estes se põem em 
emboscadas contra o seu próprio sangue, e as 
suas próprias vidas espreitam. 19 Tais são os 
caminhos de todo aquele que se entrega à cobiça; 
ela tira a vida dos que a possuem. 20 A suprema 
sabedoria altamente clama nas ruas; nas praças 
levanta a sua voz. 21 Do alto dos muros clama; às 
entradas das portas e na cidade profere as suas 
palavras: 22 Até quando, ó estúpidos, amareis a 
estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio 
os escarnecedores, e odiarão os insensatos o 
conhecimento? 23 Convertei-vos pela minha 
repreensão; derramarei sobre vocês o meu; 
espírito e farei a vocês saber as minhas palavras. 24 
Mas, porque clamei, e vocês recusastes; porque 
estendi a minha mão, e não houve quem desse 

atenção; 25 antes desprezastes todo o meu 
conselho, e não fizestes caso da minha 
repreensão; 26 também eu me rirei no dia da sua 
calamidade; zombarei, quando sobrevier o seu 
terror, 27 quando o terror vos sobrevier como 
tempestade, e a sua calamidade passar como 
redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e 
angústia. 28 Então a mim clamarão, mas eu não 
responderei; diligentemente me buscarão, mas 
não me acharão. 29 Uma vez que aborreceram o 
conhecimento, e não preferiram o temor de Yah 
HVHY; 30 não quiseram o meu conselho e 
desprezaram toda a minha repreensão; 31 por 
conseguinte comerão do fruto do seu caminho e 
se fartarão dos seus próprios conselhos. 32 Porque 
o desvio dos néscios os matará, e a prosperidade 
dos loucos os destruirá. 33 Mas o que me der 
ouvidos habitará em segurança, e estará tranquilo, 
sem receio do mal.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 2  

1 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e 
entesourares contigo os meus preceitos, 2 para 
fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para 
inclinares o teu coração ao entendimento; 3 sim, 
se clamares por discernimento, e por 
entendimento alçares a tua voz; 4 se o buscares 
como a prata e o procurares como a tesouros 
escondidos; 5 então entenderás o temor de Yah 
HVHY e acharás o conhecimento de Elohim. 6 
Porque Yah HVHY dá a sabedoria; da sua boca 
procedem o conhecimento e o entendimento; 7 
ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos; e 
escudo para os que caminham em integridade, 8 
guardando-lhes os caminhos da justiça, e 
preservando o caminho dos seus santos. 9 Então 
entenderás a retidão, a justiça, a equidade, e todas 
as boas veredas. 10 Pois a sabedoria entrará no teu 
lev, e o conhecimento será aprazível à tua nefesh; 
11 o bom siso te protegerá, e o discernimento e 
guardará; 12 para te livrar do mal caminho, e do 
homem que diz coisas perversas; 13 dos que 
deixam os caminhos da retidão, para andarem 
pelos caminhos das trevas; 14 que se alegram de 
fazer o mal, e se deleitam nas perversidades dos 
maus; 15 dos que são tortuosos nos seus 
caminhos; e iníquos nas suas carreiras; 16 e para te 
livrar da mulher estranha, da estrangeira que 
lisonjeia com suas palavras; 17 a qual abandona o 
companheiro da sua mocidade e se esquece do 
concerto do seu Elohim; 18 a sua casa se inclina 
para a morte, e os seus caminhos para as sombras. 
19 Nenhum dos que se dirigirem a ela, tornara a 
sair, nem retomará os caminhos da vida. 20 Assim 
andarás pelo caminho dos bons, e guardarás os 
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caminhos dos justos. 21 Porque os retos habitarão 
a terra, e os íntegros permanecerão nela. 22 Mas 
os infiéis serão exterminados da terra, e dela os 
aleivosos serão desarraigados.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 3  

1 Filho meu, não te esqueças da minha instrução, 
e o teu coração guarde os meus preceitos; 2 
porque eles te darão longura de dias, e anos de 
vida e paz. 3 Não se afastem de ti a benignidade e 
a fidelidade; ata-as ao teu pescoço, escreve-as na 
tábua do teu lev; 4 assim acharás favor e bom 
entendimento à vista de Elohim e dos homens. 5 
Confia no Yah HVHY de todo o teu lev, e não te 
estribes no teu próprio entendimento. 6 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará os teus caminhos. 7 Não sejas sábio a 
teus próprios olhos; teme a Yah HVHY e aparta-te 
do mal. 8 Isso será saúde para a tua carne; e 
refrigério para os teus ossos. 9 Honra a Yah HVHY 
com os teus bens, e com as primícias de toda a tua 
renda; 10 assim se encherão de fartura os teus 
celeiros, e trasbordarão de vinho novo os teus 
lagares. 11 Filho meu, não rejeites a disciplina de 
Yah HVHY nem te enojes da sua repreensão; 12 
porque Yah HVHY repreende aquele a quem 
ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. 
13 Feliz é o homem que acha sabedoria, e o 
homem que adquire entendimento; 14 melhor é 
o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua 
renda do que o ouro. 15 Mais preciosa é do que as 
jóias, e nada do que possas desejar é comparável 
a ela. 16 Longura de dias há na sua mão direita; na 
sua esquerda riquezas e honra. 17 Os seus 
caminhos são caminhos de delícias, e todas os seus 
caminhos são paz. 18 É árvore da vida para os que 
dela lançam mão, e feliz é todo aquele que a 
retém. 19 Yah HVHY pela sabedoria fundou a 
terra; pelo entendimento estabeleceu os céus. 20 
Pelo seu conhecimento se fendem os abismos, e 
as nuvens destilam o orvalho. 21 Filho meu, não se 
apartem estas coisas dos teus olhos: guarda a 
verdadeira sabedoria e o bom siso; 22 assim serão 
elas vida para a tua nefesh, e adorno para o teu 
pescoço. 23 Então andarás seguro pelo teu 
caminho, e não tropeçará o teu pé. 24 Quando te 
deitares, não temerás; sim, tu te deitarás e o teu 
sono será suave. 25 Não tenha medo o pavor 
repentino, nem a assolação dos infiéis quando 
vier. 26 Porque Yah HVHY será a tua confiança, e 
guardará os teus pés de serem presos. 27 Não 
negues o bem a quem de direito, estando no teu 
poder fazê-lo. 28 Não fale ao teu próximo: Vai, e 
volta, amanhã te darei; tendo-o tu contigo. 29 Não 
maquines o mal contra o teu próximo, que mora 

contigo confiadamente. 30 Não contendas com 
um homem, sem motivo, não te havendo ele feito 
o mal. 31 Não tenhas inveja do homem violento, 
nem escolhas nenhum de seus caminhos. 32 
Porque o perverso é abominação para Yah HVHY 
mas com os retos está o seu segredo. 33 A 
maldição de Yah HVHY mora na casa do infiel, 
mas ele abençoa a habitação dos justos. 34 Ele 
escarnece dos escarnecedores, mas dá 
benevolência aos humildes. 35 Os sábios herdarão 
honra, mas a exaltação dos loucos se converte em 
ignomínia.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 4  

1 Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos 
para conhecerdes o entendimento. 2 Pois eu vos 
dou boa crença; não abandoneis o meu ensino. 3 
Quando eu era filho aos pés de meu, pai, tenro e 
único em estima diante de minha mãe, 4 ele me 
ensinava, e me dizia: Retenha o teu coração as 
minhas palavras; guarda os meus preceitos, e vive. 
5 Adquire a sabedoria, adquire o entendimento; 
não te esqueças nem te desvies das palavras da 
minha boca. 6 Não a abandones, e ela te guardará; 
ama-a, e ela te preservará. 7 A sabedoria é a coisa 
principal; adquire, a sabedoria; sim, com tudo o 
que possuis adquire o entendimento. 8 Estima-a, e 
ela te exaltará; se a abraçares, ela te honrará. 9 Ela 
dará à tua cabeça uma grinalda de benevolência; e 
uma coroa de kevod te entregará. 10 Ouve, filho 
meu, e aceita as minhas palavras, para que se 
multipliquem os anos da tua vida. 11 Eu te ensinei 
o caminho da sabedoria; guiei-te pelas veredas da 
retidão. 12 Quando andares, não se embaraçarão 
os teus passos; e se correres, não tropeçarás. 13 
Apega-te à instrução e não a largues; guarda-a, 
porque ela é a tua vida. 14 Não entres na vereda 
dos infiéis, nem andes pelo caminho dos maus. 15 
Evita-o, não passes por ele; desvia-te dele e passa 
de largo. 16 Pois não dormem, se não fizerem o 
mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar 
alguém. 17 Porque comem o pão da impiedade, e 
bebem o vinho da violência. 18 Mas o caminho dos 
justos é como a luz da aurora que vai brilhando 
mais e mais até ser dia perfeito. 19 O caminho dos 
infiéis é como a escuridão: não sabem eles em que 
tropeçam. 20 Filho meu, atenta para as minhas 
palavras; inclina o teu ouvido às minhas instruções. 
21 Não se apartem elas de diante dos teus olhos; 
guarda-as dentro do teu lev. 22 Porque são vida 
para os que as encontram, e saúde para todo o seu 
corpo. 23 Guarda com toda a diligência o teu lev, 
porque dele procedem as fontes da vida. 24 Desvia 
de ti a malignidade da boca, e alonga de ti a 
perversidade dos lábios. 25 Dirijam-se os teus 
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olhos para a frente, e olhem as tuas pálpebras 
diretamente diante de ti. 26 Pondera o caminho 
de teus pés, e serão seguros todos os teus 
caminhos. 27 Não declines nem para a direita nem 
para a esquerda; retira o teu pé do mal.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 5  

1 Filho meu, atende à minha sabedoria; inclinam 
os teus ouvidos à minha prudência; 2 para que 
observes a discrição, e os teus lábios guardem o 
conhecimento. 3 Porque os lábios da mulher 
licenciosa destilam mel, e a sua boca e mais macia 
do que o azeite; 4 mas o seu fim é amargoso como 
o absinto, agudo como a espada de dois gumes. 5 
Os seus pés descem à morte; os seus passos 
seguem no caminho da cova. 6 Ela não pondera o 
caminho da vida; incertos são os seus caminhos, e 
ela o ignora. 7 Agora, filhos, dai-me ouvidos, e não 
vos desvieis das palavras da minha boca. 8 Afasta 
para longe dela o teu caminho, e não te aproximes 
da porta da sua casa; 9 para que não dês a outros 
a tua honra, nem os teus anos a cruéis; 10 para que 
não se fartem os estranhos dos teus bens, e não 
entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, 
11 e gemas no teu fim, quando se consumirem a 
tua carne e o teu corpo, 12 e fale: Como detestei a 
disciplina! E desprezou o meu coração a 
repreensão! 13 E não escutei a voz dos que me 
ensinavam, nem aos que me instruíam inclinei o 
meu ouvido! 14 Quase cheguei à ruína completa, 
no meio da congregação e da assembleia. 15 Bebe 
a água da tua própria cisterna, e das correntes do 
teu poço. 16 Derramar-se-iam as tuas fontes para 
fora, e pelas ruas os ribeiros de águas? 17 Sejam 
para ti só, e não para os estranhos juntamente 
contigo. 18 Seja bendito o teu manancial; e 
contenta-te na mulher da tua mocidade. 19 Como 
corça amorosa, e graciosa cabra montesa saciem-
te os seus seios em todo o tempo; e pelo seu amor 
sê encantado perpetuamente. 20 E por que, filho 
meu, andarias atraído pela mulher licenciosa, e 
abraçarias o seio da adúltera? 21 Porque os 
caminhos do homem estão diante dos olhos de 
Yah HVHY o qual observa todas os seus caminhos. 
22 Quanto ao infiel, as suas próprias transgressões 
o prenderão, e pelas cordas do seu erro será 
detido. 23 Ele morre pela falta de disciplina; e pelo 
excesso da sua loucura anda errado.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 6  

1 Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, 
se te empenhaste por um estranho, 2 estás 
enredado pelos teus lábios; estás preso pelas 
palavras da tua boca. 3 Faze isto agora, filho meu, 

e livra-te, já caíste nas mãos do teu próximo; vai, 
humilha-te, e importuna o teu próximo; 4 não dês 
sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas 
pálpebras; 5 livra-te como a gazela da mão do 
caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. 6 
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os 
seus caminhos, e sê sábio; 7 a qual, não tendo 
chefe, nem superintendente, nem governador, 8 
no verão faz a provisão do seu mantimento, e 
ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. 9 Ó 
preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando 
te levantarás do teu sono? 10 Um pouco para 
dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para 
cruzar as mãos em repouso; 11 assim te sobrevirá 
a tua pobreza como um ladrão, e a tua 
necessidade como um homem armado. 12 O 
homem vil, o homem iníquo, anda com a 
perversidade na boca, 13 pisca os olhos, faz sinais 
com os pés, e acena com os dedos; 14 
perversidade há no seu lev; todo o tempo 
maquina o mal; anda semeando contendas. 15 
Pelo que a sua destruição virá repentinamente; 
subitamente será quebrantado, sem que tenha 
cura. 16 Há seis coisas que Yah HVHY detesta; sim, 
há sete que ele abomina: 17 olhos altivos, língua 
mentirosa, e mãos que derramam sangue 
inocente; 18 coração que maquina projetos 
iníquos, pés que se apressam a correr para o mal; 
19 testemunha falsa que profere mentiras, e o que 
semeia contendas entre irmãos. 20 Filho meu, 
guarda o preceito de, teu pai, e não abandones a 
instrução de tua mãe; 21 ata-os perpetuamente 
ao teu lev, e pendura-os ao teu pescoço. 22 
Quando caminhares, isso te guiará; quando te 
deitares, te guardará; quando acordares, falará 
contigo. 23 Porque o preceito é uma lâmpada, e a 
instrução uma luz; e as repreensões da disciplina 
são o caminho da vida, 24 para te guardarem da 
mulher má, e das lisonjas da língua da adúltera. 25 
Não cobices no teu coração a sua formosura, nem 
te deixes prender pelos seus olhares. 26 Porque o 
preço da prostituta é apenas um bocado de pão, 
mas a adúltera anda à caça da própria vida do 
homem. 27 Pode alguém tomar fogo no seu seio, 
sem que os seus vestidos se queimem? 28 Ou 
andará sobre as brasas sem que se queimem os 
seus pés? 29 Assim será o que entrar à mulher do 
seu próximo; não ficará inocente quem a tocar. 30 
Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta 
para saciar a fome? 31 E, se for apanhado, pagará 
sete vezes tanto, dando até todos os bens de sua 
casa. 32 O que adultera com uma mulher é falto 
de entendimento; destrói-se a si mesmo, quem 
assim procede. 33 Receberá feridas e ignomínia, e 
o seu opróbrio nunca se apagará; 34 porque o 
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ciúme enfurece ao marido, que de maneira 
nenhuma poupará no dia da vingança. 35 Não 
aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda 
que multipliques os presentes.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 7  

1 Filho meu, guarda as minhas palavras, e 
entesoura contigo os meus preceitos. 2 Observa os 
meus preceitos e vive; guarda a minha toráh, 
como a menina dos teus olhos. 3 Ata-os aos teus 
dedos, escreve-os na tábua do teu lev. 4 Dize à 
sabedoria: Você é minha irmã; e chama ao 
entendimento teu amigo íntimo, 5 para te 
guardarem da mulher alheia, da adúltera, que 
lisonjeia com as suas palavras. 6 Porque da janela 
da minha casa, por minhas grades olhando eu, 7 vi 
entre os simples, divisei entre os jovens, um jovem 
falto de juízo, 8 que passava pela rua junto à 
esquina da mulher adúltera e que seguia o 
caminho da sua casa, 9 no crepúsculo, à tarde do 
dia, à noite fechada e na escuridão; 10 e uma 
mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das 
prostitutas, e astuta de lev. 11 Ela é turbulenta e 
obstinada; não param em casa os seus pés; 12 ora 
está ela pelas ruas, ora pelas praças, espreitando 
por todos os cantos. 13 Pegou dele, e o beijou; e 
com semblante impudico lhe disse: 14 Sacrifícios 
pacíficos tenho comigo; hoje paguei os meus 
votos. 15 Por isso saí ao teu encontro a buscar-te 
diligentemente, e te achei. 16 Já cobri a minha 
cama de cobertas, de colchas de linho do Egito. 17 
Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e 
cinamomo. 18 Vem, saciemo-nos de amores até 
pela manhã; alegremo-nos com amores. 19 
Porque meu marido não está em casa; foi fazer 
uma jornada ao longe; 20 um saquitel de dinheiro 
levou na mão; só lá para o dia da lua cheia voltará 
para casa. 21 Ela o faz ceder com o povaréu das 
suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus 
lábios o arrasta. 22 Ele a segue logo, como boi que 
vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das 
prisões; 23 até que uma flecha lhe atravesse o 
fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem 
saber que está armado contra a sua vida. 24 Agora, 
filhos, ouvi-me, e estai atentos às palavras da 
minha boca. 25 Não se desvie para os seus 
caminhos o teu lev, e não andes perdido nos seus 
caminhos. 26 Porque ela a muitos tem feito cair 

 
1 - Provérbios 8.22"... me criou... ": Do hebraico qanah. Embora o texto inicie 
falando sobre a sabedoria de Elohim, porém entende-se que o restante do 
texto se refere ao Messias vindouro. 

 .qanah (kaw-naw '), 1. para erguer, ou seja, criar ָקָנה 
2. (por extensão) para adquirir. 

feridos; e são muitíssimos os que por ela foram 
mortos. 27 Caminho do sepulcro é a sua casa, o 
qual desce às câmaras da morte.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 8  

1 Não clama acaso a sabedoria, e não faz o 
entendimento soar a sua voz? 2 No cume das 
alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das 
veredas ela se coloca. 3 Junto às portas, à entrada 
do povoado, e à entrada das portas está 
clamando: 4 A vocês, ó homens, clamo; e a minha 
voz se dirige aos filhos dos homens. 5 Aprendei, ó 
simples, a prudência; entendei, ó loucos, a 
sabedoria. 6 Ouvi vocês, porque profiro coisas 
excelentes; os meus lábios se abrem para a 
equidade. 7 Porque a minha boca profere a 
verdade, os meus lábios abominam a impiedade. 
8 Justas são todas as palavras da minha boca; não 
há nelas nada tortuosa nem perversa. 9 Todas elas 
são retas para o que bem as entende, e justas para 
os que acham o conhecimento. 10 Aceitai antes a 
minha correção, e não a prata; e o conhecimento, 
antes do que o ouro escolhido. 11 Porque melhor 
é a sabedoria do que as jóias; e de tudo o que se 
deseja nada se pode comparar com ela. 12 Eu, a 
sabedoria, habito com a prudência, e possuo o 
conhecimento e a discrição. 13 O temor de Yah 
HVHY é odiar o mal; a soberba, e a arrogância, e o 
mal caminho, e a boca perversa, eu os odeio. 14 
Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria; eu 
sou o entendimento; minha é a fortaleza. 15 Por 
mim reinam os governantes, e os príncipes 
decretam o que justo. 16 Por mim governam os 
príncipes e os nobres, sim, todos os shoftim da 
terra. 17 Eu amo aos que me amam, e os que 
diligentemente me buscam me acharão. 18 
Riquezas e honra estão comigo; sim, riquezas 
duráveis e justiça. 19 Melhor é o meu fruto do que 
o ouro, sim, do que o ouro refinado; e a minha 
renda melhor do que a prata escolhida. 20 Ando 
pelo caminho da retidão, no meio das veredas da 
justiça, 21 dotando de bens permanentes os que 
me amam, e enchendo os seus tesouros.  

22 Yah HVHY 1me criou como a 1ª das suas obras, 
2o princípio dos seus feitos mais antigos. 23 Desde 
a eternidade fui constituído, desde o princípio, 
antes de existir a terra. 24 Antes de haver abismos, 

 

2 Provérbios 8.22 – “o princípio dos seus feitos mais antigos”: Leia 
Apocalipse 3.14 ‘o princípio da criação’. 
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fui gerado, e antes ainda de haver fontes cheias 
d'água. 25 Antes que os montes fossem firmados, 
antes dos outeiros eu nasci, 26 quando ele ainda 
não tinha feito a terra com seus campos, nem 
sequer o princípio do pó do mundo. 27 Quando ele 
preparava os céus, aí estava eu; quando traçava 
um círculo sobre a face do abismo, 28 quando 
estabelecia a vastidão em cima, quando se 
firmavam as fontes do abismo, 29 quando ele 
fixava ao mar o seu termo, para que as águas não 
traspassassem o seu mando, quando traçava os 
fundamentos da terra, 30 então eu estava ao seu 
lado como 1operário; e era cada dia as suas 
delícias, alegrando-me perante ele em todo o 
tempo; 31 folgando no seu mundo habitável, e 
achando as minhas delícias com os filhos dos 
homens. 32 Agora, filhos, ouvi-me; porque felizes 
são os que guardam os meus caminhos. 33 Ouvi a 
correção, e sede sábios; e não a rejeiteis. 34 Feliz é 
o homem que me dá ouvidos, velando cada dia às 
minhas entradas, esperando junto às ombreiras 
da minha porta. 35 Porque o que me achar achará 
a vida, e alcançará o favor de Yah HVHY. 36 Mas 
o que errar contra mim fará mal à sua própria 
nefesh; todos os que me odeiam amam a morte.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 9  

1 A sabedoria já construiu a sua casa, já lavrou as 
suas sete colunas; 2 já imolou as suas vítimas, 
misturou o seu vinho, e preparou a sua mesa. 3 Já 
expediu as suas criadas a clamar sobre as alturas 
do povoado, dizendo: 4 Quem é simples, volte-se 
para cá. Aos faltos de entendimento diz: 5 Vinde, 
comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho 
misturado. 6 Deixai a insensatez, e vivei; e andai 
pelo caminho do entendimento. 7 O que 
repreende ao escarnecedor, traz afronta sobre si; 
e o que censura ao infiel, recebe a sua mancha. 8 
Não repreendas ao escarnecedor, para que não te 
odeie; repreende ao sábio, e amar-te-á. 9 Instrui 
ao sábio, e ele se fará mais, sábio; ensina ao justo, 
e ele crescerá em entendimento. 10 O temor de 
Yah HVHY é o princípio da sabedoria; e o 
conhecimento do Santo é o entendimento. 11 
Porque por mim se multiplicam os teus dias, e 
anos de vida se te acrescentarão. 12 Se fores sábio, 
para ti mesmo o serás; e, se fores escarnecedor, tu 
só o suportarás. 13 A mulher tola é alvoroçadora; 
é insensata, e não conhece o pudor. 14 Senta-se à 
porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas do 

 
1 Pv 8.30 – “operário”: Do hebraico, אמון/Amon, artífice, 
trabalhador capacitado, trabalhador hábil. A sabedoria é 
apresentada como aquele que ajuda o Criador. Da mesma 
forma como Adão que deu nome à toda criação. 

povoado, 15 chamando aos que passam e seguem 
direitos o seu caminho: 16 Quem é simples, volte-
se para cá! E aos faltos de entendimento diz: 17 As 
águas roubadas são doces, e o pão comido às 
ocultas é agradável. 18 Mas ele não sabe que ali 
estão os mortos; que os seus convidados estão nas 
profundezas da cova.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 10  

1 Provérbios de Shelomoh. Um filho sábio alegra a 
seu pai; mas um filho insensato é a tristeza de sua 
mãe. 2 Os tesouros da impiedade de nada 
aproveitam; mas a justiça livra da morte. 3 Yah 
HVHY não deixa o justo passar fome; mas o desejo 
dos infiéis ele rechaça. 4 O que trabalha com mão 
remissa empobrece; mas a mão do diligente 
enriquece. 5 O que ajunta no verão é filho 
prudente; mas o que dorme na sega é filho que 
envergonha. 6 Bênçãos caem sobre a cabeça do 
justo; porém a boca dos infiéis esconde a violência. 
7 A memória do justo é abençoada; mas o nome 
dos infiéis apodrecerá. 8 O sábio de coração aceita 
os preceitos; mas o insensato palra dor cairá. 9 
Quem anda em integridade anda seguro; mas o 
que perverte os seus caminhos será conhecido. 10 
O que acena com os olhos dá dores; e o insensato 
palrador cairá. 11 A boca do justo é manancial de 
vida, porém a boca dos infiéis esconde a violência. 
12 O ódio excita contendas; mas o amor cobre 
todas as transgressões. 13 Nos lábios do 
entendido se acha a sabedoria; mas a vara é para 
as costas do que é falto de entendimento. 14 Os 
sábios entesouram o conhecimento; porém a 
boca do insensato é uma destruição iminente. 15 
Os bens do rico são a sua cidade forte; a ruína dos 
pobres é a sua pobreza. 16 O trabalho do justo 
conduz à vida; a renda do infiel, para o erro. 17 O 
que atende à instrução está na vereda da vida; 
mas o que rejeita a repreensão anda errado. 18 O 
que encobre o ódio tem lábios falsos; e o que 
espalha a calúnia é um insensato. 19 Na multidão 
de palavras não falta transgressão; mas o que 
refreia os seus lábios é prudente. 20 A língua do 
justo é prata escolhida; o coração dos infiéis é de 
pouco valor. 21 Os lábios do justo apascentam a 
muitos; mas os insensatos, por falta de 
entendimento, morrem. 22 A bracha de Yah 
HVHY é que enriquece; e ele não a faz seguir de dor 
alguma. 23 E um divertimento para o insensato o 
praticar a transgressão; mas a conduta sábia é o 
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prazer do homem entendido. 24 O que o infiel 
teme, isso virá sobre ele; mas aos justos se lhes 
concederá o seu desejo. 25 Como passa a 
tempestade, assim desaparece o infiel; mas o justo 
tem fundamentos eternos. 26 Como vinagre para 
os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o 
preguiçoso para aqueles que o mandam. 27 O 
temor de Yah HVHY aumenta os dias; mas os anos 
os infiéis serão abreviados. 28 A esperança dos 
justos é alegria; mas a expectação dos infiéis 
perecerá. 29 O caminho de Yah HVHY é fortaleza 
para os retos; mas é destruição para os que 
praticam a transgressão. 30 O justo nunca será 
abalado; mas os infiéis não habitarão a terra. 31 A 
boca do justo produz sabedoria; porém a língua 
perversa será desarraigada. 32 Os lábios do justo 
sabem o que agrada; porém a boca dos infiéis fala 
perversidades.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 11  

1 A balança enganosa é abominação para Yah 
HVHY; mas o peso justo é o seu prazer. 2 Quando 
vem a soberba, então vem a desonra; mas com os 
humildes está a sabedoria. 3 A integridade dos 
retos os guia; porém a perversidade dos desleais 
os destrói. 4 De nada aproveitam as riquezas no 
dia da ira; porém a justiça livra da morte. 5 A justiça 
dos perfeitos endireita o seu caminho; mas o infiel 
cai pela sua impiedade. 6 A justiça dos retos os 
livra; mas os traiçoeiros são apanhados nas, suas 
próprias cobiças. 7 Morrendo o infiel, perece a sua 
esperança; e a expectativa da transgressão. 8 O 
justo é libertado da angústia; e o infiel fica em seu 
lugar. 9 O falso com a boca arruína o seu próximo; 
mas os justos são libertados pelo conhecimento. 
10 Quando os justos prosperam, exulta a cidade; e 
quando perecem os infiéis, há prazer. 11 Pela 
bracha dos retos se exalta a cidade; mas pela boca 
dos infiéis é derrubada. 12 Quem despreza o seu 
próximo é falto de senso; mas o homem de 
entendimento se cala. 13 O que anda 
mexericando revela segredos; mas o fiel de 
espírito encobre o negócio. 14 Quando não há 
sábia direção, o povo cai; mas na multidão de 
conselheiros há segurança. 15 Decerto sofrerá 
prejuízo aquele que fica por fiador do estranho; 
mas o que aborrece a fiança estará seguro. 16 A 
mulher aprazível obtém honra, e os homens 
violentos obtêm riquezas. 17 O homem bondoso 
faz bem à sua, própria nefesh; mas o cruel faz mal 
a si mesmo. 18 O infiel recebe um salário ilusório; 
mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. 
19 Quem é fiel na retidão encaminha, para a vida, 
e aquele que segue o mal encontra a morte. 20 
Abominação para Yah HVHY são os perversos de 

lev; mas os que são perfeitos em seu caminho são 
o seu deleite. 21 Decerto o homem mal não ficará 
sem castigo; porém a descendência dos justos será 
livre. 22 Como joia de ouro em focinho de porca, 
assim é a mulher formosa que se aparta da 
discrição. 23 O desejo dos justos é somente o bem; 
porém a expectativa dos infiéis é a ira. 24 Um dá 
liberalmente, e se torna mais rico; outro retém 
mais do que é justo, e se empobrece. 25 A nefesh 
generosa prosperará, e o que regar também será 
regado. 26 Ao que retém o trigo o povo o maldiz; 
mas bracha terá sobre a cabeça do que o vende. 
27 O que busca diligentemente o bem, busca 
favor; mas ao que procura o mal, este lhe 
sobrevirá. 28 A pessoa que confia nas suas 
riquezas, cairá; mas os justos reverdecerão como a 
folhagem. 29 O que perturba a sua casa herdará o 
vento; e o insensato será servo do entendido de 
lev. 30 O fruto do justo é árvore de vida; e o que 
ganha almas sábio é. 31 O justo é castigado na 
terra; quanto mais o infiel e o transgressor!  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 12  

1 O que ama a correção ama o conhecimento; mas 
o que aborrece a repreensão é insensato. 2 O 
homem de bem alcançará o favor de Yah HVHY; 
mas ao homem de perversos desígnios ele 
condenará. 3 O homem não se estabelece pela 
impiedade; a raiz dos justos, porém, nunca será, 
removida. 4 A mulher virtuosa é a coroa do seu 
marido; porém a que procede vergonhosamente 
é como apodrecimento nos seus ossos. 5 Os 
pensamentos do justo são retos; mas os conselhos 
do infiel são falsos. 6 As palavras dos infiéis são 
emboscadas para derramarem sangue; a boca dos 
retos, porém, os livrará. 7 Transtornados serão os 
infiéis, e não serão mais; porém a casa dos justos 
permanecerá. 8 Segundo o seu entendimento é 
louvado o homem; mas o perverso decoração é 
desprezado. 9 Melhor é o que é estimado em 
pouco e tem servo, do que quem se honra a si 
mesmo e tem falta de pão. 10 O justo olha pela 
vida dos seus animais; porém as entranhas dos 
infiéis são cruéis. 11 O que lavra a sua terra se 
fartará de pão; mas o que segue os ociosos é falto 
de entendimento. 12 Deseja o infiel o despojo dos 
maus; porém a raiz dos justos produz o seu próprio 
fruto. 13 Pela transgressão dos lábios se enlaça o 
mal; mas o justo escapa da angústia. 14 Do fruto 
das suas palavras o homem se farta de bem; e das 
obras das suas mãos se lhe retribui. 15 O caminho 
do insensato é reto aos seus olhos; mas o que dá 
ouvidos ao conselho é sábio. 16 A ira do insensato 
logo se revela; mas o prudente encobre a afronta. 
17 Quem fala a verdade manifesta a justiça; porém 
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a testemunha falsa produz a fraude. 18 Há 
palrador cujas palavras ferem como espada; 
porém a língua dos sábios traz saúde. 19 O lábio 
veraz permanece para sempre; mas a língua 
mentirosa dura só um momento. 20 Engano há no 
coração dos que planejam a maldade; mas há 
prazer para os que aconselham a paz. 21 
Nenhuma desgraça sobrevém ao justo; mas os 
infiéis ficam cheios de males. 22 Os lábios 
mentirosos são abomináveis a Yah HVHY; mas os 
que praticam a verdade são o seu deleite. 23 O 
homem prudente encobre o conhecimento; mas 
o coração dos tolos proclama a estultícia. 24 A mão 
dos diligentes dominará; mas o indolente será 
tributário servil. 25 A ansiedade no coração do 
homem o abate; mas uma boa palavra o alegra. 26 
O justo é um guia para o seu próximo; mas o 
caminho dos infiéis os faz errar. 27 O preguiçoso 
não apanha a sua caça; mas o bem precioso do 
homem é para o diligente. 28 Na vereda da justiça 
está a vida; e no seu caminho não há morte.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 13  

1 O filho sábio ouve a instrução do pai; mas o 
escarnecedor não escuta a repreensão. 2 Do fruto 
da boca o homem come o bem; mas o apetite dos 
prevaricadores alimenta-se da violência. 3 O que 
guarda a sua boca preserva a sua vida; mas o que 
muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. 4 O 
preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança; mas 
o desejo do diligente será satisfeito. 5 O justo odeia 
a palavra mentirosa, mas o infiel se faz odioso e se 
cobre de vergonha. 6 A justiça guarda ao que é 
reto no seu caminho; mas a perversidade 
transtorna o transgressor. 7 Há quem se faça rico, 
não tendo coisa alguma; e quem se faça pobre, 
tendo grande riqueza. 8 O resgate da vida do 
homem são as suas riquezas; mas o pobre não tem 
meio de se resgatar. 9 A luz dos justos alegra; 
porém a lâmpada dos infiéis se apagará. 10 Da 
soberba só provém a contenda; mas com os que 
se aconselham se acha a sabedoria. 11 A riqueza 
adquirida às pressas diminuirá; mas quem a ajunta 
pouco a pouco terá aumento. 12 A esperança 
adiada entristece o lev; mas o desejo cumprido é 
árvore de vida. 13 O que despreza a palavra traz 
sobre si a destruição; mas o que teme o preceito 
será galardoado. 14 O ensino do sábio é uma fonte 
de vida para desviar dos laços da morte. 15 O bom 
senso alcança favor; mas o caminho dos 
prevaricadores é áspero: 16 Em tudo o homem 
prudente procede com conhecimento; mas o tolo 
espraia a sua insensatez. 17 O mensageiro 
perverso faz cair no mal; mas o embaixador fiel 
traz saúde. 18 Pobreza e afronta virão ao que 

rejeita a correção; mas o que guarda a repreensão 
será honrado. 19 O desejo que se cumpre deleita 
a nefesh; mas apartar-se do mal e abominação 
para os tolos. 20 Quem anda com os sábios será 
sábio; mas o companheiro dos tolos sofre aflição. 
21 O mal persegue os transgressores; mas os 
justos são galardoados com o bem. 22 O homem 
de bem deixa uma herança aos filhos de seus 
filhos; a riqueza do transgressor, porém, é 
reservada para o justo. 23 Abundância de 
mantimento há, na lavoura do pobre; mas se 
perde por falta de juízo. 24 A pessoa que poupa a 
vara aborrece a seu filho; mas quem o ama, a seu 
tempo o castiga. 25 O justo come e fica satisfeito; 
mas o apetite dos infiéis nunca se basta.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 14  

1 Qualquer mulher que seja sábia, sua casa é 
edificada; a sem juízo, porém, com as suas mãos 
sua casa destruirá. 2 Quem anda na sua retidão 
teme a Yah HVHY; mas aquele que é perverso nos 
seus caminhos despreza-o. 3 Nos lábios do tolo 
está a vara da soberba, mas os lábios do sábio irá 
mantê-lo. 4 Onde não há bois, a manjedoura está 
vazia; mas pela força do boi há abundância de 
colheitas. 5 A testemunha verdadeira não mentirá; 
a testemunha falsa, porém, se desboca em 
mentiras. 6 O escarnecedor busca sabedoria, e 
não a encontra; mas para o prudente o 
conhecimento é fácil. 7 Vai-te da presença do 
homem insensato, nele não acharás palavras de 
ciência. 8 A sabedoria do prudente é entender o 
seu caminho; porém a estultícia dos tolos é 
confundir. 9 A culpa zomba dos insensatos; mas os 
retos têm o favor de Elohim. 10 O coração conhece 
a sua própria amargura; e o estranho não participa 
da sua alegria. 11 A casa dos infiéis se desfará; 
porém a tenda dos retos florescerá. 12 Há um 
caminho que ao homem parece direito, mas o fim 
dele conduz à morte. 13 Até no riso terá dor o lev; 
e o fim da alegria é tristeza. 14 Dos seus próprios 
caminhos se fartará o infiel de lev, como também 
o homem bom se contentará dos seus. 15 O 
simples dá crédito a tudo; mas o prudente atenta 
para os seus passos. 16 O sábio teme e desvia-se 
do mal, mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. 
17 Quem facilmente se ira fará doidices; mas o 
homem discreto é paciente; 18 Os simples herdam 
a estultícia; mas os prudentes se coroam de 
conhecimento. 19 Os maus inclinam-se perante os 
bons; e os infiéis diante das portas dos justos. 20 O 
pobre é odiado até pelo seu vizinho; mas os 
amigos dos ricos são muitos. 21 O que despreza ao 
seu vizinho peca; mas feliz é aquele que se 
compadece dos pobres. 22 Por acaso não erram 
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os que planejam a maldade? Mas há beneficência 
e fidelidade para os que planejam o bem. 23 Em 
todo trabalho há proveito; meras palavras, porém, 
só encaminham para a penúria. 24 A coroa dos 
sábios é a sua riqueza; porém a estultícia dos tolos 
não passa de estultícia. 25 A testemunha 
verdadeira livra as almas; mas o que fala mentiras 
é traidor. 26 No temor de Yah HVHY há firme 
confiança; e os seus filhos terão um lugar de 
refúgio. 27 O temor de Yah HVHY é uma fonte de 
vida, para o homem se desviar dos laços da morte. 
28 Na multidão do povo está a grandeza do 
governante; mas na falta de povo está a ruína do 
príncipe. 29 Quem é tardio em irar-se é grande em 
entendimento; mas o que é de ânimo precipitado 
exalta a loucura. 30 O coração tranquilo é a vida da 
carne; a inveja, porém, é a podridão dos ossos. 31 
O que oprime ao pobre insulta ao seu Elohim; mas 
honra-o aquele que se compadece do 
necessitado. 32 O infiel é derrubado pela sua 
malícia; mas o justo até na sua morte acha refúgio. 
33 No coração do prudente repousa a sabedoria; 
mas no coração dos tolos não é conhecida. 34 A 
justiça exalta as nações; mas o erro é o opróbrio 
dos povos. 35 O favor do governante é concedido 
ao servo que procede sabiamente; mas sobre o 
que procede indignamente cairá o seu furor.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 15  

1 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra 
dura suscita a ira. 2 A língua dos sábios destila o 
conhecimento; porém a boca dos tolos derrama a 
estultícia. 3 Os olhos de Yah HVHY estão em todo 
lugar, vigiando os maus e os bons. 4 Uma língua 
suave é árvore de vida; mas a língua perversa 
quebranta o espírito. 5 O insensato despreza a 
correção e seu pai; mas o que atende à 
advertência prudentemente se terá. 6 Na casa do 
justo há um grande tesouro; mas nos lucros do 
infiel há perturbação. 7 Os lábios dos sábios 
difundem conhecimento; mas não o faz o coração 
dos tolos. 8 O sacrifício dos infiéis é execrável a Yah 
HVHY; mas a súplica dos retos lhe é agradável. 9 O 
caminho do infiel é execrável a Yah HVHY; mas 
ele ama ao que segue a justiça. 10 Há disciplina 
severa para o que abandona o caminho; e o que 
aborrece a repreensão morrerá. 11 A sepultura e a 
destruição estão abertos perante Yah HVHY; 
quanto mais o coração dos filhos dos homens! 12 
O escarnecedor não gosta daquele que o 
repreende; não irá ter com os sábios. 13 O coração 
alegre aformoseia o rosto; mas pela dor do 
coração o espírito se abate. 14 O coração do 
inteligente busca o conhecimento; mas a boca dos 
tolos se apascenta de estultícia. 15 Todos os dias 

do aflito são maus; mas o coração contente tem 
um banquete contínuo. 16 Melhor é o pouco com 
o temor de Yah HVHY do que um grande tesouro, 
e com ele a inquietação. 17 Melhor é um prato de 
hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo, e com 
ele o ódio. 18 O homem iracundo suscita 
contendas; mas o longânimo apazigua a luta. 19 O 
caminho do preguiçoso é como a sebe de 
espinhos; porém o caminho dos justos é uma 
estrada real. 20 O filho sábio alegra a seu pai; mas 
o homem insensato despreza a sua mãe. 21 A 
estultícia é alegria para o insensato; mas o homem 
de entendimento anda retamente. 22 Onde não 
há conselho, frustram-se os projetos; mas com o 
povaréu de conselheiros se estabelecem. 23 O 
homem alegra-se em dar uma resposta adequada; 
e a palavra a seu tempo quão boa é! 24 Para o 
sábio o caminho da vida é para cima, a fim de que 
ele se desvie da cova que é em baixo. 25 Yah 
HVHY desarraiga a casa dos soberbos, mas 
estabelece a herança da viúva. 26 Os desígnios dos 
maus são abominação para Yah HVHY; mas as 
palavras dos limpos lhe são aprazíveis. 27 O que se 
dá à cobiça perturba a sua própria casa; mas o que 
aborrece a suborno viverá. 28 O coração do justo 
medita no que há de responder; mas a boca dos 
infiéis derrama coisas más. 29 Longe está Yah 
HVHY dos infiéis, mas ouve a súplica dos justos. 30 
A luz dos olhos alegra o lev, e boas-novas 
engordam os ossos. 31 O ouvido que escuta a 
advertência da vida terá a sua morada entre os 
sábios. 32 Quem rejeita a correção menospreza a 
sua nefesh; mas aquele que escuta a advertência 
adquire entendimento. 33 O temor de Yah HVHY 
é a instrução da sabedoria; e adiante da honra vai 
a humildade.  

 Mishelei - Provérbios Capítulo, 16  

1 Ao homem pertencem os planos do lev; mas a 
resposta da língua é de Yah HVHY. 2 Todos os 
caminhos do homem são limpos aos seus olhos; 
mas Yah HVHY pesa os espíritos. 3 Entrega a Yah 
HVHY as tuas obras, e teus desígnios serão 
estabelecidos. 4 Yah HVHY fez tudo para um fim; 
sim, até o infiel para o dia do mal. 5 Todo homem 
arrogante é abominação a Yah HVHY; 
certamente não ficará impune. 6 Pela clemência e 
pela verdade expia-se a transgressão; e pelo temor 
de Yah HVHY os homens se desviam do mal. 7 
Quando os caminhos do homem agradam a Yah 
HVHY faz que até os seus inimigos tenham paz com 
ele. 8 Melhor é o pouco com justiça, do que 
grandes rendas com injustiça. 9 O coração do 
homem propõe o seu caminho; mas Yah HVHY 
lhe dirige os passos. 10 Nos lábios do governante 
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29 Iyov – Jó 

ִאּיֹוב  ֵסֶפר   
 

 Iyov - Jó Capítulo, 1  

1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era 
Iyov. Era homem íntegro e reto, que temia Elohim 
e se desviava do mal. 2 Nasceram-lhe sete filhos e 
três filhas. 3 Possuía ele sete mil ovelhas, três mil 
camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas 
jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu 
serviço; de modo que este homem era o maior de 
todos os do Oriente. 4 Iam seus filhos à casa uns 
dos outros e faziam banquetes cada um por sua 
vez; e mandavam convidar as suas três irmãs para 
comerem e beberem com eles. 5 E sucedia que, 
tendo decorrido o turno de dias de seus 
banquetes, enviava Iyov e os santificava; e, 
levantando-se de madrugada, oferecia oferendas 
segundo o número de todos eles; dizia Iyov: Talvez 
meus filhos tenham errado, e blasfemado contra 
Elohim no seu lev. Assim o fazia Iyov 
continuamente. 6 Chegado o dia em que os filhos 
de Elohim vieram apresentar-se perante Yah 
HVHY veio também Satan entre eles. 7 Yah HVHY 
perguntou a Satan: De onde vens? E Satan 
respondeu a Yah HVHY dizendo: De rodear a 
terra, e de passear por ela. 8 Disse Yah HVHY a 
Satan: Notaste acaso o meu servo Iyov, que 
ninguém há na terra semelhante a ele, homem 
íntegro e reto, que teme Elohim e se desvia do 
mal? 9 Então respondeu Satan a Yah HVHY e 
disse: Por acaso Iyov teme Elohim inutilmente? 10 
Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa 
e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de 
suas mãos, e os seus pertences se multiplicam na 
terra. 11 Mas estende agora a tua mão, e toca-lhe 
em tudo quanto tem, e ele blasfemará contra ti no 
teu semblante! 12 Ao que disse Yah HVHY a 
Satan: Tudo o que ele tem está no teu poder; 
somente contra ele não estendas a tua mão. E 
Satan saiu da presença de Yah HVHY. 13 Certo dia, 
quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam 
vinho em casa do irmão mais velho, 14 veio um 
mensageiro a Iyov e lhe disse: Os bois lavravam, e 
as jumentas pasciam junto a eles; 15 e deram 
sobre eles os sabeus, e os tomaram; mataram os 
moços ao fio da espada, e só eu escapei para 
trazer-te a nova. 16 Enquanto este ainda falava, 

veio outro e disse: Fogo de Elohim caiu dos céus e 
queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu; e 
so eu escapei para trazer-te a nova. 17 Enquanto 
este ainda falava, veio outro e disse: Os Casdim, 
dividindo-se em três bandos, deram sobre os 
camelos e os tomaram; e mataram os moços ao 
fio da espada; e só eu escapei para trazer-te a 
nova. 18 Enquanto este ainda falava, veio outro e 
disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e 
bebendo vinho em casa do irmão mais velho; 19 e 
sobrevindo um grande vento de além do deserto, 
deu nos quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os 
jovens, de sorte que morreram; e só eu escapei 
para trazer-te a nova. 20 Então Iyov se levantou, 
rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, 
lançando-se em terra, adorou; 21 e disse: Nu saí do 
ventre de minha mãe, e desnudo seguirei para a 
sepultura. Yah HVHY deu, e Yah HVHY tirou; 
bendito seja o nome de Yah HVHY. 22 Em tudo 
isso Iyov não errou, nem atribuiu Elohim falta 
alguma.  

 Iyov - Jó Capítulo, 2  

1 Chegou outra vez o dia em que os filhos de 
Elohim vieram apresentar-se perante Yah HVHY; 
e veio também Satan entre eles apresentar-se 
perante Yah HVHY. 2 Então Yah HVHY perguntou 
a Satan: De onde vens? Respondeu Satan a Yah 
HVHY dizendo: De rodear a terra, e de passear por 
ela. 3 Disse Yah HVHY a Satan: Notaste acaso o 
meu servo Iyov, que ninguém há na terra 
semelhante a ele, homem íntegro e reto, que 
teme Elohim e se desvia do mal? Ele ainda retém a 
sua integridade, embora me incitasses contra ele, 
para o consumir sem causa. 4 Então Satan 
respondeu a Yah HVHY: Pele por pele! Tudo 
quanto o homem tem dará pela sua vida. 5 
Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e na 
carne, e ele blasfemará contra ti no teu semblante! 
6 Disse Yah HVHY a Satan: Ele está no teu poder; 
somente poupa-lhe a vida. 7 Saiu, Satan da 
presença de Yah HVHY e feriu Iyov de úlceras 
malignas, desde a sola do pé até o alto da cabeça. 
8 E Iyov, tomando um caco para com ele se raspar, 
sentou-se no meio da cinza. 9 Então sua mulher 
lhe disse: Ainda reténs a tua integridade? 
Amaldiçoa Elohim e morre. 10 Mas ele lhe disse: 
Como fala qualquer doida, assim falas tu; 
receberemos de Elohim o bem, e não 
receberemos o mal? Em tudo isso não errou Iyov 
com os seus lábios. 11 Ouvindo, três amigos de 
Iyov todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, 
cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, Bildade o 
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suíta e Zofar o naamatita; tinham combinado para 
virem condoer-se dele e consolá-lo. 12 E, 
levantando de longe os olhos e não o 
reconhecendo, choraram em voz alta; e, rasgando 
cada um o seu manto, lançaram pó para o ar sobre 
as suas cabeças. 13 E ficaram sentados com ele na 
terra sete dias e sete noites; e nenhum deles lhe 
dizia palavra alguma, viam que a dor era muito 
grande.  

 Iyov - Jó Capítulo, 3  

1 Depois disso abriu Iyov a sua boca, e amaldiçoou 
o seu dia. 2 E Iyov falou, dizendo: 3 Pereça o dia em 
que nasci, e a noite que se disse: Foi concebido um 
homem! 4 Converta-se aquele dia em trevas; e 
Elohim, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem 
resplandeça sobre ele a luz. 5 Reclamem-no para 
si as trevas e a sombra da morte; habitem sobre 
ele nuvens; espante-o tudo o que escurece o dia. 6 
Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão; 
e não se contente ela entre os dias do ano; e não 
entre no número dos meses. 7 Ah! Seja estéril 
aquela noite; que nela não entre voz de alegro. 8 
Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, 
que são peritos em suscitar o leviatã. 9 As estrelas 
da alva se lhe escureçam; espere ela em vão a luz, 
e não veja as pálpebras da manhã; 10 uma vez que 
não fechou as portas do ventre de minha mãe, 
nem escondeu dos meus olhos a aflição. 11 Por 
que não morri ao nascer? Por que não expirei ao 
vir à luz? 12 Por que me receberam os joelhos? E 
por que os seios, para que eu mamasse? 13 Pois 
agora eu estaria deitado e quieto; teria dormido e 
estaria em repouso, 14 com os governantes e 
conselheiros da terra, que reedificavam ruínas 
para si, 15 ou com os príncipes que tinham ouro, 
que enchiam as suas casas de prata; 16 ou, como 
aborto oculto, eu não teria existido, como as 
crianças que nunca viram a luz. 17 Ali os infiéis 
cessam de perturbar; e ali repousam os cansados. 
18 Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a 
voz do exator. 19 O pequeno e o grande ali estão e 
o servo está livre de seu adon. 20 Por que se 
concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de 
nefesh; 21 que anelam pela morte sem que ela 
venha, e cavam em procura dela mais do que de 
tesouros escondidos; 22 que muito se regozijam e 
exultam, quando acham a sepultura? 23 Sim, por 
que se concede luz ao homem cujo caminho está 
escondido, e a quem Elohim cercou de todos os 
lados? 24 Pois em lugar de meu pão vem o meu 
suspiro, e os meus gemidos se derramam como 
água. 25 Porque aquilo que temo me sobrevém, e 

o que receio me acontece. 26 Não tenho repouso, 
nem sossego, nem descanso; mas vem a 
perturbação.  

 Iyov - Jó Capítulo, 4  

1 Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: 2 Se 
alguém intentar falar-te, enfadarte-ás? Mas quem 
poderá conter as palavras? 3 Tens ensinado a 
muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. 4 As tuas 
palavras têm sustentado aos que cambaleavam, e 
os joelhos desfalecentes tens fortalecido. 5 Mas 
agora que se trata de ti, te enfadas; e, tocando-te 
a ti, te desanimas. 6 Por acaso não está a tua 
confiança no teu temor de Elohim, e a tua 
esperança na integridade dos teus caminhos? 7 
Você deve lembrar agora disto: qual o inocente 
que jamais pereceu? E onde foram os retos 
destruídos? 8 Conforme tenho visto, os que 
lavram delito e semeiam o mal segam o mesmo. 9 
Pelo sopro de Elohim perecem, e pela rajada da 
sua ira são consumidos. 10 Cessa o rugido do leão, 
e a voz do leão feroz; os dentes dos leõezinhos se 
quebram. 11 Perece o leão velho por falta de 
presa, e os filhotes da leoa andam dispersos. 12 
Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os 
meus ouvidos perceberam um sussurro dela. 13 
Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, 
quando cai sobre os homens o sono profundo, 14 
sobrevieram-me o pasmo e o tremor, que fizeram 
estremecer todos os meus ossos. 15 Então um 
espírito passou por diante de mim; arrepiaram-se 
os cabelos do meu corpo. 16 Parou ele, mas não 
pude discernir a sua aparência; um vulto estava 
diante dos meus olhos; houve silêncio, então ouvi 
uma voz que dizia: 17 Pode o homem mortal ser 
justo diante de Elohim? Pode o homem ser puro 
diante do seu Elohim? 18 Elohim não confia nos 
seus servos, e até a seus mensageiros atribui 
loucura; 19 quanto mais aos que habitam em 
casas de lodo, cuja fundamento está no pó, e que 
são esmagados pela traça! 20 Entre a manhã e a 
tarde são destruídos; perecem para sempre sem 
que disso se faça caso. 21 Se dentro deles é 
arrancada a corda da sua tenda, acaso não 
morrem, e isso sem atingir a sabedoria?  

 Iyov - Jó Capítulo, 5  

1 Chama agora; há alguém que te responda; E a 
qual no meio dos entes santos te dirigirás? 2 Pois a 
dor destrói o louco, e a inveja mata o tolo. 3 Bem 
vi eu o louco lançar raízes; mas logo amaldiçoei a 
sua habitação: 4 Seus filhos estão longe da 
segurança, e são pisados nas portas, e não há 
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quem os livre. 5 A sua messe é devorada pelo 
faminto, que até no meio dos espinhos a tira; e o 
laço abre as fauces para a fazenda deles. 6 Porque 
a aflição não procede do pó, nem a tribulação 
brota da terra; 7 mas o homem nasce para a 
tribulação, como as faíscas voam para cima. 8 Mas 
quanto a mim eu buscaria Elohim, e Elohim 
entregaria a minha causa; 9 o qual faz coisas 
grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. 
10 Ele derrama a chuva sobre a terra, e envia águas 
sobre os campos. 11 Ele põe num lugar alto os 
abatidos; e os que choram são exaltados à 
segurança. 12 Ele frustra as maquinações dos 
astutos, de modo que as suas mãos não possam 
levar coisa alguma a efeito. 13 Ele apanha os sábios 
na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos 
se precipita. 14 Eles de dia encontram as trevas, e 
ao meio-dia andam às apalpadelas, como de noite. 
15 Mas Elohim livra o necessitado da espada da 
boca deles, e da mão do poderoso. 16 Assim há 
esperança para o pobre; e a Iniquidade tapa a 
boca. 17 Feliz é o homem a quem Elohim corrige; 
não desprezes, a correção do Soberano-Poderoso. 
18 Pois ele faz a ferida, e ele mesmo a liga; ele fere, 
e as suas mãos curam. 19 Em seis angústias te 
livrará, e em sete o mal não te tocará. 20 Na fome 
te livrará da morte, e na guerra do poder da 
espada. 21 Do açoite da língua estarás abrigado, e 
não temerás a assolação, quando chegar. 22 Da 
assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra 
não terás medo. 23 Pois até com as pedras do 
campo terás o teu pacto, e as feras do campo 
estarão em paz contigo. 24 Saberás que a tua 
tenda está em paz; visitarás o teu rebanho, e nada 
te faltará. 25 Também saberás que se multiplicará 
a tua descendência e a tua posteridade como a 
vegetação da terra. 26 Em boa velhice irás à 
sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu 
tempo. 27 Isso já o havemos inquirido, e assim o é; 
ouve-o, e conhece-o para teu bem.  

 Iyov - Jó Capítulo, 6  

1 Então Iyov, respondendo, disse: 2 Elohim queira 
de fato se pesasse a minha magoa, e juntamente 
na balança se pusesse a minha calamidade! 3 Pois, 
deveras, seria mais pesada do que a areia dos 
mares; por isso é que as minhas palavras têm sido 
temerárias. 4 Porque as flechas do Soberano-
Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito 
suga o veneno delas; os terrores de Elohim se 
arregimentam contra mim. 5 Zurrará o asno 
montês quando tiver vegetação? Ou mugirá o boi 
junto ao seu pasto? 6 Pode se comer sem sal o que 

é insípido? Ou há gosto na clara do ovo? 7 Nessas 
coisas o meu ser  recusa tocar, são para mim qual 
comida repugnante. 8 Quem dera que se 
cumprisse o meu rogo, e que Elohim me desse o 
que anelo! 9 Que fosse do agrado de Elohim 
esmagar-me; que soltasse a sua mão, e me 
exterminasse! 10 Isto ainda seria a minha 
consolação, e exultaria na dor que não me poupa; 
porque não tenho negado as palavras do Santo. 11 
Qual é a minha força, para que eu espere? Ou qual 
é o meu fim, para que me porte com paciência? 12 
É a minha força a força da pedra? Ou é de bronze 
a minha carne? 13 Deveras não há em mim 
socorro nenhum. Não me desamparou todo o 
auxílio eficaz? 14 Ao que desfalece devia o amigo 
mostrar piedade; mesmo ao que abandona o 
temor do Soberano-Poderoso. 15 Meus irmãos 
houveram-se aleivosamente, como um ribeiro, 
como a torrente dos ribeiros que passam, 16 os 
quais se turvam com o gelo, e neles se esconde a 
neve; 17 no tempo do calor vão minguando; e 
quando o calor vem, desaparecem do seu lugar. 
18 As caravanas se desviam do seu curso; sobem 
ao deserto, e perecem. 19 As caravanas de Tema 
olham; os viandantes de Sabá por eles esperam. 
20 Ficam envergonhados por terem confiado; e, 
chegando ali, se confundem. 21 Agora, tais vos 
tornastes para mim; vedes a minha calamidade e 
temeis. 22 Acaso disse eu: Dai-me um presente? 
Ou: Fazei-me uma oferenda de seus bens? 23 Ou: 
Livrai-me das mãos do adversário? Ou: Resgatai-
me das mãos dos opressores? 24 Ensinai-me, e eu 
me calarei; e fazei-me entender em que errei. 25 
Quão poderosas são as palavras da boa razão! 
Mas que é o que a sua arguição reprova? 26 Acaso 
pretendeis reprovar palavras, embora sejam as 
razões do desesperado como vento? 27 Até 
quereis lançar sortes sobre o órfão, e fazer 
mercadoria do seu amigo. 28 Agora, por favor, 
olhai para, mim; porque de certo à sua face não 
mentirei. 29 Mudai de parecer, peço-vos, não 
tenha injustiça; sim, mudai de parecer, que a 
minha causa é justa. 30 Há Iniquidade na minha 
língua? Ou não poderia o meu paladar discernir 
coisas perversas?  

 Iyov - Jó Capítulo, 7  

1 Por acaso não tem o homem duro serviço sobre 
a terra? E não são os seus dias como os do 
jornaleiro? 2 Como o servo que suspira pela 
sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua 
paga, 3 assim se me deram meses de escassez, e 
noites de aflição se me ordenaram. 4 Havendo-me 
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deitado, digo: Quando me levantarei? Mas 
comprida é a noite, e farto-me de me revolver na 
cama até a alva. 5 A minha carne se tem vestido de 
vermes e de torrões de pó; a minha pele endurece, 
e torna a rebentar-se. 6 Os meus dias são mais 
velozes do que a lançadeira do tecelão, e 
terminam sem esperança. 7 Você deve lembrar de 
que a minha vida é um sopro; os meus olhos não 
tornarão a ver o bem. 8 Os olhos dos que agora me 
veem não me verão mais; os teus olhos estarão 
sobre mim, mas não serei mais. 9 Tal como a 
nuvem se desfaz e some, aquele que desce à 
sepultura nunca tornará a subir. 10 Nunca mais 
tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá 
mais. 11 Por isso não reprimirei a minha boca; 
falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei 
na amargura do meu ser. 12 Sou eu o mar, ou um 
monstro marinho, para que me ponhas uma 
guarda? 13 Quando digo: Confortar-me-á a minha 
cama, meu leito aliviará a minha queixa, 14 então 
me espantas com sonhos, e com visões me 
atemorizas; 15 de modo que eu escolheria antes a 
estrangulação, e a morte do que estes meus ossos. 
16 A minha vida abomino; não quero viver para 
sempre; retira-te de mim, os meus dias são 
vaidade. 17 Que é o homem, para que tanto o 
engrandeças, e ponhas sobre ele o teu 
pensamento, 18 e cada manhã o visites, e cada 
momento o proves? 19 Até quando não apartarás 
de mim a tua vista, nem me largarás, até que eu 
possa engolir a minha saliva? 20 Se peco, que te 
faço a ti, ó vigia dos homens? Por que me fizeste 
alvo dos teus dardos? Por que a mim mesmo me 
tornei pesado? 21 Por que me não perdoas a 
minha transgressão, e não tiras a minha 
Iniquidade? Pois agora me deitarei no pó; tu me 
buscarás, porém eu não serei mais.  

 Iyov - Jó Capítulo, 8  

1 Então respondeu Bildade, o suíta, dizendo: 2 Até 
quando falarás tais coisas, e até quando serão as 
palavras da tua boca qual vento impetuoso? 3 
Perverteria Elohim o direito? Ou perverteria o 
Soberano-Poderoso a justiça? 4 Se teus filhos 
pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da 
sua transgressão. 5 Mas, se tu com empenho 
buscares Elohim, e ao Soberano-Poderoso fizeres 
a tua súplica, 6 se fores puro e reto, certamente 
mesmo agora ele despertará por ti, e tornará 
segura a habitação da tua justiça. 7 Embora tenha 
sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último 
estado aumentará grandemente. 8 Indaga, eu te 
peço, da geração passada, e considera o que seus 

pais descobriram. 9 Porque nós somos de ontem, 
e nada sabemos, uma vez que nossos dias sobre a 
terra, são uma sombra. 10 Não te ensinarão eles, 
e não te falarão, e do seu entendimento não 
proferirão palavras? 11 Pode o papiro 
desenvolver-se fora de um pântano. Ou pode o 
junco crescer sem água? 12 Quando está em flor e 
ainda não cortado, seca-se antes de qualquer 
outra vegetação. 13 Assim são os caminhos de 
todos quantos se esquecem de Elohim; a 
esperança do infiel perecerá, 14 a sua segurança se 
desfará, e a sua confiança será como a teia de 
aranha. 15 Encostar-se-á à sua casa, porém ela não 
subsistirá; apegar-se-lhe-á, porém ela não 
permanecerá. 16 Ele está verde diante do sol, e os 
seus renovos estendem-se sobre o seu jardim; 17 
as suas raízes se entrelaçam junto ao monte de 
pedras; até penetra o pedregal. 18 Mas quando 
for arrancado do seu lugar, então este o negará, 
dizendo: Nunca te vi. 19 Tal é a alegria do seu 
caminho; e da terra outros brotarão. 20 Elohim 
não rejeitará ao reto, nem tomará pela mão os 
malfeitores; 21 ainda de riso te encherá a boca, e 
os teus lábios de louvor. 22 Teus aborrecedores se 
vestirão de confusão; e a tenda dos infiéis não 
subsistirá.  

 Iyov - Jó Capítulo, 9  

1 Então Iyov respondeu, dizendo: 2 Deveras sei 
que assim é; mas como pode o homem ser justo 
para com Elohim? 3 Se alguém quisesse contender 
com ele, não lhe poderia responder uma vez em 
mil. 4 Ele é sábio de coração e poderoso em forças; 
quem se endureceu contra ele, e ficou seguro? 5 
Ele é o que remove os montes, sem que o saibam, 
e os transtorna no seu furor; 6 o que sacode a terra 
do seu lugar, de modo que as suas colunas 
estremecem; 7 o que dá ordens ao sol, e ele não 
nasce; o que sela as estrelas; 8 o que sozinho 
estende os céus, e anda sobre as ondas do mar; 9 
o que fez a ursa, o Oriom, e as Plêiades, e as 
recamaras do sul; 10 o que faz coisas grandes e 
insondáveis, e maravilhas que não se podem 
contar. 11 Ele passa junto a mim, e, não o vejo; sim, 
vai passando adiante, mas não o percebo. 12 
Arrebata a presa; quem o pode impedir? Quem 
lhe dirá: Que é o que fazes? 13 Elohim não retirará 
a sua ira; debaixo dele se curvaram os aliados de 
Rachav; 14 quanto menos lhe poderei eu 
responder ou escolher as minhas palavras para 
discutir com ele? 15 Embora, eu seja justo, não lhe 
posso responder; tenho de pedir clemência ao 
meu juiz. 16 Ainda que eu chamasse, e ele me 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Iyov - Jó 

 

574 
 

respondesse, não poderia crer que ele estivesse 
escutando a minha voz. 17 Pois ele me quebranta 
com uma tempestade, e multiplica as minhas 
chagas sem causa. 18 Não me permite respirar, 
antes me farta de amarguras. 19 Se fosse uma 
prova de força, aqui estou, diria ele; e se fosse 
questão de juízo, quem o citaria para comparecer? 
20 Ainda que eu fosse justo, a minha própria boca 
me condenaria; ainda que eu fosse perfeito, então 
ela me declararia perverso: 21 Eu sou inocente; 
não estimo a mim mesmo; desprezo a minha vida. 
22 Tudo é o mesmo, por conseguinte digo: Ele 
destrói o reto e o infiel. 23 Quando o açoite mata 
de repente, ele zomba da calamidade dos 
inocentes. 24 A terra está entregue nas mãos do 
infiel. Ele cobre o rosto dos shoftim; se não é ele, 
quem é, logo? 25 Os meus dias são mais velozes 
do que um correio; fogem, e não veem o bem. 26 
Eles passam como balsas de junco, como águia 
que se lança sobre a presa. 27 Se eu disser: Eu me 
esquecerei da minha queixa, mudarei o meu 
aspecto, e tomarei alento; 28 então tenho pavor 
de todas as minhas dores; porque bem sei que não 
me terás por inocente. 29 Eu serei condenado; por 
que, trabalharei em vão? 30 Se eu me lavar com 
água de neve, e limpar as minhas mãos com 
sabão, 31 mesmo assim me submergirás no fosso, 
e as minhas próprias vestes me abominarão. 32 
Porque ele não é homem, como eu, para eu lhe 
responder, para nos encontrarmos em juízo. 33 
Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós 
ambos. 34 Tire ele a sua vara de cima de mim, e 
não me amedronte o seu terror; 35 então falarei, 
e não o temerei; eu não sou assim em mim 
mesmo.  

 Iyov - Jó Capítulo, 10  

1 Tendo tédio à minha vida; darei livre curso à 
minha queixa, falarei na amargura do meu ser: 2 
Direi Elohim: Não me condenes; faze-me saber por 
que contendes comigo. 3 Tens prazer em oprimir, 
em desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o 
desígnio dos infiéis? 4 Tens tu olhos de carne? Ou 
vês tu como vê o homem? 5 São os teus dias como 
os dias do homem? Ou são os teus anos como os 
anos de um homem, 6 para te informares do meu 
delito, e averiguares o meu erro, 7 ainda que tu 
sabes que eu não sou infiel, e que não há ninguém 
que possa livrar-me da tua mão? 8 As tuas mãos 
me fizeram e me deram forma; e te voltas agora 
para me consumir? 9 Você deve lembrar, de que 
do barro me formaste; e queres fazer-me tornar 
ao pó? 10 Não me vazaste como leite, e não me 

coalhaste como queijo? 11 De pele e carne me 
vestiste, e de ossos e nervos me teceste. 12 Vida e 
clemência me tens concedido, e a tua providência 
me tem conservado o espírito. 13 Contudo 
ocultaste estas coisas no teu lev; bem sei que isso 
foi o teu desígnio. 14 Se eu errar, tu me observas, 
e da minha Iniquidade não me absolverás. 15 Se 
for infiel, ai de mim! Se for justo, não poderei 
levantar a minha cabeça, estando farto de 
ignomínia, e de contemplar a minha miséria. 16 Se 
a minha cabeça se exaltar, tu me caças como a um 
leão feroz; e de novo fazes maravilhas contra mim. 
17 Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e 
multiplicas contra mim a tua ira; reveses e 
combate estão comigo. 18 Por que, me tiraste da 
madre? Ah! Se então tivera expirado, e olhos 
nenhuns me vissem! 19 Então fora como se nunca 
houvera sido; e da madre teria sido levado para a 
sepultura. 20 Não são poucos os meus dias? Cessa, 
e deixa-me, para que por um pouco eu tome 
alento; 21 antes que me vá para o lugar de que não 
voltarei, para a terra da escuridão e das densas 
trevas, 22 terra escuríssima, como a própria 
escuridão, terra da sombra trevosa e do caos, e 
onde a própria luz é como a escuridão.  

 Iyov - Jó Capítulo, 11  

1 Então respondeu Zofar, o naamatita, dizendo: 2 
Não se dará resposta à multidão de palavras? Ou 
será justificado o homem falador? 3 Acaso as tuas 
jactâncias farão calar os homens? E zombarás tu 
sem que ninguém te envergonhe? 4 Pois dizes: A 
minha crença é pura, e limpo sou aos teus olhos. 5 
Mas, deveras, oxalá que Elohim falasse e abrisse os 
seus lábios contra ti, 6 e te fizesse saber os 
segredos da sabedoria, é multiforme o seu 
entendimento; sabe, que Elohim exige de ti menos 
do que merece a tua Iniquidade. 7 Poderás 
descobrir as coisas profundas de Elohim, ou 
descobrir perfeitamente o Soberano-Poderoso? 8 
Como as alturas dos céus é a sua sabedoria; que 
poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que a 
sepultura; que poderás tu saber? 9 Mais comprida 
é a sua medida do que a terra, e mais larga do que 
o mar. 10 Se ele passar e prender alguém, e 
chamar a juízo, quem o poderá impedir? 11 Pois 
ele conhece os homens vãos; e quando vê a 
transgressão, não atentará para ela? 12 Mas o 
homem adquirirá entendimento, quando a cria do 
asno montês nascer homem. 13 Se tu preparares 
o teu lev, e estenderes as mãos para ele; 14 se há 
Iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e 
não deixes a perversidade morar nas tuas tendas; 
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15 então levantarás o teu semblante sem 
impureza, e estarás firme, e não temerás. 16 Pois 
tu te esquecerás da tua miséria; apenas te 
lembrarás dela como das águas que já passaram. 
17 E a tua vida será mais clara do que o meio-dia; 
a escuridão dela será como a alva. 18 E terás 
confiança, porque terá esperança; olharás ao 
redor de ti e repousarás seguro. 19 Deitar-te-ás, e 
ninguém te amedrontará; muitos procurarão 
obter o teu favor. 20 Mas os olhos dos infiéis 
desfalecerão, e para eles não terá refúgio; a sua 
esperança será o expirar.  

 Iyov - Jó Capítulo, 12  

1 Então Iyov respondeu, dizendo: 2 Sem dúvida 
vocês são o povo, e convosco morrerá a sabedoria. 
3 Mas eu tenho entendimento como, vos; eu não 
vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como 
essas? 4 Sou motivo de riso para os meus amigos; 
eu, que invocava Elohim, e ele me respondia: o 
justo e reto servindo de irrisão! 5 No pensamento 
de quem está seguro há desprezo para a desgraça; 
ela está preparada para aquele cujos pés resvalam. 
6 As tendas dos assoladores têm descanso, e os 
que provocam Elohim estão seguros; os que 
trazem o seu Elohim na mão! 7 Mas, pergunta 
agora às alimárias, e elas te ensinarão; e às aves 
dos céus, e elas te farão saber; 8 ou fala com a 
terra, e ela te ensinará; até os peixes o mar te 
declararão. 9 Qual no meio de todas estas coisas 
não sabe que a mão de Yah HVHY fez isto? 10 Na 
sua mão está a vida de todo ser vivente, e o 
espírito de todo o gênero humano. 11 Por acaso o 
ouvido não prova as palavras, como o paladar 
experimenta o alimento? 12 Com os longevos está 
a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. 
13 Com Elohim está a sabedoria e o poder; ele tem 
conselho e entendimento. 14 Ele derriba, e não se 
pode reedificar; ele encerra na prisão, e não se 
pode abrir. 15 Ele retém as águas, e elas secam; 
solta-as, e elas inundam a terra. 16 Com ele está o 
poder e a sabedoria; são dele o enganado e o 
enganador. 17 Aos conselheiros leva despojados, 
e aos shoftim faz desvairar. 18 Solta o cinto dos 
governantes, e lhes ata uma corda aos lombos. 19 
Aos cohanim leva despojados, e aos poderosos 
transtorna. 20 Aos que são dignos da confiança 
emudece, e tira aos longevos o discernimento. 21 
Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o 
cinto dos fortes. 22 Das trevas descobre coisas 
profundas, e traz para a luz a sombra da morte. 23 
Multiplica as nações e as faz perecer; alarga as 
fronteiras das nações, e as leva cativas. 24 Tira o 

entendimento aos chefes do povo da terra, e os 
faz vaguear pelos desertos, sem caminho. 25 Eles 
andam nas trevas às apalpadelas, sem luz, e ele os 
faz cambalear como um ébrio.  

 Iyov - Jó Capítulo, 13  

1 Os meus olhos viram tudo isto, e os meus 
ouvidos o ouviram e entenderam. 2 O que vocês 
sabem também eu o sei; não vos sou inferior. 3 
Mas eu falarei ao Soberano-Poderoso, e quero 
defender-me perante Elohim. 4 Vocês, porém, são 
forjadores de mentiras, e vocês todos, médicos 
que não valem nada. 5 Elohim queira vos calásseis 
de todo, assim passaríeis por sábios. 6 Ouvi agora 
a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus 
lábios. 7 Falareis falsamente pelo Poderoso, e por 
ele proferireis mentiras? 8 Fareis aceitação da sua 
pessoa? Contendereis a favor de Elohim? 9 Ser-
vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse? Ou 
zombareis dele, como quem zomba de um 
homem? 10 Certamente vos repreenderá, se em 
oculto vos deixardes levar de respeitos humanos. 
11 Não vos amedrontará a sua majestade? E não 
cairá sobre vocês o seu terror? 12 As suas máximas 
são provérbios de cinza; as suas defesas são torres 
de barro. 13 Calai-vos perante mim, para que eu 
fale, e venha sobre mim o que vier. 14 Tomarei a 
minha carne entre os meus dentes, e porei a 
minha vida na minha mão. 15 Ainda que ele me 
mate, eu nele confiarei; contudo defenderei os 
meus caminhos diante dele. 16 Também isso será 
a minha salvação, o infiel não virá perante ele. 17 
Ouvi atentamente as minhas palavras, e chegue 
aos seus ouvidos a minha declaração. 18 Já pus em 
ordem a minha causa, e sei que serei achado justo: 
19 Quem é o que contenderá comigo? Pois então 
me calaria e renderia o espírito. 20 Concede-me 
somente duas coisas; então não me esconderei do 
teu rosto: 21 desvia a tua mão rara longe de mim, 
e não me amedronte o teu terror. 22 Então chama 
tu, e eu responderei; ou eu falarei, e me responde 
tu. 23 Quantas transgressões e transgressões 
tenho eu? Faze-me saber a minha transgressão e 
o meu erro. 24 Por que escondes o teu semblante, 
e me tens por teu inimigo? 25 Acossarás uma folha 
levada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? 
26 Pois escreves contra mim coisas amargas, e me 
fazes herdar os erros da minha mocidade; 27 
também pões no tronco os meus pés, e observas 
todos os meus caminhos, e marcas um termo ao 
redor dos meus pés, 28 apesar de eu ser como 
uma coisa podre que se consome, e como um 
vestido, ao qual rói a traça.  
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 Iyov - Jó Capítulo, 14  

1 O homem, nascido da mulher, é de poucos dias 
e cheio de inquietação. 2 Nasce como a flor, e 
murcha; foge como a sombra, e não permanece. 3 
Sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me 
fazes entrar em juízo contigo? 4 Quem do impuro 
tirará o puro? Ninguém. 5 Visto que os seus dias 
estão determinados, contigo está o número dos 
seus meses; tu lhe puseste limites, e ele não 
poderá passar além deles. 6 Desvia dele o teu 
semblante, para que ele descanse e, como o 
jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. 7 
Porque há esperança para a árvore, que, se for 
cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os 
seus renovos. 8 Ainda que envelheça a sua raiz na 
terra, e morra o seu tronco no pó, 9 contudo ao 
cheiro das águas brotará, e lançará ramos como 
uma planta nova. 10 O homem, porém, morre e se 
desfaz; sim, rende o homem o espírito, e então 
onde está? 11 Como as águas se retiram de um 
lago, e um rio se esgota e seca, 12 assim o homem 
se deita, e não se levanta; até que não tenha mais 
céus não acordará nem será despertado de seu 
sono. 13 Elohim queira me escondesses na 
sepultura, e me ocultasses até que a tua ira tenha 
passado; que me determinasses um tempo, e te 
lembrasses de mim! 14 Morrendo o homem, 
acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida 
esperaria eu, até que viesse a minha mudança. 15 
Chamar-me-ias, e eu te responderia; almejarias a 
obra de tuas mãos. 16 Então contarias os meus 
passos; não estarias a vigiar sobre o meu erro; 17 a 
minha Iniquidade estaria selada num saco, e 
ocultarias o meu delito. 18 Mas, deveras, a 
montanha cai e se desfaz, e a rocha se remove do 
seu lugar. 19 As águas gastam as pedras; as 
enchentes arrebatam o solo; assim tu fazes 
perecer a esperança do homem. 20 Prevaleces 
para sempre contra ele, e ele passa; mudas o seu 
rosto e o despedes. 21 Os seus filhos recebem 
honras, sem que ele o saiba; são humilhados sem 
que ele o perceba. 22 Sente as dores do seu 
próprio corpo somente, e só por si mesmo 
lamenta.  

 Iyov - Jó Capítulo, 15  

1 Então respondeu Elifaz, o temanita: 2 Por acaso 
responderá o sábio com ciência de vento? E 
encherá do vento oriental o seu ventre, 3 arguindo 
com palavras que de nada servem, ou com razões 
com que ele nada aproveita? 4 Deveras tu destróis 
a reverência, e impedes a meditação diante de 
Elohim. 5 Pois a tua Iniquidade ensina a tua boca, 

e escolhes a língua dos astutos. 6 A tua própria 
boca te condena, e não eu; e os teus lábios 
testificam contra ti. 7 Você é o 1º homem que 
nasceu? Ou foste dado à luz antes dos outeiros? 8 
Ou ouviste o secreto conselho de Elohim? E a ti só 
reservas a sabedoria? 9 Que sabes tu, que nós não 
saibamos; que entendes, que não tenha em nós? 
10 Conosco estão os encanecidos e idosos, mais 
idosos do que teu pai. 11 Por acaso fazes pouco 
caso das consolações de Elohim, ou da palavra que 
te trata benignamente? 12 Por que te arrebata o 
teu lev, e por que flamejam os teus olhos, 13 de 
modo que voltas contra Elohim o teu espírito, e 
deixas sair tais palavras da tua boca? 14 Que é o 
homem, para que seja puro? E o que nasce da 
mulher, para que fique justo? 15 Elohim não confia 
nos seus santos, e nem os céus é puro aos seus 
olhos; 16 quanto menos o homem execrável e 
corrupto, que bebe a Iniquidade como a água? 17 
Escuta-me e te mostrarei; contar-te-ei o que tenho 
visto18 (o que os sábios têm anunciado e seus pais 
não o ocultaram; 19 aos quais somente era dada a 
terra, não havendo estranho algum passado por 
entre eles); 20 Todos os dias passa o infiel em 
angústia, sim, todos os anos que estão reservados 
para o opressor. 21 O sonido de terrores está nos 
seus ouvidos; na prosperidade lhe sobrevém o 
assolador. 22 Ele não crê que tornará das trevas, 
mas que o espera a espada. 23 Anda vagueando 
em busca de pão, dizendo: Onde está? Bem sabe 
que o dia das trevas lhe está perto, à mão. 24 
Amedrontam-no a angústia e a tribulação; 
prevalecem contra ele, como um governante 
preparado para a guerra. 25 Porque estendeu a 
sua mão contra Elohim, e contra o Soberano-
Poderoso se porta com soberba; 26 arremete 
contra ele com dura cerviz, e com as saliências do 
seu escudo; 27 uma vez que cobriu o seu rosto 
com a sua gordura, e criou carne gorda nas 
ilhargas; 28 e habitou em cidades assoladas, em 
casas em que ninguém deveria morar, que 
estavam a ponto de tornar-se em montões de 
ruínas; 29 não se enriquecerá, nem subsistirá a sua 
fazenda, nem se estenderão pela terra as suas 
possessões. 30 Não escapará das trevas; a chama 
do fogo secará os seus ramos, e ao sopro da boca 
de Elohim desaparecerá. 31 Não confie na 
vaidade, enganando-se a si mesmo; a vaidade será 
a sua recompensa. 32 Antes do seu dia se 
cumprirá, e o seu ramo não reverdecerá. 33 
Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, e 
deixará cair a sua flor como a oliveira. 34 Pois a 
assembleia dos infiéis é estéril, e o fogo consumirá 
as tendas do suborno. 35 Concebem a malícia, e 
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dão à luz a Iniquidade, e o seu coração prepara 
enganos.  

 Iyov - Jó Capítulo, 16  

1 Então Iyov respondeu, dizendo: 2 Tenho ouvido 
muitas coisas como essas; todos vocês são 
consoladores molestos. 3 Não terão fim essas 
palavras de vento? Ou que é o que te provoca, 
para assim responderes? 4 Eu também poderia 
falar como vocês falais, se vocês estivessem em 
meu lugar; eu poderia amontoar palavras contra 
vocês, e contra vocês menear a minha cabeça; 5 
poderia fortalecer-vos com a minha boca, e a 
consolação dos meus lábios poderia mitigar a sua 
dor. 6 Ainda que eu fale, a minha dor não se mitiga; 
e embora me cale, qual é o meu alívio? 7 Mas 
agora, ó Altíssimo, me deixaste exausto; assolaste 
toda a minha companhia. 8 Tu me emagreceste, e 
isso constitui uma testemunha contra mim; contra 
mim se levanta a minha magreza, e o meu rosto 
testifica contra mim. 9 Na sua ira ele me 
despedaçou, e me perseguiu; rangeu os dentes 
contra mim; o meu adversário aguça os seus olhos 
contra mim. 10 Os homens abrem contra mim a 
boca; com desprezo me ferem nas faces, e contra 
mim se ajuntam à uma. 11 Elohim me entrega ao 
infiel, nas mãos dos iníquos me faz cair. 12 
Descansado estava eu, e ele me quebrantou; e 
pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou; 
colocou-me por seu alvo; 13 cercam-me os seus 
flecheiros. Atravessa-me os rins, e não me poupa; 
derrama o meu fel pela terra. 14 Quebranta-me 
com golpe sobre golpe; arremete contra mim 
como um guerreiro. 15 Sobre a minha pele cosi 
saco, e deitei a minha grandeza no pó. 16 O meu 
rosto todo está inflamado de chorar, e há sombras 
escuras sobre as minhas pálpebras, 17 embora 
não tenha violência nas minhas mãos, e seja pura 
a minha súplica. 18 Ó terra, não cubras o meu 
sangue, e não tenha lugar em que seja abafado o 
meu clamor! 19 Agora mesmo a minha 
testemunha está nos céus, e o meu fiador nas 
alturas. 20 Os meus amigos zombam de mim; mas 
os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de 
Elohim, 21 para que ele defenda o direito que o 
homem tem diante de Elohim e o que o filho do 
homem tem perante, o seu próximo. 22 Pois 
quando houver decorrido poucos anos, eu seguirei 
o caminho por onde não tornarei.  

 Iyov - Jó Capítulo, 17  

1 O meu espírito está quebrantado, os meus dias 
se extinguem, a sepultura me está preparada! 2 

Deveras estou cercado de zombadores, e os meus 
olhos contemplam a sua provocação! 3 Dá-me, 
peço a você, um penhor, e sê o meu fiador para 
contigo; quem mais há que me dê a mão? 4 
Porque aos seus corações encobriste o 
entendimento, pelo que não os exaltarás. 5 Quem 
entrega os seus amigos como presa, os olhos de 
seus filhos desfalecerão. 6 Mas a mim me pôs por 
motejo dos povos; tornei-me como aquele em 
cujo rosto se cospe. 7 De mágoa se escureceram 
os meus olhos, e todos os meus membros são 
como a sombra. 8 Os retos pasmam disso, e o 
inocente se levanta contra o infiel. 9 Contudo o 
justo prossegue no seu caminho e o que tem mãos 
puras vai crescendo em força. 10 Mas tornai vocês 
todos, e vinde, e sábio nenhum acharei entre 
vocês. 11 Os meus dias passaram, frustraram-se os 
meus propósitos, as aspirações do meu lev. 12 
Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está 
perto das trevas. 13 Se eu esperar, a sepultura é 
minha casa; nas trevas estendi a minha cama. 14 
Eu disse à cova: Você é meu pai; e aos vermes: 
Vocês são minha mãe e minha irmã. 15 E onde 
está então a minha esperança? Sim, a minha 
esperança, quem a poderá ver? 16 Descerão 
comigo até as trancas da sepultura. 
Descansaremos juntos no pó.  

 Iyov - Jó Capítulo, 18  

1 Então respondeu Bildade, o suíta: 2 Até quando 
estareis à procura de palavras? Considerai bem, e 
então falaremos. 3 Por que somos tratados como 
gado, e como estultos aos seus olhos? 4 Oh tu, que 
te despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será 
abandonada a terra, ou será a rocha removida do 
seu lugar? 5 Deveras, a luz do infiel se apagará, e 
não resplandecerá a chama do seu fogo. 6 A luz se 
escurecerá na sua tenda, e a lâmpada que está 
sobre ele se apagará. 7 Os seus passos firmes se 
estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. 8 
Pois por seus próprios pés é ele lançado na rede, e 
pisa nos laços armados. 9 A armadilha o apanha 
pelo calcanhar, e o laço o prende; 10 a corda dele 
está-lhe escondida na terra, e uma armadilha na 
vereda. 11 Terrores o amedrontam de todos os 
lados, e de perto lhe perseguem os pés. 12 O seu 
vigor é diminuído pela fome, e a destruição está 
pronta ao seu lado. 13 São devorados os membros 
do seu corpo; sim, o 1º filho da morte devora os 
seus membros. 14 Arrancado da sua tenda, em 
que confiava, é levado ao governante dos terrores. 
15 Na sua tenda mora o que não lhe pertence; 
espalha-se enxofre sobre a sua habitação. 16 Por 
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baixo se secam as suas raízes, e por cima são 
cortados os seus ramos. 17 A sua memória perece 
da terra, e pelas praças não tem nome. 18 É 
lançado da luz para as trevas, e afugentado do 
mundo. 19 Não tem filho nem neto entre o seu 
povo, e descendente nenhum lhe ficará nas 
moradas. 20 Do seu dia pasmam os do ocidente, 
assim como os do oriente ficam sobressaltados de 
horror. 21 Tais são, deveras, as moradas dos infiéis, 
e tal é o lugar daquele que não conhece Elohim.  

 Iyov - Jó Capítulo, 19  

1 Então Iyov respondeu: 2 Até quando afligireis o 
meu ser, e me atormentareis com palavras? 3 Já 
dez vezes me haveis humilhado; não vos 
envergonhais de me maltratardes? 4 Embora 
tenha eu, deveras, errado, comigo fica o meu erro. 
5 Se deveras vos quereis engrandecer contra mim, 
e me incriminar pelo meu opróbrio, 6 sabei então 
que Elohim é o que transtornou a minha causa, e 
com a sua rede me cercou. 7 Clamo: Violência! 
Mas não sou ouvido; grito: Socorro! Mas não há 
justiça. 8 Com muros fechou ele o meu caminho, 
de modo que não posso passar; e pôs trevas nas 
minhas veredas. 9 Da minha honra me despojou, 
e tirou-me da cabeça a coroa. 10 Quebrou-me de 
todos os lados, e eu me vou; arrancou a minha 
esperança, como a, uma árvore. 11 Acende contra 
mim a sua ira, e me considera como um de seus 
adversários. 12 Juntas as suas tropas avançam, 
levantam contra mim o seu caminho, e se 
acampam ao redor da minha tenda. 13 Ele pôs 
longe de mim os meus irmãos, e os que me 
conhecem tornaram-se estranhos para mim. 14 
Os meus parentes se afastam, e os meus 
conhecidos se esquecem de, mim. 15 Os meus 
domésticos e as minhas servas me têm por 
estranho; vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. 
16 Chamo ao meu criado, e ele não me responde; 
tenho que suplicar-lhe com a minha boca. 17 O 
meu hálito é intolerável à minha mulher; sou 
repugnante aos filhos de minha mãe. 18 Até os 
pequeninos me desprezam; quando me levanto, 
falam contra mim. 19 Todos os meus amigos 
íntimos me abominam, e até os que eu amava se 
tornaram contra mim. 20 Os meus ossos se 
apegam à minha pele e à minha carne, e só escapei 
com a pele dos meus dentes. 21 Compadecei-vos 
de mim, amigos meus; compadecei-vos de mim; a 
mão de Elohim me tocou. 22 Por que me perseguis 
assim como ELOHIM, e da minha carne não vos 
fartais? 23 Elohim queira que as minhas palavras 
fossem escritas! Elohim queira que fossem 

gravadas num rolo! 24 Que, com pena de ferro, e 
com chumbo, fossem para sempre esculpidas na 
rocha! 25 Pois eu sei que o meu Redentor vive, e 
que por fim se levantará sobre a terra. 26 Depois, 
revestido este meu corpo da minha pele, em 
minha carne verei Elohim. 27 Vê-lo-ei por mim 
mesmo, os meus olhos o verão, e não outros; de 
saudade me desfalece o coração dentro de mim. 
28 Se disserdes: Como o havemos de perseguir! E 
que a causa deste mal se acha em mim, 29 temei 
vocês a espada; porque o furor traz os castigos da 
espada, para saberdes que há um juízo.  

 Iyov - Jó Capítulo, 20  

1 Então respondeu Zofar, o naamatita: 2 Os meus 
pensamentos me fazem responder, e por isso eu 
me apresso. 3 Estou ouvindo a tua repreensão, 
que me envergonha, mas o espírito do meu 
entendimento responde por mim. 4 Não sabes tu 
que desde a antiguidade, desde que o homem foi 
posto sobre a terra, 5 o sucesso dos iníquos é 
breve, e a alegria dos infiéis é apenas dum 
momento? 6 Ainda que a sua exaltação suba até o 
ceu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, 7 
contudo, como o seu próprio esterco, perecerá 
para sempre; e os que o viam perguntarão: Onde 
está? 8 Dissipar-se-á como um sonho, e não será 
achado; será afugentado qual uma visão da noite. 
9 Os olhos que o viam não o verão mais, nem o seu 
lugar o contemplará mais. 10 Os seus filhos 
procurarão o favor dos pobres, e as suas mãos 
restituirão os seus lucros ilícitos. 11 Os seus ossos 
estão cheios do vigor da sua juventude, mas este 
se deitará com ele no pó. 12 Ainda que o mal lhe 
seja doce na boca, ainda que ele o esconda 
debaixo da sua língua, 13 ainda que não o queira 
largar, antes o retenha na sua boca, 14 contudo a 
sua comida se transforma nas suas entranhas; 
dentro dele se torna em fel de áspides. 15 Engoliu 
riquezas, mas vomitá-las-á; do ventre dele Elohim 
as lançará. 16 Veneno de áspides sorverá, língua 
de víbora o matará. 17 Não verá as correntes, os 
rios e os ribeiros de mel e de manteiga. 18 O que 
adquiriu pelo trabalho, isso restituirá, e não o 
engolirá; não se Alegrará conforme a fazenda que 
ajuntou. 19 Pois que oprimiu e desamparou os 
pobres, e roubou a casa que não construiu. 20 
Porquanto não houve limite à sua cobiça, nada 
salvará daquilo em que se deleita. 21 Nada 
escapou à sua voracidade; pelo que a sua 
prosperidade não perdurará. 22 Na plenitude da 
sua abastança, estará angustiado; toda a força da 
miséria virá sobre ele. 23 Mesmo estando ele a 
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encher o seu estômago, Elohim mandará sobre ele 
o ardor da sua ira, que fará chover sobre ele 
quando for comer. 24 Ainda que fuja das armas de 
ferro, o arco de bronze o atravessará. 25 Ele 
arranca do seu corpo a flecha, que sai 
resplandecente do seu fel; terrores vêm sobre ele. 
26 Todas as trevas são reservadas paro os seus 
tesouros; um fogo não assoprado o consumirá, e 
devorará o que ficar na sua tenda. 27 Os céus 
revelarão a sua Iniquidade, e contra ele a terra se 
levantará. 28 As rendas de sua casa ir-se-ão; no dia 
da ira de Elohim todas se derramarão. 29 Esta, da 
parte de Elohim, é a porção do infiel; esta é a 
herança que Elohim lhe reserva.  

 Iyov - Jó Capítulo, 21  

1 Então Iyov respondeu: 2 Ouvi atentamente as 
minhas palavras; seja isto a sua consolação. 3 
Sofrei-me, e eu falarei; e, havendo eu falado, 
zombai. 4 É acaso do homem que eu me queixo? 
Mas, ainda que assim fosse, não teria motivo de 
me impacientar? 5 Olhai para mim, e pasmai, e 
ponde a mão sobre a boca. 6 Quando me lembro 
disto, me perturbo, e a minha carne estremece de 
horror. 7 Por que razão vivem os infiéis, 
envelhecem, e ainda se robustecem em poder? 8 
Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os 
seus descendentes perante os seus olhos. 9 As 
suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de 
Elohim não está sobre eles. 10 O seu touro gera, e 
não falha; pare a sua vaca, e não aborta. 11 Eles 
fazem sair os seus pequeninos, como a um 
rebanho, e suas crianças andam saltando. 12 
Levantam a voz, ao som do tamboril e da harpa, e 
regozijam-se ao som da flauta. 13 Na prosperidade 
passam os seus dias, e num momento descem à 
cova. 14 Eles dizem Elohim: retira-te de nós, não 
desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. 
15 Que é o Soberano-Poderoso, para que nós o 
sirvamos? E que nos aproveitará, se lhe fizermos 
súplicas? 16 Vede, porém, que eles não têm na 
mão a prosperidade; esteja longe de mim o 
conselho dos infiéis! 17 Quantas vezes sucede que 
se apague a lâmpada dos infiéis? Que lhes 
sobrevenha a sua destruição? Que Elohim na sua 
ira lhes reparta dores? 18 Que eles sejam como a 
palha diante do vento, e como a pragana, que o 
redemoinho arrebata? 19 Elohim, dizeis vocês, 
reserva a transgressão do pai para seus filhos, mas 
é a ele mesmo que Elohim deveria punir, para que 
o conheça. 20 Vejam os seus próprios olhos a sua 
ruina, e beba ele do furor do Soberano-Poderoso. 
21 Pois, que lhe importa a sua casa depois de 

morto, quando lhe for cortado o número dos seus 
meses? 22 Acaso se ensinará ciência Elohim, a ele 
que julga os excelsos? 23 Um morre em plena 
prosperidade, inteiramente sossegado e 
tranquilo; 24 com os seus baldes cheios de leite, e 
a medula dos seus ossos umedecida. 25 Outro, ao 
contrário, morre em amargura de nefesh, não 
havendo provado do bem. 26 Juntamente jazem 
no pó, e os vermes os cobrem. 27 Conheço os seus 
pensamentos, e os maus intentos com que me 
fazeis injustiça. 28 Pois dizeis: Onde está a casa do 
príncipe, e onde a tenda em que morava o infiel? 
29 Por acaso não perguntastes aos viandantes? E 
não aceitais o seu testemunho, 30 de que o mal é 
preservado no dia da destruição, e poupado no dia 
do furor? 31 Quem acusará diante dele o seu 
caminho? E quem lhe dará o pago do que fez? 32 
Ele é levado para a sepultura, e vigiam-lhe o 
túmulo. 33 Os torrões do vale lhe são doces, e o 
seguirão todos os homens, como ele o fez aos 
inumeráveis que o precederam. 34 Como, me 
ofereceis consolações vãs, quando nas suas 
respostas só resta falsidade?  

 Iyov - Jó Capítulo, 22  

1 Então respondeu Elifaz, o temanita: 2 Pode o 
homem ser de algum proveito Elohim? Antes a si 
mesmo é que o prudente será proveitoso. 3 Tem 
o Soberano-Poderoso prazer em que tu sejas 
justo, ou lucro em que tu faças perfeitos os teus 
caminhos? 4 É por causa da tua reverência que te 
repreende, ou que entra contigo em juízo? 5 Não 
é grande a tua malícia, e sem termo os teus 
afastamentos da toráh? 6 Pois sem causa tomaste 
penhores a teus irmãos e aos desnudos despojaste 
dos vestidos. 7 Não deste ao cansado água para 
beber, e ao faminto retiveste o pão. 8 Mas ao 
poderoso pertencia a terra, e o homem acatado 
habitava nela. 9 Despediste vazias as viúvas, e os 
braços dos órfãos foram quebrados. 10 Por isso é 
que estás cercado de laços, e te perturba um pavor 
repentino, 11 ou trevas de modo que nada podes 
ver, e a inundação de águas te cobre. 12 Não está 
Elohim na altura dos céus? Olha para as mais altas 
estrelas, quão elevadas estão! 13 E dizes: Que sabe 
Elohim? Pode ele julgar através da escuridão? 14 
Grossas nuvens o encobrem, de modo que não 
pode ver; e ele passeia em volta da abóbada dos 
céus. 15 Você quer seguir o caminho antiga, que 
pisaram os homens iníquos? 16 Os quais foram 
arrebatados antes do seu tempo; e o seu 
fundamento se derramou qual um rio. 17 Diziam 
Elohim: retira-te de nós; e ainda: Que é que o 
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Soberano-Poderoso nos pode fazer? 18 Contudo 
ele encheu de bens as suas casas. Mas longe de 
mim estejam os conselhos dos infiéis! 19 Os justos 
o veem, e se alegram: e os inocentes escarnecem 
deles, 20 dizendo: Deveras são exterminados os 
nossos adversários, e o fogo consumiu o que 
deixaram. 21 Apega-te, Elohim, e tem paz, e assim 
te sobrevirá o bem. 22 Aceita, peço a você, a toráh 
da sua boca, e põe as suas palavras no teu lev. 23 
Se te voltares para o Soberano-Poderoso, serás 
edificado; se lançares a Iniquidade longe da tua 
tenda, 24 e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro 
de Ofir entre as pedras dos ribeiros, 25 então o 
Soberano-Poderoso será o teu tesouro, e a tua 
prata preciosa. 26 Pois então te deleitarás no 
Soberano-Poderoso, e levantarás o teu semblante 
para Elohim. 27 Tu orarás a ele, e ele te ouvirá; e 
pagarás os teus votos. 28 Também determinarás 
algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em 
teus caminhos. 29 Quando te abaterem, dirás: 
tenha exaltação! E Elohim salvará ao humilde. 30 E 
livrará até o que não é inocente, que será libertado 
pela pureza de tuas mãos.  

 Iyov - Jó Capítulo, 23  

1 Então Iyov respondeu: 2 Ainda hoje a minha 
queixa está em amargura; o peso da mão dele é 
maior do que o meu gemido. 3 Ah, se eu soubesse 
onde encontrá-lo, e pudesse chegar ao seu 
tribunal! 4 Exporia ante ele a minha causa, e 
encheria a minha boca de argumentos. 5 Saberia 
as palavras com que ele me respondesse, e 
entenderia o que me dissesse. 6 Acaso 
contenderia ele comigo segundo a grandeza do 
seu poder? Não; antes ele me daria ouvidos. 7 Ali 
o reto pleitearia com ele, e eu seria absolvido para 
sempre por meu Juiz. 8 Vou adiante, mas não está 
ali; volto para trás, e não o percebo; 9 procuro-o à 
esquerda, onde ele opera, mas não o vejo; viro-me 
para a direita, e não o diviso. 10 Mas ele sabe o 
caminho por que eu ando; provando-me ele, sairei 
como o ouro. 11 Os meus pés se mantiveram nas 
suas pisadas; guardei o seu caminho, e não me 
desviei dele. 12 Nunca me apartei do preceito dos 
seus lábios, e escondi no meu peito as palavras da 
sua boca. 13 Mas ele está resolvido; quem então 
pode desviá-lo? E o que ele quiser, isso fará. 14 
Pois cumprirá o que está ordenado a meu 
respeito, e muitas coisas como estas ainda tem 
consigo. 15 Por isso me perturbo diante dele; e 
quando considero, tenho medo dele. 16 Elohim 
macerou o meu lev; o Soberano-Poderoso me 
perturbou. 17 Pois não estou desfalecido por 

causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o 
meu rosto.  

 Iyov - Jó Capítulo, 24  

1 Por que o Soberano-Poderoso não designa 
tempos? E por que os que o conhecem não veem 
os seus dias? 2 Há os que removem os limites; 
roubam os rebanhos, e os apascentam. 3 Levam o 
jumento do órfão, tomam em penhor o boi da 
viúva. 4 Desviam do caminho os necessitados; e os 
oprimidos da terra juntos se escondem. 5 Como 
jumentos monteses no deserto, saem eles ao seu 
trabalho, procurando no ermo a presa que lhes 
sirva de sustento para seus filhos. 6 No campo 
segam o seu pasto, e vindimam a vinha do infiel. 7 
Passam a noite desnudos, sem roupa, não tendo 
coberta contra o frio. 8 Pelas chuvas das 
montanhas são molhados e, por falta de abrigo, 
abraçam-se com as rochas. 9 Há os que arrancam 
do peito o órfão, e tomam o penhor do pobre; 10 
fazem que estes andem desnudos, sem roupa, e, 
embora famintos, carreguem os molhos. 11 
Espremem o azeite dentro dos muros daqueles 
homens; pisam os seus lagares, e ainda têm sede. 
12 Dentro das cidades gemem os moribundos, e a 
nefesh dos feridos clama; e contudo Elohim não 
considera o seu clamor. 13 Há os que se revoltam 
contra a luz; não conhecem os caminhos dela, e 
não permanecem nos seus caminhos. 14 O 
homicida se levanta de madrugada, mata o pobre 
e o necessitado, e de noite torna-se ladrão. 15 
Também os olhos do adúltero aguardam o 
crepúsculo, dizendo: Ninguém me verá; e disfarça 
o rosto. 16 Nas trevas minam as casas; de dia se 
conservam encerrados; não conhecem a luz. 17 
Pois para eles a profunda escuridão é a sua manhã; 
porque são amigos das trevas espessas. 18 São 
levados ligeiramente sobre a face das águas; 
amaldiçoada é a sua porção sobre a terra; não 
tornam pelo caminho das vinhas. 19 A sequidão e 
o calor desfazem as águas da neve; assim faz a 
cova aos que pecaram. 20 A madre se esquecerá 
dele; os vermes o comerão gostosamente; não 
será mais lembrado; e a transgressão se quebrará 
como árvore. 21 Ele despoja a estéril que não dá à 
luz, e não faz bem à viúva. 22 Contudo Elohim 
prolonga a vida dos valentes com a sua força; 
levantam-se quando haviam desesperado da vida. 
23 Se ele lhes dá descanso, estribam-se, nisso; e os 
seus olhos estão sobre os caminhos deles. 24 Eles 
se exaltam, mas logo desaparecem; são abatidos, 
colhidos como os demais, e cortados como as 
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30 Shir Hashirim- Cânticos 
dos cânticos 

 ֵסֶפר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים
 

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 1  

1 O cântico dos cânticos, que é de Shelomoh. 2 
Beije-me ele com os beijos da sua boca; porque 
melhor é o seu amor do que o vinho. 3 Suave é o 
cheiro dos teus perfumes; como perfume 
derramado é o teu nome; por isso as donzelas te 
amam. 4 Leva-me tu; correremos após ti. O 
governante me introduziu nas suas câmaras; em ti 
nos alegraremos e nos regozijaremos; faremos 
menção do teu amor mais do que do vinho; com 
razão te amam. 5 Eu sou morena, mas formosa, ó 
filhas de Yerushalaim, como as tendas de Quedar, 
como as cortinas de Shelomoh. 6 Não repareis em 
eu ser morena, porque o sol crestou-me a tez; os 
filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, e 
me puseram por guarda de vinhas; a minha vinha, 
porém, não guardei. 7 Dize-me, ó tu, a quem ama 
o meu ser: Onde apascentas o teu rebanho, onde 
o fazes deitar pelo meio-dia; por que razão seria eu 
como a que anda errante pelos rebanhos de teus 
companheiros? 8 Se não o sabes, ó tu, a mais 
formosa entre as mulheres, vai seguindo as 
pisadas das ovelhas, e apascenta os teus cabritos 
junto às tendas dos apascentadores. 9 A uma égua 
dos carros de Paroh eu te comparo, ó amada 
minha. 10 Formosas são as tuas faces entre as tuas 
tranças, e formoso o teu pescoço com os colares. 
11 Nós te faremos umas tranças de ouro, 
marchetadas de pontinhos de prata. 12 Enquanto 
o governante se assentava à sua mesa, dava o meu 
nardo o seu cheiro. 13 O meu amado é para mim 
como um saquitel de mirra, que repousa entre os 
meus seios. 14 O meu amado é para mim como 
um ramalhete de hena nas vinhas de En-Gedi. 15 
És formosa, ó amada minha, és formosa; os teus 
olhos são como pombas. 16 És formoso, ó amado 
meu, como amável és também; o nosso leito é 
viçoso. 17 As traves da nossa casa são de cedro, e 
os caibros de cipreste.  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 2  

1 Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales. 2 Qual o 
lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre 
as filhas. 3 Qual a macieira entre as árvores do 
bosque, tal é o meu amado entre os filhos; com 
grande prazer sentei-me à sua sombra; e o seu 
fruto era doce ao meu paladar. 4 Levou-me à sala 
do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o 
amor. 5 Sustentai-me com passas, confortai-me 
com maçãs, porque desfaleço de amor. 6 A sua 
mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e 
a sua mão direita me abrace. 7 Conjuro-vos, ó 
filhas de Yerushalaim, pelas gazelas e cervas do 
campo, que não acordeis nem desperteis o amor, 
até que ele o queira. 8 A voz do meu amado! Vem 
aí, saltando sobre os montes, pulando sobre os 
outeiros. 9 O meu amado é semelhante ao gamo, 
ou ao filho do veado; está detrás da nossa parede, 
olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas 
grades. 10 Fala o meu amado e me diz: Levanta-te, 
amada minha, formosa minha, e vem. 11 Pois já 
passou o inverno; a chuva cessou, e se foi; 12 
aparecem as flores na terra; já chegou o tempo de 
cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa 
terra. 13 A figueira começa a dar os seus primeiros 
figos; as vides estão em flor e exalam o seu aroma. 
Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. 
14 Pomba minha, que andas pelas fendas das 
penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me o teu 
semblante faze-me ouvir a tua voz; porque a tua 
voz é doce, e o teu semblante formoso. 15 
Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem 
mal às vinhas; as nossas vinhas estão em flor. 16 O 
meu amado é meu, e eu sou dele; ele apascenta o 
seu rebanho entre os lírios. 17 Antes que refresque 
o dia, e fujam as sombras, volta, amado meu, e 
faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos 
veados sobre os montes de Beter.  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 3  

1 De noite, em meu leito, busquei aquele a quem 
ama o meu ser; busquei-o, porém não o achei. 2 
Levantar-me-ei, e rodearei a cidade; pelas ruas e 
pelas praças buscarei aquele a quem ama o meu 
ser. Busquei-o, porém não o achei. 3 Encontraram-
me os guardas que rondavam pela cidade; eu lhes 
perguntei: Vistes, acaso, aquele a quem ama o 
meu ser? 4 Apenas me tinha apartado deles, 
quando achei aquele a quem ama o meu ser; 
detive-o, e não o deixei ir embora, até que o 
introduzi na casa de minha mãe, na câmara 
daquela que me concebeu: 5 Conjuro-vos, ó filhos 
de Yerushalaim, pelas gazelas e cervas do campo, 
que não acordeis, nem desperteis o amor, até que 
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ele o queira. 6 Que é isso que sobe do deserto, 
como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de 
incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do 
mercador? 7 É a liteira de Shelomoh; estão ao 
redor dela sessenta valentes, dos valentes de 
Yisrael, 8 todos armados de espadas, destros na 
guerra, cada um com a sua espada a cinta, por 
causa dos temores noturnos. 9 O governante 
Shelomoh fez para si um palanquim de madeira do 
Líbano. 10 Fez-lhe as colunas de prata, o estrado 
de ouro, o assento de púrpura, o interior 
carinhosamente revestido pelas filhas de 
Yerushalaim. 11 Saí, ó filhas de Sion, e contemplai 
o governante Shelomoh com a coroa de que sua 
mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do 
prazer do seu lev.  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 4  

1 Como és formosa, amada minha, és formosa! Os 
teus olhos são como pombas por detrás do teu 
véu; o teu cabelo é como o rebanho de cabras que 
descem pelas colinas de Gileade. 2 Os teus dentes 
são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que 
sobem do lavadouro, e das quais cada uma tem 
gêmeos, e nenhuma delas é desfilhada. 3 Os teus 
lábios são como um fio de escarlate, e a tua boca e 
formosa; as tuas faces são como as metades de 
uma roma por detrás do teu véu. 4 O teu pescoço 
é como a torre de David, edificada para sala de 
armas; no qual pendem mil broquéis, todos 
escudos de guerreiros valentes. 5 Os teus seios são 
como dois filhos gêmeos da gazela, que se 
apascentam entre os lírios. 6 Antes que refresque 
o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e 
ao outeiro do incenso. 7 Você é toda formosa, 
amada minha, e em ti não há mancha. 8 Vem 
comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do 
Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o 
cume de Senir e de Hermom, desde os covis dos 
leões, desde os montes dos leopardos. 9 
Enlevaste-me o lev, minha irmã, noiva minha; 
enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, 
com um dos colares do teu pescoço. 10 Quão doce 
é o teu amor, minha irmã, noiva minha! Quanto 
melhor é o teu amor do que o vinho! E o aroma 
dos teus unguentos do que o de toda sorte de 
especiarias! 11 Os teus lábios destilam o mel, noiva 
minha; mel e leite estão debaixo da tua língua, e o 
cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do 
Líbano. 12 Jardim fechado é minha irmã, minha 
noiva, sim, jardim fechado, fonte selada. 13 Os 
teus renovos são um pomar de romãs, com frutos 
excelentes; a hena juntamente com nardo, 14 o 

nardo, e o açafrão, o cálamo, e o cinamomo, com 
toda sorte de árvores de incenso; a mirra e o aloés, 
com todas as principais especiarias. 15 És fonte de 
jardim, poço de águas vivas, correntes que manam 
do Líbano! 16 Levanta-te, vento norte, e vem tu, 
vento sul; assopra no meu jardim, espalha os seus 
aromas. Entre o meu amado no seu jardim, e 
coma os seus frutos excelentes!  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 5  

1 Venho ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, 
para colher a minha mirra com o meu bálsamo, 
para comer o meu favo com o meu mel, e beber o 
meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei 
abundantemente, ó amados. 2 Eu dormia, mas o 
meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado! 
Está batendo: Abre-me, minha irmã, amada 
minha, yonah minha, minha imaculada; porque a 
minha cabeça está cheia de orvalho, os meus 
cabelos das gotas da noite. 3 Já despi a minha 
túnica; como a tornarei a vestir? Já lavei os meus 
pés; como os tornarei a sujar? 4 O meu amado 
meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu 
coração estremeceu por amor dele. 5 Eu me 
levantei para abrir ao meu amado; e as minhas 
mãos destilavam mirra, e os meus dedos 
gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. 6 
Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha retirado 
e ido embora. O meu ser tinha desfalecido quando 
ele falara. Busquei-o, mas não o pude encontrar; 
chamei-o, porém ele não me respondeu. 7 
Encontraram-me os guardas que rondavam pela 
cidade; espancaram-me, feriram-me; tiraram-me 
o manto os guardas dos muros. 8 Conjuro-vos, ó 
filhas de Yerushalaim, se encontrardes o meu 
amado, que lhe digais que estou enferma de 
amor. 9 Que é o teu amado mais do que outro 
amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? 
Que é o teu amado mais do que outro amado, 
para que assim nos conjures? 10 O meu amado é 
claro e corado, o mais notável entre dez mil. 11 A 
sua cabeça é como o ouro mais refinado, os seus 
cabelos são crespos, pretos como o corvo. 12 Seus 
olhos são como pombas junto às correntes das 
águas, lavados em leite, postos em engaste. 13 As 
suas faces são como um canteiro de bálsamo, os 
montões de ervas aromáticas; e os seus lábios são 
como lírios que gotejam mirra. 14 Os seus braços 
são como cilindros de ouro, guarnecidos de 
crisólitas; e o seu corpo é como obra de marfim, 
coberta de safiras. 15 As suas pernas como colunas 
de mármore, colocadas sobre bases de ouro 
refinado; o seu semblante como o Líbano, 
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excelente como os cedros. 16 O seu falar é 
muitíssimo suave; sim, ele é totalmente desejável. 
Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas de 
Yerushalaim.  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 6  

1 Para onde foi o teu amado, ó tu, a mais formosa 
entre as mulheres? Para onde se retirou o teu 
amado, a fim de que o busquemos juntamente 
contigo? 2 O meu amado desceu ao seu jardim, 
aos canteiros de bálsamo, para apascentar o 
rebanho nos jardins e para colher os lírios. 3 Eu sou 
do meu amado, e o meu amado é meu; ele 
apascenta o rebanho entre os lírios. 4 Formosa eu 
te amo, como Tirza, aprazível como Yerushalaim, 
imponente como um exército com bandeiras. 5 
Desvia de mim os teus olhos, porque eles me 
perturbam. O teu cabelo é como o rebanho de 
cabras que descem pelas colinas de Gileade. 6 Os 
teus dentes são como o rebanho de ovelhas que 
sobem do lavadouro, e das quais cada uma tem 
gêmeos, e nenhuma delas é desfilhada. 7 As tuas 
faces são como as metades de uma romã, por 
detrás do teu véu. 8 Há sessenta monarcas, 
oitenta concubinas, e virgens sem número. 9 Mas 
uma só é a minha yonah, a minha imaculada; ela e 
a primeira de sua mãe, a escolhida da que a deu à 
luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-
aventurada; viram-na as monarcas e as 
concubinas, e louvaram-na. 10 Quem é esta que 
aparece como a alva do dia, formosa como a lua, 
brilhante como o sol, imponente como um 
exército com bandeiras? 11 Desci ao jardim das 
nogueiras, para ver os renovos do vale, para ver se 
floresciam as vides e se as romãzeiras estavam em 
flor. 12 Antes de eu o sentir, pôs-me o meu ser  nos 
carros do meu nobre povo. 13 Volta, volta, ó 
Sulamita; volta, volta, para que nós te vejamos. Por 
que quereis olhar para a Sulamita como para a 
dança de Maanaim?  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 7  

1 Quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó 
filha de príncipe! Os contornos das tuas coxas são 
como jóias, obra das mãos de artista. 2 O teu 
umbigo como uma taça redonda, a que não falta 
bebida; o teu ventre como montão de trigo, 
cercado de lírios. 3 Os teus seios são como dois 
filhos gêmeos da gazela. 4 O teu pescoço como a 
torre de marfim; os teus olhos como as piscinas de 
Hesbom, junto à porta de Bate-Rabim; o teu nariz 
é como torre do Líbano, que olha para Dammesek. 
5 A tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, 

e os cabelos da tua cabeça como a púrpura; o 
governante está preso pelas tuas tranças. 6 Quão 
formosa, e quão aprazível és, ó amor em delícias! 
7 Essa tua estatura é semelhante à palmeira, e os 
teus seios aos cachos de uvas. 8 Disse eu: Subirei à 
palmeira, pegarei em seus ramos; então sejam os 
teus seios como os cachos da vide, e o cheiro do 
teu fôlego como o das maçãs, 9 e os teus beijos 
como o bom vinho para o meu amado, que se 
bebe suavemente, e se escoa pelos lábios e 
dentes. 10 Eu sou do meu amado, e o seu amor é 
por mim. 11 Vem, ó amado meu, saiamos ao 
campo, passemos as noites nas aldeias. 12 
Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, 
vejamos se florescem as vides, se estão abertas as 
suas flores, e se as romãzeiras já estão em flor; ali 
te darei o meu amor. 13 As mandrágoras exalam 
perfume, e às nossas portas há toda sorte de 
excelentes frutos, novos e velhos; eu os guardei 
para ti, ó meu amado.  

 Shir Hashirim- Cânticos Capítulo, 8  

1 Ah! Quem me dera que foras como meu irmão, 
que mamou os seios de minha mãe! Quando eu te 
encontrasse lá fora, eu te beijaria; e não me 
desprezariam! 2 Eu te levaria e te introduziria na 
casa de minha mãe, e tu me instruirias; eu te daria 
a beber vinho aromático, o vinho novo das minhas 
romãs. 3 A sua mão esquerda estaria debaixo da 
minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. 4 
Conjuro-vos, ó filhas de Yerushalaim, que não 
acordeis nem desperteis o amor, até que ele o 
queira. 5 Quem é esta que sobe do deserto, e vem 
encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te 
despertei; ali esteve tua mãe com dores; ali esteve 
com dores aquela que te deu à luz. 6 Põe-me como 
selo sobre o teu lev, como selo sobre o teu braço; 
porque o amor é forte como a morte; o ciúme é 
cruel como a cova; a sua chama é chama de fogo, 
verdadeira labareda de Yah HVHY. 7 As muitas 
águas não podem apagar o amor, nem os rios 
afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de 
sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. 8 
Temos uma irmã pequena, que nunca tem seios; 
que faremos por nossa irmã, no dia em que ela for 
pedida em casamento? 9 Se ela for um muro, 
edificaremos sobre ela uma torrezinha de prata; e, 
se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de 
cedro. 10 Eu era um muro, e os meus seios eram 
como as suas torres; então eu era aos seus olhos 
como aquela que acha paz. 11 Teve Shelomoh 
uma vinha em Baal [senhor]-Hamom; arrendou 
essa vinha a uns guardas; e cada um lhe devia 
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31 Rute 
 ֵסֶפר רּות

 

Rute Capítulo, 1  

1 Nos dias em que os shoftim governavam, houve 
uma fome na terra; pelo que um homem de Beit 
Lehem de Yehudah saiu a peregrinar no país de 
Moav, ele, sua mulher, e seus dois filhos. 2 
Chamava-se este homem Elimeleque, e sua 
mulher Noêmi, e seus dois filhos se chamavam 
Malom e Quiliom; eram efrateus, de Beit Lehem 
de Yehudah. Tendo entrado no país de Moav, 
ficaram ali. 3 E morreu Elimeleque, marido de 
Noêmi; e ficou ela com os seus dois filhos, 4 os 
quais se casaram com mulheres moabitas; uma 
destas se chamava Orfa, e a outra Rute; e 
moraram ali quase dez anos. 5 E morreram 
também os dois, Malom e Quiliom, ficando assim 
a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu 
marido. 6 Então se levantou ela com as suas noras, 
para voltar do país de Moav, uma vez que nessa 
terra tinha ouvido que o Yah HVHY havia visitado 
o seu povo, dando-lhe pão. 7 Pelo que saiu de 
lugar onde estava, e com ela as duas noras. Indo 
elas caminhando para voltarem para a terra de 
Yehudah, 8 disse Noêmi às suas noras: Vão, voltai, 
cada uma para a casa de sua mãe; e Yah HVHY 
use convosco de benevolência, como vocês o 
fizestes com os falecidos e comigo. 9 Yah HVHY 
vos dê que acheis descanso cada uma em casa de 
seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram 
a voz e choraram. 10 E disseram a ele: Certamente 
voltaremos contigo para o teu povo. 11 Noêmi, 
porém, respondeu: Voltai, minhas filhas; porque 
ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, 
para que vos viessem a ser maridos? 12 Voltai, 
filhas minhas; ide-vos, porque já sou velha demais 
para me casar. Ainda quando eu dissesse: Tenho 
esperança; ainda que esta noite tivesse marido e 
ainda viesse a ter filhos, 13 esperá-los-íeis até que 
viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, 
sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque 
mais amargo me é a mim do que a vocês mesmas; 
uma vez que a mão de Yah HVHY se descarregou 
contra mim. 14 Então levantaram a voz, e 
tornaram a chorar; e Orfa beijou a sua sogra, 
porém Rute se apegou a ela. 15 Pelo que disse 

Noêmi: Tua concunhada voltou para o seu povo e 
para os seus deuses; volta também tu após a tua 
concunhada. 16 Respondeu, porém, Rute: Não me 
instes a que te abandone e deixe de seguir-te. 
Porque aonde quer que tu fores, irei eu; e onde 
quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo será 
o meu povo, o teu ELOHIM será o meu ELOHIM. 
17 Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali 
serei sepultada. Assim me faça Yah HVHY e outro 
tanto, se outra coisa que não seja a morte me 
separar de ti. 18 Vendo Noêmi que de todo estava 
resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. 19 
Assim, foram-se ambas, até que chegaram a Beit 
Lehem. E aconteceu que, ao entrarem em Beit 
Lehem, toda a cidade se comoveu por causa delas, 
e as mulheres perguntavam: É esta, acaso, Noêmi? 
20 Ela, porém, respondeu a eles: Não me chameis 
Noêmi; chamai-me Mara, porque o Soberano-
Poderoso me encheu de amargura. 21 Cheia parti, 
porém vazia Yah HVHY me fez tornar. Por que, me 
chamais Noêmi, visto que Yah HVHY 
testemunhou contra mim, e o Soberano-Poderoso 
me afligiu? 22 Assim Noêmi voltou, e com ela Rute, 
a moavi, sua nora, que veio do país de Moav; e 
chegaram a Beit Lehem no princípio da sega da 
cevada.  

 Rute Capítulo, 2  

1 Tinha Noêmi um parente de seu marido, homem 
poderoso e rico, da família de Elimeleque; e ele se 
chamava Boaz. 2 Rute, a moavi, disse a Noêmi: 
Deixa-me ir ao campo a apanhar espigas atrás 
daquele a cujos olhos eu achar benevolência. E ela 
lhe respondeu: Vai, minha filha. 3 Foi, e chegando 
ao campo respigava após os segadores; e caiu-lhe 
em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da 
família de Elimeleque. 4 E Boaz veio de Beit Lehem, 
e disse aos segadores: Yah HVHY seja convosco. 
Responderam-lhe eles: Yah HVHY te abençoe. 5 
Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto 
sobre os segadores: De quem é esta moça? 6 
Respondeu o moço: Esta é a moça moavi que 
voltou com Noêmi do país de Moav. 7 Disse-me 
ela: Deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os 
molhos após os segadores: Assim ela veio, e está 
aqui desde pela manhã até agora, sem descansar 
nem sequer um pouco. 8 Disse Boaz a Rute: Escuta 
minha filha; não vás colher em outro campo, nem 
tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas 
moças. 9 Os teus olhos estarão atentos no campo 
que segarem, e irás após elas; não dei eu ordem 
aos moços, que não te molestem? Quando tiveres 
sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços 
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tiverem tirado. 10 Então ela, inclinando-se e 
prostrando-se com o rosto em terra, indagou-lhe: 
Por que achei eu benevolência aos teus olhos, para 
que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? 11 
Ao que lhe respondeu Boaz: Bem se me contou 
tudo quanto tens feito para com tua sogra depois 
da morte de teu marido; como deixaste a teu pai e 
a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para 
um povo que dantes não conhecias. 12 Yah HVHY 
recompense o que fizeste, e te seja concedido 
pleno galardão da parte de Yah HVHY Elohim de 
Yisrael, sob cujas asas te vieste abrigar. 13 E disse 
ela: Ache eu benevolência aos teus olhos, adon 
meu, me consolaste, e falaste bondosamente a 
tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma 
das tuas criadas. 14 Também à hora de comer, 
disse Boaz: Achega-te, come do pão e molha o teu 
bocado no vinagre. E, sentando-se ela ao lado dos 
segadores, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela 
comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe sobejou. 15 
Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu 
ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os 
molhos deixai-a respirar, e não a censureis. 16 
Também, tirai dos molhos algumas espigas e 
deixai-as ficar, para que as colha, e não a 
repreendais. 17 Assim ela respigou naquele 
campo até a tarde; e debulhou o que havia 
apanhado e foi quase uma efa de cevada. 18 
Então, carregando com a cevada, veio à cidade; e 
viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também 
Rute tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de 
fartar-se. 19 Ao que lhe perguntou sua sogra: 
Onde respigaste hoje, e onde trabalhaste? Bendito 
seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou à sua 
sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O 
nome do homem com quem hoje trabalhei é 
Boaz. 20 Disse Noêmi a sua nora: Bendito seja ele 
de Yah HVHY que não tem deixado de misturar a 
sua beneficência nem para com os vivos nem para 
com os mortos. Disse Noêmi: Esse homem é 
parente nosso, um dos nossos remidores. 21 
Respondeu Rute, a moavi: Ele me disse ainda: 
Seguirás de perto os meus moços até que tenham 
acabado toda a minha sega. 22 Disse Noêmi a sua 
nora, Rute: Bom é, minha filha, que saias com as 
suas moças, e que não te encontrem noutro 
campo. 23 Assim se ajuntou com as moças de 
Boaz, para respigar até o fim da sega da cevada e 
do trigo; e morava com a sua sogra.  

 Rute Capítulo, 3  

1 Depois lhe disse Noêmi, sua sogra: Minha filha, 
não te hei de buscar descanso, para que fiques 

bem? 2 Ora não é Boaz, com cujas moças 
estiveste, de nossa parentela. Esta noite ele vai 
joeirar a cevada na eira. 3 Lava-te unge-te, veste os 
teus melhores vestidos, e desce à eira; porém não 
te dês a conhecer ao homem, até que tenha 
acabado de comer e beber. 4 E quando ele se 
deitar, notarás o lugar em que se deita; então 
entrarás, desvista os pés e te deitarás, e ele te dirá 
o que deves fazer. 5 Respondeu Rute: Tudo 
quanto me disseres, farei. 6 Então desceu à eira, e 
fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha 
ordenado. 7 Havendo, Boaz comido e bebido, e 
estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao 
pé de uma meda; e vindo ela de mansinho, 
desvestiu os pés, e se deitou. 8 Pela meia-noite, o 
homem estremeceu, voltou-se, e viu uma mulher 
deitada aos seus pés. 9 E perguntou ele: Quem 
você é? Ao que ela respondeu: Sou Rute, tua serva; 
estende a tua capa sobre a tua serva, porque você 
é o remido. 10 Disse ele: Bendita sejas tu de Yah 
HVHY minha filha; mostraste agora mais bondade 
do que dantes, visto que após nenhum jovem 
foste, quer pobre quer rico. 11 Agora, minha filha, 
não tenha medo; tudo quanto disseres te farei, 
toda a cidade do meu povo sabe que és mulher 
virtuosa. 12 É bem verdade que eu sou remido, 
porém há ainda outro mais chegado do que eu. 13 
Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se 
ele cumprir para contigo os deveres de remido, 
que o faça; mas se não os quiser cumprir, então eu 
o farei tão certamente como vive Yah HVHY; 
deita-te até pela manhã. 14 Ficou, deitada a seus 
pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse 
possível a uma pessoa reconhecer outra; uma vez 
que ele disse: Não se saiba que uma mulher veio à 
eira. 15 Disse: Traze aqui a capa com que te cobres, 
e segura-a. Segurou-a, e ele as mediu seis medidas 
de cevada, e lhas pôs no ombro. Então ela foi para 
a cidade. 16 Quando chegou à sua sogra, esta lhe 
perguntou: Como te houveste, minha filha? E ela 
lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. 
17 Disse: Estas seis medidas de cevada ele mas 
deu, dizendo: Não voltarás vazia para tua sogra. 18 
Disse Noêmi: Espera, minha filha, até que saibas 
como irá terminar o caso; porque aquele homem 
não repousará enquanto não tiver concluído hoje 
este negócio.  

 Rute Capítulo, 4  

1 Boaz subiu à porta, e sentou-se ali; e o remido de 
quem ar de jumentos. Ela o levou à moradia de seu 
pai, o qual, vendo-o, ele, desviando-se para ali, 
sentou-se. 2 Então Boaz tomou dez homens no 
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meio dos longevos do povoado, e lhes disse: 
Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. 3 Disse Boaz 
ao remido: Noêmi, que voltou da terra dos 
moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a 
Elimeleque; nosso irmão. 4 Resolvi informar-te 
disto, e dizer-te: Compra-a na presença dos que 
estão sentados aqui, na presença dos longevos do 
meu povo; se tens de redimi-la, redime-a, e se não, 
declara-, para que o saiba, outro não há, senão tu, 
que a redima, e eu depois de ti. Disse ele: Eu a 
redimirei. 5 Disse, porém, Boaz: No dia em que 
comprares o campo da mão de Noêmi, também 
tomarás a Rute, a moavi, que foi mulher do 
falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. 
6 Disse o remido: Não poderei redimi-lo para mim, 
para que não prejudique a minha própria herança; 
toma para ti o meu direito de remissão, porque eu 
não o posso fazer. 7 Em outro tempo em Yisrael, 
para confirmar qualquer negócio relativo à 
remissão e à permuta, o homem descalçava o 
sapato e o dava ao seu próximo; e isto era por 
testemunho em Yisrael. 8 Dizendo, o remido a 
Boaz: Compra-a para ti, descalçou o sapato. 9 
Então Boaz disse aos longevos e a todo o povo: 
Sois hoje testemunhas de que comprei tudo 
quanto foi de Elimeleque, e de Quiliom, e de 
Malom, da mão de Noêmi, 10 e de que tomei por 
mulher a Rute, a moavi, que foi mulher de Malom, 
para suscitar o nome do falecido na sua herança, 
para que a nome dele não seja desarraigado no 
meio dos seus irmãos e da porta do seu lugar; disto 
são hoje testemunhas. 11 Ao que todo o povo que 
estava na porta e os longevos responderam: 
Somos testemunhas. Yah HVHY faça a esta 
mulher, que entra na tua casa, como a Rahel e a 
Léia, que juntas edificaram a casa de Yisrael. Porta-
te valorosamente em Efrata, e faze-te nome 
afamado em Beit Lehem. 12 Também seja a tua 
casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a 
Yehudah, pela posteridade que Yah HVHY te der 
desta moça. 13 Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe 
foi por mulher; ele a conheceu, e Yah HVHY 
permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. 14 
Disseram então as mulheres a Noêmi: Baruch ata 
Yah HVHY (Bendito seja Yah HVHY ), que não te 
deixou hoje sem remido; e torne-se o seu nome 
afamado em Yisrael. 15 Ele será restaurador da tua 
vida, e consolador da tua velhice, tua nora, que te 
ama, o deu à luz; ela te é melhor do que sete filhos. 
16 E Noêmi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, 
e foi sua ama. 17 E as vizinhas deram-lhe nome, 
dizendo: A Noêmi nasceu um filho, E chamaram ao 
menino Obede. Este é o pai de Iyshai, pai de David. 
18 São estas as gerações de Pérez: Pérez gerou a 

Hezrom, 19 Hezrom gerou a Rão, Rão gerou a 
Aminadabe, 20 Aminadabe gerou a Nasom, 
Nasom gerou a Salmom, 21 Salmom gerou a Boaz, 
Boaz gerou a Obede, 22 Obede gerou a Iyshai, e 
Iyshai gerou a David.  
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32 Eykah – Lamentações 

ֵאיָכה ֵסֶפר   
 

 Eykah - Lamentações Capítulo, 1  

1 Como está sentada desolada a cidade que era 
tão populosa! Tornou-se como viúva a que era 
grande entre as nações! A que era princesa entre 
as províncias tornou-se avassalada! 2 Chora 
amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm 
pelas faces; não tem quem a console entre todos 
os seus amantes; todos os seus amigos se 
houveram aleivosamente com ela; tornaram-se 
seus inimigos. 3 Yehudah foi para a prisão para 
sofrer aflição e dura servidão; ela mora entre as 
nações, não acha descanso; todos os seus 
perseguidores a alcançaram nas suas angústias. 4 
Os caminhos de Sion pranteiam, porque não há 
quem venha à assembleia solene; todas as suas 
portas estão desoladas; os seus cohanim 
suspiram; as suas virgens estão tristes, e ela 
mesma sofre amargamente. 5 Os seus adversários 
a dominam, os seus inimigos prosperam; porque 
Yah HVHY a afligiu por causa da multidão das suas 
transgressões; os seus filhinhos marcharam para a 
prisão adiante do adversário. 6 E da filha de Sion já 
se foi todo o seu esplendor; os seus príncipes 
ficaram sendo como cervos que não acham pasto 
e caminham sem força adiante do perseguidor. 7 
Lembra-se Yerushalaim, nos dias da sua aflição e 
dos seus exílios, de todas as suas preciosas coisas, 
que tivera desde os tempos antigos; quando caía o 
seu povo na mão do adversário, e não havia quem 
a socorresse, os adversários a viram, e zombaram 
da sua ruína. 8 Yerushalaim gravemente errou, por 
isso se fez imunda; todos os que a honravam a 
desprezam, porque lhe viram a nudez; ela 
também suspira e se volta para trás. 9 A sua 
imundícia estava nas suas fraldas; não se lembrava 
do seu fim; por isso foi espantosamente abatida; 
não há quem a console; vê, Yah HVHY a minha 
aflição; o inimigo se tem engrandecido. 10 
Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas 
preciosas dela; ela viu entrar no seu lugar sagrado 
as nações, acerca das quais ordenaste que não 
entrassem na tua congregação. 11 Todo o seu 
povo anda gemendo, buscando o pão; deram as 
suas coisas mais preciosas a troco de mantimento 
para refazerem as suas forças. Vê, Senhor, e 

contempla, me tornei desprezível. 12 Não vos 
comove isto a todos vocês que passais pelo 
caminho? Atendei e vede se há dor igual a minha 
dor, que veio sobre mim, com que Yah HVHY me 
afligiu, no dia do furor da sua ira. 13 Desde o alto 
expediu fogo que entra nos meus ossos, o qual se 
assenhoreou deles; estendeu uma rede aos meus 
pés, fez-me voltar para trás, tornou-me desolada e 
desfalecida o dia todo. 14 O jugo das minhas 
transgressões foi atado; pela sua mão elas foram 
entretecidas e postas sobre o meu pescoço; ele 
abateu a minha força; entregou-me Yah HVHY 
nas mãos daqueles a quem eu não posso resistir. 
15 Yah HVHY desprezou todos os meus valentes 
no meio de mim; convocou contra mim uma 
assembleia para esmagar os meus jovens; Yah 
HVHY pisou como num lagar a virgem filha de 
Yehudah. 16 Por estas coisas vou chorando; os 
meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas; 
porque está longe de mim um consolador que 
pudesse renovar o meu ânimo; os meus filhos 
estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. 17 
Estende Sion as suas mãos, não há quem a 
console; ordenou Yah HVHY acerca de Yaacov 
que fossem inimigos os que estão em redor dele; 
Yerushalaim se tornou entre eles uma coisa 
imunda. 18 Justo é Yah HVHY me rebelei contra 
os seus preceitos; ouvi, peço a vocês, todos os 
povos, e vede a minha dor; para a prisão foram-se 
as minhas virgens e os meus jovens. 19 Chamei os 
meus amantes, mas eles me enganaram; os meus 
cohanim e os meus longevos expiraram na cidade, 
enquanto buscavam para si mantimento, para 
refazerem as suas forças. 20 Olha, Soberano, 
porque estou angustiada; turbadas estão as 
minhas entranhas; o meu coração está 
transtornado dentro de mim; porque gravemente 
me rebelei. Na rua me desfilha a espada, em casa 
é como a morte. 21 Ouviram como estou 
gemendo; mas não há quem me console; todos os 
meus inimigos souberam do meu mal; alegram-se 
de que tu o determinaste; mas, em trazendo tu o 
dia que anunciaste, eles se tornarão semelhantes 
a mim. 22 Venha toda a sua maldade para a tua 
presença, e faze-lhes como me fizeste a mim por 
causa de todas as minhas transgressões; muitos 
são os meus gemidos, e desfalecido está o meu 
lev.  

 Eykah - Lamentações Capítulo, 2  

1 Como cobriu Yah HVHY de nuvens na sua ira a 
filha de Sion! Derrubou dos céus à terra a grandeza 
de Yisrael, e no dia da sua ira não se lembrou do 
escabelo de seus pés. 2 Devorou Yah HVHY sem 
piedade todas as moradas de Yaacov; derrubou no 
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seu furor as fortalezas da filha de Yehudah; 
abateu-as até a terra. Tratou como profanos o 
governo e os seus príncipes. 3 No furor da sua ira 
cortou toda a força de Yisrael; retirou para trás a 
sua mão direita de diante do inimigo; e ardeu 
contra Yaacov, como labareda de fogo que tudo 
consome em redor. 4 Armou o seu arco como 
inimigo, firmou a sua mão direita como adversário, 
e matou tudo o que era formoso aos olhos; 
derramou a sua indignação como fogo na tenda da 
filha de Sion. 5 Tornou-se Yah HVHY como 
inimigo; devorou a Yisrael, devorou todos os seus 
palácios, destruiu as suas fortalezas, e multiplicou 
na filha de Yehudah o pranto e a lamentação. 6 E 
arrancou a sua cabana com violência, como se 
fosse a de uma horta; destruiu o seu lugar de 
assembleia; Yah HVHY entregou ao 
esquecimento em Sion a assembleia solene e o 
shabat; e na indignação da sua ira rejeitou com 
desprezo o governante e o cohen. 7 Desprezou 
Yah HVHY o seu altar, detestou o seu lugar 
sagrado; entregou na mão do inimigo os muros 
dos seus palácios; deram-se gritos na casa de Yah 
HVHY como em dia de reunião solene. 8 Resolveu 
Yah HVHY destruir o muro da filha de Sion; 
estendeu o cordel, não reteve a sua mão de fazer 
estragos; fez gemer o antemuro e o muro; eles 
juntamente se enfraquecem. 9 Sepultadas na 
terra estão as suas portas; ele destruiu e 
despedaçou os ferrolhos dela; o seu governante e 
os seus príncipes estão entre as nações; não há 
toráh; também os seus navim não recebem visão 
alguma da parte de Yah HVHY. 10 Estão sentados 
no chão os longevos da filha de Sion, e ficam 
calados; lançaram pó sobre as suas cabeças; 
cingiram sacos; as virgens de Yerushalaim 
abaixaram as suas cabeças até o chão. 11 Já se 
consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada 
está o meu ser, o meu coração se derrama de 
tristeza por causa do quebrantamento da filha do 
meu povo; uma vez que desfalecem os meninos e 
as crianças de peito pelas ruas do povoado. 12 Ao 
desfalecerem, como feridos, pelas ruas do 
povoado, ao exalarem as suas almas no regaço de 
suas mães, perguntam a elas: Onde está o trigo e 
o vinho? 13 Que testemunho te darei, a que te 
compararei, ó filha de Yerushalaim? A quem te 
assemelharei, para te consolar, ó virgem filha de 
Sion? Pois grande como o mar é a tua ferida; quem 
te poderá curar? 14 Os teus navim viram para ti 
visões falsas e insensatas; e não manifestaram a 
tua transgressão, para te desviarem da prisão; mas 
viram para ti profecias vãs e coisas que te levaram 
ao exílio. 15 Todos os que passam pelo caminho 
batem palmas contra ti; eles assobiam e meneiam 

a cabeça sobre a filha de Yerushalaim, dizendo: E 
esta a cidade que denominavam a perfeição da 
formosura, o prazer da terra toda? 16 Todos os 
teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, 
assobiam, e rangem os dentes; dizem: Devoramo-
la; certamente este e o dia que esperávamos; 
achamo-lo, vimo-lo. 17 Fez Yah HVHY o que 
intentou; cumpriu a sua palavra, que ordenou 
desde os dias da antiguidade; derrubou, e não se 
apiedou; fez que o inimigo se alegrasse por tua 
causa, exaltou o poder dos teus adversários. 18 
Clama a Yah HVHY ó filha de Sion; corram as tuas 
lágrimas, como um ribeiro, de dia e de noite; não 
te dês repouso, nem descansem os teus olhos. 19 
Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias; 
derrama o teu coração como águas diante de Yah 
HVHY ! Levanta a ele as tuas mãos, pela vida de 
teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada 
de todas as ruas. 20 Vê, ó Yah HVHY e considera 
a quem assim tens tratado! Acaso comerão as 
mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que 
trazem nos braços? Ou matar-se-á no lugar 
sagrado de Yah HVHY o cohen e o navi? 21 Jazem 
por terra nas ruas o moço e o velho; as minhas 
virgens e os meus jovens vieram a cair à espada; tu 
os mataste no dia da tua ira; trucidaste-os sem 
clemência. 22 Convocaste de toda a parte os meus 
terrores, como no dia de assembleia solene; não 
houve no dia da ira de Yah HVHY quem escapasse 
ou ficasse; aqueles que eu trouxe nas mãos e criei, 
o meu inimigo os consumiu.  

 Eykah - Lamentações Capítulo, 3  

1 Eu sou o homem que viu a aflição causada pela 
vara do seu furor. 2 Ele me guiou e me fez andar 
em trevas e não na luz. 3 Deveras fez virar e revirar 
a sua mão contra mim o dia todo. 4 Fez envelhecer 
a minha carne e a minha pele; quebrou-me os 
ossos. 5 Levantou trincheiras contra mim, e me 
cercou de fel e trabalho. 6 Fez-me morar em 
lugares tenebrosos, como os que estavam mortos 
há muito. 7 Cercou-me de uma sebe de modo que 
não posso sair; agravou os meus grilhões. 8 Ainda 
quando grito e clamo por socorro, ele exclui a 
minha súplica. 9 Fechou os meus caminhos com 
pedras lavradas, fez tortuosos os meus caminhos. 
10 Fez sê-me como urso de emboscada, um leão 
em esconderijos. 11 Desviou os meus caminhos, e 
fez-me em pedaços; deixou-me desolado. 12 
Armou o seu arco, e me pôs como alvo à flecha. 13 
Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. 
14 Fui feito um objeto de escárnio para todo o 
meu povo, e a sua canção o dia todo. 15 Encheu-
me de amarguras, fartou-me de absinto. 16 
Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, 
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cobriu-me de cinza. 17 Afastaste o meu ser  da paz; 
esqueci-me da prosperidade. 18 Digo,: Já 
pereceram de Yah HVHY a minha força e a minha 
esperança. 19 Você deve lembrar da minha aflição 
e amargura, do absinto e do fel. 20 Minha nefesh 
ainda os conserva na memória, e se abate dentro 
de mim. 21 Torno a trazer isso à mente, por 
conseguinte tenho esperança. 22 A benignidade 
de Yah HVHY jamais acaba, as suas misericórdias 
não têm fim; 23 renovam-se cada manhã. Grande 
é a tua fidelidade. 24 A minha porção é Yah HVHY 
diz o meu ser; por conseguinte esperarei nele. 25 
Bom é Yah HVHY para os que esperam por ele, 
para a nefesh que o busca. 26 Bom é ter 
esperança, e aguardar em silêncio a salvação de 
Yah HVHY. 27 Bom é para o homem suportar o 
jugo na sua mocidade. 28 Que se assente ele, 
sozinho, e fique calado, uma vez que ELOHIM o 
pôs sobre ele. 29 Ponha a sua boca no pó; talvez 
ainda tenha esperança. 30 Dê a sua face ao que o 
fere; farte-se de afronta. 31 Pois Yah HVHY não 
rejeitará para sempre. 32 Embora entristeça a 
alguém, contudo terá piedade segundo a 
grandeza da sua clemência. 33 Porque não aflige 
nem entristece de bom grado os filhos dos 
homens. 34 Pisar debaixo dos pés a todos os 
presos da terra, 35 perverter o direito do homem 
perante a face de Elohim, 36 subverter o homem 
no seu pleito, não são do agrado do adon. 37 
Quem é aquele que manda, e assim acontece, sem 
que Yah HVHY o tenha ordenado? 38 Não sai da 
boca de Elohim tanto o mal como o bem? 39 Por 
que se queixaria o homem vivente, o varão por 
causa do castigo dos seus erros? 40 
Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-
los, e voltemos para Yah HVHY. 41 Levantemos os 
nossos corações com as mãos para Elohim nos 
céus dizendo; 42 Nós transgredimos, e fomos 
rebeldes, e não perdoaste, 43 Cobriste-te de ira, e 
nos perseguiste; mataste, não te apiedaste. 44 
Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa 
súplica. 45 Como escória e refugo nos puseste no 
meio dos povos. 46 Todos os nossos inimigos 
abriram contra nós a sua boca. 47 Temor e cova 
vieram sobre nós, assolação e destruição. 48 
Torrentes de águas correm dos meus olhos, por 
causa da destruição da filha do meu povo. 49 Os 
meus olhos derramam lágrimas, e não cessam, 
sem haver intermissão, 50 até que Yah HVHY 
atente e veja desde os céus. 51 Os meus olhos me 
afligem, por causa de todas as filhas da minha 
cidade. 52 Como ave me caçaram os que, sem 
causa, são meus inimigos. 53 Atiraram-me vivo na 
masmorra, e lançaram pedras sobre mim. 54 
Águas correram sobre a minha cabeça; eu disse: 

Estou cortado. 55 Invoquei o teu nome, Soberano, 
desde a profundeza da masmorra. 56 Ouviste a 
minha voz; não escondas o teu ouvido ao meu 
suspiro, ao meu clamor. 57 Tu te aproximaste no 
dia em que te invoquei; disseste: Não tenha medo. 
58 Pleiteaste, Soberano, a minha causa; remiste a 
minha vida. 59 Viste, Soberano, a injustiça que 
sofri; julga tu a minha causa. 60 Viste toda a sua 
vingança, todos os seus desígnios contra mim. 61 
Ouviste as suas afrontas, Soberano, todos os seus 
desígnios contra mim, 62 os lábios e os 
pensamentos dos que se levantam contra mim o 
dia todo. 63 Observa-os ao assentarem-se e ao 
levantarem-se; eu sou a sua canção. 64 Tu lhes 
darás a recompensa, Soberano, conforme a obra 
das suas mãos. 65 Tu lhes darás dureza de lev, 
maldição tua sobre eles. 66 Na tua ira os 
perseguirás, e os destruirás de debaixo dos teus 
céus, ó Yah HVHY.  
 Eykah - Lamentações Capítulo, 4  

1 Como se escureceu o ouro! Como se mudou o 
ouro puríssimo! Como estão espalhadas as pedras 
do lugar sagrado pelas esquinas de todas as ruas! 
2 Os preciosos filhos de Sion, comparáveis a ouro 
puro, como são agora reputados por vasos de 
barro, obra das mãos de oleiro! 3 Até os chacais 
abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos; 
mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os 
avestruzes no deserto. 4 A língua do que mama 
fica pegada pela sede ao seu paladar; os meninos 
pedem pão, e ninguém lhe reparte. 5 Os que 
comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas; os 
que se criavam em escarlata abraçam monturos. 6 
Pois maior é a transgressão da filha do meu povo 
do que o erro de Sodoma, a qual foi subvertida 
como num momento, sem que mão alguma lhe 
tocasse. 7 Os seus nobres eram mais alvos do que 
a neve, mais brancos do que o leite, eram mais 
ruivos de corpo do que o coral, e a sua formosura 
era como a de safira. 8 Mas agora escureceu-se o 
seu parecer mais do que o negrume; eles não são 
reconhecidos nas ruas; a sua pele se lhes pegou 
aos ossos; secou-se, tornou-se como um pau. 9 Os 
mortos à espada eram mais ditosos do que os 
mortos à fome, estes se esgotavam, como 
traspassados, por falta dos frutos dos campos. 10 
As mãos das mulheres compassivas cozeram os 
próprios filhos; estes lhes serviram de alimento na 
destruição da filha do meu povo. 11 Deu Yah 
HVHY cumprimento ao seu furor, derramou o 
ardor da sua ira; e acendeu um fogo em Sion, que 
consumiu os seus fundamentos. 12 Não deram 
crédito os governantes da terra, bem como 
nenhum dos moradores do mundo, que 
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adversário ou inimigo pudesse entrar pelas portas 
de Yerushalaim. 13 Isso foi por causa das 
transgressões dos seus navim e das transgressões 
dos seus cohanim, que derramaram no meio dela 
o sangue dos justos. 14 Vagueiam como cegos 
pelas ruas; andam contaminados de sangue, de tal 
sorte que não se lhes pode tocar nas roupas. 15 
Gritavam-lhes: Apartai-vos! Imundos! Apartai-vos, 
afastem-se, não toqueis! Quando fugiram, e 
andaram, vagueando, dizia-se entre as nações: 
Nunca mais morarão aqui. 16 A ira de Yah HVHY 
os espalhou; ele nunca mais tornará a olhar para 
eles; não respeitaram a pessoa dos cohanim, nem 
se compadeceram dos velhos. 17 Os nossos olhos 
desfaleciam, esperando o nosso vão socorro. Ao 
vigiarmos, olhávamos para uma nação que não 
podia livrar. 18 Espiaram os nossos passos, de 
maneira que não podíamos andar pelas nossas 
ruas; o nosso fim estava perto; estavam contados 
os nossos dias, porque era chegado o nosso fim. 19 
Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do 
que as águias dos céus; sobre os montes nos 
perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. 20 
O fôlego da nossa vida, o ungido de Yah HVHY foi 
preso nas covas deles, o mesmo de quem 
dizíamos: Debaixo da sua sombra viveremos entre 
as nações. 21 Regozija-te, e alegra-te, ó filha de 
Edom, que habitas na terra de Uz; o cálice te 
passará a ti também; embebedar-te-ás, e te 
descobrirás. 22 Já se cumpriu o castigo da tua 
transgressão, ó filha de Sion; ele nunca mais te 
levará para a prisão; ele visitará a tua transgressão, 
ó filha de Edom; descobrirá os teus erros.  

 Eykah - Lamentações Capítulo, 5  

1 Você deve nos olhar com atenção, Soberano, do 
que nos tem sucedido; considera, e olha para o 
nosso opróbrio. 2 A nossa herdade passou a 
estranhos, e as nossas casas a forasteiros. 3 órfãos 
somos sem pai, nossas mães são como viúvas. 4 A 
nossa água por dinheiro a bebemos, por preço 
vem a nossa lenha. 5 Os nossos perseguidores 
estão sobre os nossos pescoços; estamos 
cansados, e não temos descanso. 6 Aos egípcios e 
aos assírios estendemos as mãos, para nos 
fartarmos de pão. 7 Nossos pais pecaram, e já não 
existem; e nós levamos as suas transgressões. 8 
Servos dominam sobre nós; ninguém há que nos 
arranque da sua mão. 9 Com perigo de nossas 
vidas obtemos o nosso pão, por causa da espada 
do deserto. 10 Nossa pele está abraseada como 
um forno, por causa do ardor da fome. 11 
Forçaram as mulheres em Sion, as virgens nas 
cidades de Yehudah. 12 Príncipes foram 
enforcados pelas mãos deles; as faces dos 

longevos não foram respeitadas. 13 Mancebos 
levaram a mó; meninos tropeçaram sob fardos de 
lenha. 14 Os velhos já não se assentam nas portas, 
os jovens já não cantam. 15 Cessou o prazer de 
nosso lev; converteu-se em lamentação a nossa 
dança. 16 Caiu a coroa da nossa cabeça; ai de nós, 
porque pecamos! 17 Por conseguinte desmaiou o 
nosso lev; por isso se escureceram os nossos olhos. 
18 Pelo monte de Sion, que está assolado, andam 
os chacais. 19 Tu, Soberano, permaneces 
eternamente; e o teu trono subsiste de geração 
em geração. 20 Por que te esquecerias de nós para 
sempre, por que nos desampararias por tanto 
tempo? 21 Converte-nos a ti, Soberano, e seremos 
convertidos; renova os nossos dias como dantes; 
22 se é que não nos tens de todo rejeitado, se é 
que não estás sobremaneira irado contra nos. 
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33 Kohelet – Eclesiastes 

 ֵסֶפר ֹקֶהֶלת 
 

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 1  

1 Palavras do pregador, filho de David, governante 
em Yerushalaim. 2 Vaidade de vaidades, diz o 
pregador; vaidade de vaidades, tudo é vaidade. 3 
Que proveito tem o homem, de todo o seu 
trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? 4 
Uma geração vai-se, e outra geração vem, mas a 
terra permanece para sempre. 5 O sol nasce, e o 
sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde 
nasce. 6 O vento vai para o sul, e faz o seu giro vai 
para o norte; volve-se e revolve-se na sua carreira, 
e retoma os seus circuitos. 7 Todos os ribeiros vão 
para o mar, e contudo o mar não se enche; ao 
lugar para onde os rios correm, para ali continuam 
a correr. 8 Todas as coisas estão cheias de cansaço; 
ninguém o pode exprimir: os olhos não se fartam 
de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. 9 O 
que tem sido, isso é o que há de ser; e o que se tem 
feito, isso se tornará a fazer; nada há que seja novo 
debaixo do sol. 10 Há alguma coisa de que se possa 
dizer: Vê, isto é novo? Ela já existiu nos séculos que 
foram antes de nós. 11 Já não há lembrança das 
gerações passadas; nem das gerações futuras terá 
lembrança entre os que virão depois delas. 12 Eu, 
o pregador, fui governante sobre Yisrael em 
Yerushalaim. 13 E apliquei o meu coração a inquirir 
e a investigar com sabedoria a respeito de tudo 
quanto se faz debaixo dos céus; essa enfadonha 
ocupação deu Elohim aos filhos dos homens para 
nela se exercitarem. 14 Atentei para todas as obras 
que se e fazem debaixo do sol; e tudo era vaidade 
e desejo vão. 15 O que é torto não se pode 
endireitar; o que falta não se pode enumerar. 16 
Falei comigo mesmo, dizendo: Eu me engrandeci, 
e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve 
antes de mim em Yerushalaim; deveras, tenho 
tido larga experiência da sabedoria e do 
conhecimento. 17 E apliquei o coração a conhecer 
a sabedoria e a conhecer os desvarios e as 
loucuras; e vim a saber que isso era desejo vão. 18 
Porque na muita sabedoria há muito enfado; e o 
que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza.  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 2  

1 Disse eu a mim mesmo: Neste momento vem, 
eu te provarei com a alegria; por conseguinte goza 
o prazer; mas também isso era vaidade. 2 Do riso 
disse: Está doido; e da alegria: De que serve estar. 
3 Busquei no meu coração como estimular com 
vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela 
sabedoria, e como me apoderar da estultícia, até 
ver o que era bom que os filhos dos homens 
fizessem debaixo dos céus, durante o número dos 
dias de sua vida. 4 Fiz para mim obras magníficas: 
edifiquei casas, plantei vinhas; 5 fiz hortas e jardins, 
e plantei neles árvores frutíferas de todas as 
linhagens. 6 Fiz tanques de águas, para deles regar 
o bosque em que reverdeciam as árvores. 7 
Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em 
casa; também tive grandes possessões de gados e 
de rebanhos, mais do que todos os que houve 
antes de mim em Yerushalaim. 8 Ajuntei também 
para mim prata e ouro, e tesouros dos 
governantes e das províncias; provi-me de 
cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos 
homens, concubinas em grande número. 9 Assim 
me engrandeci, e me tornei mais rico do que todos 
os que houve antes de mim em Yerushalaim; 
perseverou também comigo a minha sabedoria. 
10 E tudo quanto desejaram os meus olhos não 
lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria 
alguma; o meu coração se alegrou por todo o meu 
trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu 
trabalho. 11 Então olhei eu para todas as obras 
que as minhas mãos haviam feito, como também 
para o trabalho que eu aplicara em fazê-las; e tudo 
era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia 
debaixo do sol. 12 Virei-me para contemplar a 
sabedoria, e a loucura, e a estultícia; que fará o 
homem que seguir ao governante? O mesmo que 
já se fez! 13 Então vi eu que a sabedoria é mais 
excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais 
excelente do que as trevas. 14 Os olhos do sábio 
estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas; 
contudo percebi que a mesma coisa lhes sucede a 
ambos. 15 Pelo que eu disse no meu lev: Como 
acontece ao estulto, assim me sucederá a mim; 
por que então busquei eu mais a sabedoria; Então 
respondi a mim mesmo que isso era vaidade. 16 
Pois do sábio, bem como do estulto, a memória 
não durará para sempre; uma vez que de tudo, 
nos dias futuros, total esquecimento terá. E como 
morre o sábio, assim morre o estulto! 17 Pelo que 
aborreci a vida, porque a obra que se faz debaixo 
do sol me era penosa; sim, tudo é vaidade e desejo 
vão. 18 Também eu aborreci todo o meu trabalho 
em que me afadigara debaixo do sol, visto que 
tenho de deixá-lo ao homem que virá depois de 
mim. 19 E quem sabe se será sábio ou estulto? 
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Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu 
trabalho em que me afadiguei, e em que me 
houve sabiamente debaixo do sol; também isso é 
vaidade. 20 Pelo que eu me volvi e entreguei o 
meu coração ao desespero com relação a todo o 
trabalho em que me afadigara debaixo do sol. 21 
Porque há homem cujo trabalho é feito com 
sabedoria, e ciência, e destreza; contudo, deixará 
o fruto do seu labor para ser porção de quem não 
trabalhou nele; também isso é vaidade e um 
grande mal. 22 Pois, que alcança o homem com 
todo o seu trabalho e com a fadiga em que ele 
anda trabalhando debaixo do sol? 23 Porque 
todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é 
vexação; nem de noite o seu coração descansa. 
Também isso é vaidade. 24 Não há nada melhor 
para o homem do que comer e beber, e fazer que 
a sua nefesh goze do bem do seu trabalho. Vi que 
isso vem da mão de Elohim. 25 Pois quem pode 
comer, ou quem pode gozar, melhor do que eu? 
26 Porque ao homem que lhe agrada, Elohim dá 
sabedoria, e conhecimento, e alegria; mas ao 
transgressor dá trabalho, para que ele ajunte e 
amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada 
Elohim: Também isso é vaidade e desejo vão.  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 3  

1 Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para 
todo propósito debaixo dos céus. 2 Há tempo de 
nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e 
tempo de arrancar o que se plantou; 3 tempo de 
matar, e tempo de curar; tempo de derribar, e 
tempo de construir; 4 tempo de chorar, e tempo 
de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; 5 
tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar 
pedras; tempo de abraçar, e tempo de abster-se 
de abraçar; 6 tempo de buscar, e tempo de perder; 
tempo de guardar, e tempo de deitar fora; 7 
tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de 
estar calado, e tempo de falar; 8 tempo de amar, e 
tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz. 
9 Que proveito tem o trabalhador naquilo em que 
trabalha? 10 Tenho visto o trabalho penoso que 
Elohim deu aos filhos dos homens para nele se 
exercitarem. 11 Tudo fez formoso em seu tempo; 
também pôs na mente do homem a ideia da 
eternidade, se bem que este não possa descobrir 
a obra que Elohim fez desde o princípio até o fim. 
12 Sei que não há coisa melhor para eles do que se 
regozijarem e fazerem o bem enquanto viverem; 
13 e que todo homem coma e beba, e goze do 
bem de todo o seu trabalho é dom de Elohim. 14 
Eu sei que tudo quanto ELOHIM faz durará 
eternamente; nada se lhe pode acrescentar, e 
nada se lhe pode tirar; e isso ELOHIM faz para que 

os homens temam diante dele: 15 O que é, já 
existiu; e o que há de ser, também já existiu; e 
Elohim procura de novo o que ja se passou. 16 Vi 
ainda debaixo do sol que no lugar da retidão 
estava a impiedade; e que no lugar da justiça 
estava a impiedade ainda. 17 Eu disse no meu lev: 
Elohim julgará o justo e o infiel; porque há um 
tempo para todo propósito e para toda obra. 18 
Disse eu no meu lev: Isso é por causa dos filhos dos 
homens, para que Elohim possa prová-los, e eles 
possam ver que são em si mesmos como os 
brutos. 19 Pois o que sucede aos filhos dos 
homens, isso mesmo também sucede aos brutos; 
uma e a mesma coisa lhes sucede; como morre 
um, assim morre o outro; todos têm o mesmo 
fôlego; e o homem não tem vantagem sobre os 
brutos; porque tudo é vaidade. 20 Todos vão para 
um lugar; todos são pó, e todos ao pó tornarão. 21 
Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai 
para cima, e se o espírito dos brutos desce para a 
terra? 22 Pelo que tenho visto que não há coisa 
melhor do que alegrar-se o homem nas suas 
obras; porque esse é o seu quinhão; quem o fará 
voltar para ver o que será depois dele?  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 4  

1 Depois volvi-me, e atentei para todas as 
opressões que se fazem debaixo do sol; e veja as 
lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham 
consolador; do lado dos seus opressores havia 
poder; mas eles não tinham consolador. 2 Pelo 
que julguei mais felizes os que já morreram, do 
que os que vivem ainda. 3 E melhor do que uns e 
outros é aquele que nunca é, e que não viu as más 
obras que se fazem debaixo do sol. 4 Também vi 
eu que todo trabalho e toda destreza em obras 
provêm da inveja que o homem tem do seu 
próximo. Também isso é e vaidade e desejo vão. 5 
O tolo cruza as mãos, e come a sua; própria carne. 
6 Melhor é um punhado com tranquilidade do que 
ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. 
7 Outra vez me volvi, e vi vaidade debaixo do sol. 8 
Há um que é só, não tendo parente; não tem filho 
nem irmão e, contudo, de todo o seu trabalho não 
há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E 
ele não pergunta: Para quem estou trabalhando e 
privando do bem o meu ser? Também isso é 
vaidade a e enfadonha ocupação. 9 Melhor é 
serem dois do que um, porque têm melhor paga 
do seu trabalho. 10 Pois se caírem, um levantará o 
seu companheiro; mas ai do que estiver só, caindo, 
não terá outro que o levante. 11 Também, se dois 
dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só 
como se aquentará? 12 E, se alguém quiser 
prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o 
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cordão de três dobras não se quebra tão depressa. 
13 Melhor é o jovem pobre e sábio do que o 
governante velho e insensato, que não se deixa 
mais admoestar, 14 embora tenha saído do 
cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no seu 
próprio governo. 15 Vi a todos os viventes que 
andavam debaixo do sol, e eles estavam com o 
jovem, o sucessor, que havia de ficar no lugar do 
governante. 16 Todo o povo, à testa do qual se 
achava, era inumerável; contudo os que lhe 
sucederam não se regozijarão a respeito dele. 
Deveras também isso é vaidade e desejo vão.  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 5  

1 Guarda o teu pé, quando fores à casa de Elohim; 
porque chegar-se para ouvir é melhor do que 
oferecer sacrifícios de tolos; não sabem que fazem 
mal. 2 Não te precipites com a tua boca, nem o teu 
coração se apresse a pronunciar palavra alguma 
na presença de Elohim; porque Elohim está nos 
céus, e tu estás sobre a terra; por conseguinte 
sejam poucas as tuas palavras. 3 Porque, da 
multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da 
multidão de palavras, a voz do tolo. 4 Quando 
Elohim fizeres algum voto, não tardes em cumpri-
lo; porque ele não se agrada de tolos. O que 
votares, paga-o. 5 Melhor é que não votes do que 
votares e não pagares. 6 Não consintas que a tua 
boca faça errar a tua carne, nem fale na presença 
do mensageiro que foi erro; por que razão se 
enfureceria Elohim contra a tua voz, e destruiria a 
obra das tuas mãos? 7 Porque na multidão dos 
sonhos há vaidades e muitas palavras; mas tu 
teme Elohim. 8 Se vires em alguma província 
opressão de pobres, e a perversão violenta do 
direito e da justiça, não te maravilhes de 
semelhante caso. Pois quem está altamente 
colocado tem superior que o vigia; e há mais altos 
ainda sobre eles. 9 O proveito da terra é para 
todos; até o governante se serve do campo. 10 
Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro; 
nem o que ama a riqueza se fartará do ganho; 
também isso é vaidade. 11 Quando se multiplicam 
os bens, multiplicam-se os que comem; e que 
proveito tem o seu dono senão o de vê-los com os 
seus olhos? 12 Doce é o sono do trabalhador, quer 
coma pouco quer muito; mas a saciedade do rico 
não o deixa dormir. 13 Há um grave mal que vi 
debaixo do sol: riquezas foram guardadas por seu 
donó para o seu próprio dano; 14 e as mesmas 
riquezas se perderam por qualquer má aventura; 
e havendo algum filho nada fica na sua mão. 15 
Como saiu do ventre de sua mãe, assim também 
se irá, desnudo como veio; e nada tomará do seu 
trabalho, que possa levar na mão. 16 Ora isso é um 

grave mal; porque justamente como veio, assim 
há de ir; e que proveito lhe vem de ter trabalhado 
para o vento, 17 e de haver passado todos os seus 
dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, 
enfermidades e aborrecimento? 18 Veja aqui o 
que eu vi, uma boa e bela coisa: alguém comer e 
beber, e gozar cada um do bem de todo o seu 
trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos 
os dias da vida que Elohim lhe deu; esse é o seu 
quinhão. 19 E quanto ao homem a quem Elohim 
deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, 
receber o seu quinhão, e se regozijar no seu 
trabalho, isso é dom de Elohim. 20 Pois não se 
lembrará muito dos dias da sua vida; porque 
Elohim lhe enche de alegria o lev.  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 6  

1 Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que 
pesa muito sobre o homem: 2 um homem a quem 
Elohim deu riquezas, bens e honra, de maneira 
que nada lhe falta de tudo quanto ele deseja, 
contudo ELOHIM não lhe dá poder para daí comer, 
antes o estranho lhe come; também isso é vaidade 
e grande mal. 3 Se o homem gerar cem filhos, e 
viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida 
sejam muitos, porém se a sua nefesh não se fartar 
do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que 
um aborto é melhor do que ele; 4 uma vez que 
inutilmente veio, e em trevas se vai, e de trevas se 
cobre o seu nome; 5 e ainda que nunca viu o sol, 
nem o conheceu, mais descanso tem do que o 
outro. 6 E embora vivesse duas vezes mil anos, 
mas não gozasse o bem, não vão todos para um 
mesmo lugar? 7 Todo o trabalho do homem é 
para a sua boca, e contudo não se satisfaz o seu 
apetite. 8 Pois, que vantagem tem o sábio sobre o 
tolo? E que tem o pobre que sabe andar perante 
os vivos? 9 Melhor é a vista dos olhos do que o 
vaguear da cobiça; também isso é vaidade, e 
desejo vão. 10 Seja qualquer o que for, já há muito 
foi chamado pelo seu nome; e sabe-se que é 
homem; e ele não pode contender com o que é 
mais forte do que ele. 11 Visto que as muitas 
palavras aumentam a vaidade, que vantagem tira 
delas o homem? 12 Porque, quem sabe o que é 
bom nesta vida para o homem, durante os poucos 
dias da sua vida vã, os quais gasta como sombra? 
Pois quem declarará ao homem o que será depois 
dele debaixo do sol?  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 7  

1 Melhor é o bom nome do que o melhor 
unguento, e o dia da morte do que o dia do 
nascimento. 2 Melhor é ir à casa onde há luto do 
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que ir a casa onde há banquete; porque naquela 
se vê o fim de todos os homens, e os vivos o 
aplicam ao seu lev. 3 Melhor é a mágoa do que o 
riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o lev. 
4 O coração dos sábios está na casa do luto, mas o 
coração dos tolos na casa da alegria. 5 Melhor é 
ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a 
canção dos tolos. 6 Pois qual o crepitar dos 
espinhos debaixo da panela, tal é o riso do tolo; 
também isso é vaidade. 7 Verdadeiramente a 
opressão faz endoidecer até o sábio, e a suborno 
corrompe o lev. 8 Melhor é o fim duma coisa do 
que o princípio; melhor é o paciente do que o 
arrogante. 9 Não te apresses no teu espírito a irar-
te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. 10 Não 
fale: Por que razão foram os dias passados 
melhores do que estes; porque não provém da 
sabedoria esta pergunta. 11 Tão boa é a sabedoria 
como a herança, e mesmo de mais proveito para 
os que veem o sol. 12 Porque a sabedoria serve de 
defesa, como de defesa serve o dinheiro; mas a 
excelência da sabedoria é que ela preserva a vida 
de quem a possui. 13 Considera as obras de 
Elohim; porque quem poderá endireitar o que ele 
fez torto? 14 No dia da prosperidade contenta-te, 
mas no dia da adversidade considera; porque 
Elohim fez tanto este como aquele, para que o 
homem nada descubra do que há de vir depois 
dele. 15 Tudo isto vi nos dias da minha vaidade: há 
justo que perece na sua justiça, e há infiel que 
prolonga os seus dias na sua maldade. 16 Não 
sejas demasiadamente justo, nem 
demasiadamente sábio; por que te destruirias a ti 
mesmo? 17 Não sejas demasiadamente infiel, 
nem sejas tolo; por que morrerias antes do teu 
tempo? 18 Bom é que retenhas isso, e que daquilo 
não retires a tua mão; porque quem teme Elohim 
escapa de tudo isso. 19 A sabedoria fortalece ao 
sábio mais do que dez governadores que tenha na 
cidade. 20 Pois não há homem justo sobre a terra, 
que faça o bem, e nunca peque. 21 Não escutes a 
todas as palavras que se disserem, para que não 
venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te; 22 tu 
sabes também que muitas vezes tu amaldiçoaste 
a outros. 23 Tudo isto provei-o pela sabedoria; e 
disse: Far-me-ei sábio; porém a sabedoria ainda 
ficou longe de mim. 24 Longe está o que já se foi, e 
profundíssimo; quem o poderá achar? 25 Eu me 
volvi, e apliquei o meu coração para saber, e 
inquirir, e buscar a sabedoria e a razão de tudo, e 
para conhecer que a impiedade é insensatez e que 
a estultícia é loucura. 26 E eu achei uma coisa mais 
amarga do que a morte, a mulher cujo coração são 
laços e redes, e cujas mãos são grilhões; quem 
agradar Elohim escapará dela; mas o transgressor 

virá a ser preso por ela. 27 Vedes aqui, isto achei, 
diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra 
para achar a causa; 28 causa que ainda busco, mas 
não a achei; um homem entre mil achei eu, mas 
uma mulher entre todas, essa não achei. 29 Isto 
tão-somente achei: que Elohim fez o homem reto, 
mas os homens buscaram muitos artifícios.  

 Kohelet - Eclesiastes capítulo, 8  

1 Quem é como o sábio? E quem sabe a 
interpretação das coisas? A sabedoria do homem 
faz brilhar o seu rosto, e com ela a dureza do seu 
rosto se transforma. 2 Eu digo: Observa o preceito 
do governante, e isso por causa do juramento 
Elohim. 3 Não te apresses a sair da presença dele; 
nem persistas em alguma coisa má; porque ele faz 
tudo o que lhe agrada. 4 Porque a palavra do 
governante é suprema; e quem lhe dirá: que 
fazes? 5 Quem guardar o preceito não 
experimentará nenhum mal; e o coração do sábio 
discernirá o tempo e o juízo. 6 Porque para todo 
propósito há tempo e juízo; uma vez que a miséria 
do homem pesa sobre ele. 7 Porque não sabe o 
que há de suceder; quem lhe dará a entender 
como há de ser? 8 Nenhum homem há que tenha 
domínio sobre o espírito, para o reter; nem que 
tenha poder sobre o dia da morte; nem há licença 
em tempo de guerra; nem tampouco a impiedade 
livrará aquele que a ela está entregue. 9 Tudo isto 
tenho observado enquanto aplicava o meu 
coração a toda obra que se faz debaixo do sol; 
tempo há em que um homem tem domínio sobre 
outro homem para o seu próprio dano. 10 Vi 
também os infiéis sepultados, os que antes 
entravam e saíam do lugar Santo; e foram 
esquecidos na cidade onde haviam assim 
procedido; também isso é vaidade. 11 Uma vez 
que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o 
coração dos filhos dos homens está inteiramente 
disposto para praticar o mal. 12 Ainda que o 
transgressor faça o mal cem vezes, e os dias se lhe 
prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem 
sucede aos que temem Elohim, porque temem 
diante dele; 13 ao infiel, porém, não irá bem, e ele 
não prolongará os seus dias, que são como a 
sombra; porque ele não teme diante de Elohim. 14 
Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra: há 
justos a quem sucede segundo as obras dos infiéis, 
e há infiéis a quem sucede segundo as obras dos 
justos. Eu disse que isso é vaidade. 15 Exalto, a 
alegria, uma vez que o homem nada melhor tem 
debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se; 
porque isso o acompanhará no seu trabalho nos 
dias da sua vida que Elohim lhe dá debaixo do sol. 
16 Quando apliquei o meu coração a conhecer a 
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34 Hadassah – Ester 

 ֵסֶפר ֶאְסֵּתר 
 

 Hadassah - Ester Capítulo, 1  

1 Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que 
governou desde a Índia até a Etiópia, sobre cento 
e vinte e seis províncias, 2 que, estando o 
governante Assuero assentado no seu trono do 
seu governo em Susã, a capital, 3 no terceiro ano 
de seu reinado, deu um banquete a todos os seus 
príncipes e seus servos, estando assim perante ele 
o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os 
oficiais das províncias. 4 Nessa ocasião ostentou as 
riquezas do seu majestoso governo, e o esplendor 
da sua excelente grandeza, por muitos dias, a 
saber cento e oitenta dias. 5 E, acabado aqueles 
dias, deu o governante um banquete a todo povo 
que se achava em Susã, a capital, tanto a grandes 
como a pequenos, por sete dias, no pátio do 
jardim do palácio real. 6 As cortinas eram de pano 
branco verde e azul celeste, atadas com cordões 
de linho fino e de púrpura a argola de prata e a 
colunas de mármore; os leitos eram de ouro e 
prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de 
mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. 
7 Dava-se de beber em copos de ouro, os quais 
eram diferentes uns dos outros; e havia vinho real 
em abundância, segundo a generosidade do 
governante. 8 E bebiam como estava prescrito, 
sem constrangimento; o governante tinha 
ordenado a todos os oficiais do palácio que 
fizessem conforme a vontade de cada um. 9 
Também a monarca Vasti deu um banquete às 
mulheres no palácio do governante Assuero. 10 
Ao 7º dia, o governante, estando já o seu coração 
alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, 
Harbona, Bigta, Abagta, Zétar e Carcás, os sete 
eunucos que serviam na presença do governante 
Assuero, 11 que introduzissem à presença do 
governante a monarca Vasti, com a coroa real, 
para mostrar aos povos e aos príncipes a sua 
formosura, era formosíssima. 12 A monarca Vasti, 
porém, recusou atender à ordem do governante 
dada por intermédio dos eunucos; pelo que o 
governante muito se enfureceu, e se inflamou de 
ira. 13 Então perguntou o governante aos sábios 
que conheciam os tempos ( assim se tratavam os 
negócios do governante, na presença de todos os 
que sabiam a toráh e o direito; 14 e os mais 

chegados a ele eram: Carsena, Setar, Admata, 
Társis, Meres, Marsena, Memucã, os sete 
príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto 
do governante e ocupavam os primeiros assentos 
no governo)15 o que se devia fazer, segundo a 
toráh, à monarca Vasti, por não haver cumprido a 
ordem do governante Assuero dada por 
intermédio dos eunucos. 16 Respondeu Memucã 
na presença do governante e dos príncipes: Não 
somente contra o governante errou a monarca 
Vasti, mas também contra todos os príncipes, e 
contra todos os povos que há em todas as 
províncias do governante Assuero. 17 Pois o que a 
monarca fez chegará ao conhecimento de todas 
as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus 
maridos quando se disser: O governante Assuero 
mandou que introduzissem à sua presença a 
monarca Vasti, e ela não veio. 18 E neste mesmo 
dia as princesas da Pérsia e da Média, sabendo do 
que fez a monarca, dirão o mesmo a todos os 
príncipes do governante; e assim terá muito 
desprezo e indignação. 19 Se bem parecer ao 
governante, saia da sua parte um edito real, e 
escreva-se entre as Instruções ( ּתֹו) dos persas e 
dos medos para que não seja alterado, que Vasti 
não entre mais na presença do governante 
Assuero, e dê o governante os seus direitos de 
monarca a outra que seja melhor do que ela. 20 E 
quando o decreto que o governante baixar for 
publicado em todo o seu governo, grande como é, 
todas as mulheres darão honra a seus maridos, 
tanto aos nobres como aos humildes. 21 Pareceu 
bem este conselho ao governante e aos príncipes; 
e o governante fez conforme a palavra de 
Memucã, 22 enviando cartas a todas as províncias 
do governante, a cada província segundo o seu 
modo de escrever e a cada povo segundo a sua 
língua, mandando que cada homem fosse adon 
em sua casa, e que falasse segundo a língua de seu 
povo.  

 Hadassah - Ester Capítulo, 2  

1 Passadas estas coisas e aplacada a ira do 
governante Assuero, lembrou-se ele de Vasti, do 
que ela fizera e do que se decretara a seu respeito. 
2 Disseram os servos do governante que lhe 
ministravam: Busquem-se para o governante 
moças virgens e formosas. 3 Ponha o governante 
em todas as províncias do seu governo oficiais que 
ajuntem todas as moças virgens e formosas em 
Susã, a capital, na casa das mulheres, sob a 
custódia de Hegai, eunuco do governante, guarda 
das mulheres; e deem-se-lhes os seus cosméticos. 
4 E a donzela que agradar ao governante seja 
monarca em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao 
governante; e ele assim fez. 5 Havia então em 
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Susã, a capital, certo Yehudi, benyamita, cujo 
nome era Mordekai, filho de Yaoer, filho de Simei, 
filho de Quis, 6 que tinha sido levado de 
Yerushalaim com os cativos que foram 
deportados com Yeconias, governante de 
Yehudah, o qual Nvukadenetzar, governante de 
Bavel, transportara. 7 Criara ele Hadassa, isto é, 
Ester, filha de seu tio, não tinha ela nem pai nem 
mãe; e era donzela esbelta e formosa; e, 
morrendo seu pai e sua mãe, Mordekai a tomara 
por filha. 8 Tendo se divulgado a ordem do 
governante e o seu edito, e ajuntando-se muitas 
donzelas em Susã, a capital, sob a custódia de 
Hegai, levaram também Ester ao palácio do 
governante, à custódia de Hegai, guarda das 
mulheres. 9 E a donzela gradou-lhe, e alcançou o 
favor dele; pelo que ele se apressou em dar-lhe os 
cosméticos e os devidos alimentos, como 
também sete donzelas escolhidas do palácio do 
governante; e a fez passar com as suas donzelas 
ao melhor lugar na casa das mulheres. 10 Ester, 
porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua 
parentela, Mordekai lhe tinha ordenado que não 
o declarasse. 11 E cada dia Mordekai passeava 
diante do pátio da casa das mulheres, para lhe 
informar como Ester passava e do que lhe sucedia. 
12 Quando chegava a vez de cada donzela vir ao 
Governante Assuero, depois que fora feito a cada 
uma segundo prescrito para as mulheres, por 
doze meses ( assim se cumpriam os dias de seus 
preparativos, a saber, seis meses com óleo de 
mirra, e seis meses com especiarias e unguentos 
em uso entre as mulheres); 13 desta maneira 
vinha a donzela ao governante: dava-lhe tudo 
quanto ela quisesse para levar consigo da casa das 
mulheres para o palácio do governante; 14 à tarde 
ela entrava, e pela manhã voltava para a segunda 
casa das mulheres, à custódia de Saasgaz, eunuco 
do governante, guarda das concubinas; ela não 
tornava mais ao governante, salvo se o 
governante desejasse, e fosse ela chamada por 
nome. 15 Quando chegou a vez de Ester, filha de 
Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua 
filha, para ir ao governante, coisa nenhuma pediu 
senão o que indicou Hegai, eunuco do 
governante, guarda das mulheres. Mas Ester 
alcançava benevolência aos olhos de todos 
quantos a viam. 16 Ester foi levada ao governante 
Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês 
de tebete, no 7º ano de seu reinado. 17 E o 
governante amou a Ester mais do que a todas 
mulheres, e ela alcançou benevolência e favor 
diante dele mais do que todas as virgens; de sorte 
que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e afez 
monarca em lugar de Vasti. 18 Então o governante 
deu um grande banquete a todos os seus 

príncipes e aos seus servos; era um banquete em 
honra de Ester; e concedeu alívio às províncias, e 
fez presentes com régia liberalidade. 19 Quando 
pela segunda vez se ajuntavam as virgens, 
Mordekai estava sentado à porta do governante. 
20 Ester, porém, como Mordekai lhe ordenara, 
não tinha declarado a sua parentela nem o seu 
povo: porque obedecia as ordens de Mordekai 
como quando estava sendo criada em casa dele. 
21 Naqueles dias, estando Mordekai sentado à 
porta do governante, dois eunucos do 
governante, os guardas da porta, Bigtã e Teres, se 
indignaram e procuravam tirar a vida ao 
governante Assuero. 22 E veio isto ao 
conhecimento de Mordekai, que revelou à 
monarca Ester; e Ester o disse ao governante em 
nome de Mordekai. 23 Quando se investigou o 
negócio e se achou ser verdade, ambos foram 
enforcados; e isso foi escrito no rolo das crônicas 
perante o governante.  

 Hadassah - Ester Capítulo, 3  

1 Depois destas coisas o governante Assuero 
engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata, o 
agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima 
dos de todos os príncipes que estavam com ele. 2 
E todos os servos do governante que estavam à 
porta do governante se inclinavam e se 
prostravam perante Hamã, porque assim 
ordenara o governante a seu respeito: porém 
Mordekai não se inclinava nem se prostrava. 3 
Então os servos do governante que estavam à 
porta do governante disseram a Mordekai: Por 
que transgride a ordem do governante? 4 E 
aconteceu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, 
e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a 
Hamã, para verem se o procedimento de 
Mordekai seria tolerado; ele lhes tinha declarado 
que era Yehudi. 5 Vendo, Hamã que Mordekai 
não se inclinava nem se prostrava diante dele, 
encheu-se de furor. 6 Mas, achou pouco tirar a 
vida somente a Mordekai; porque lhe haviam 
declarado o povo de Mordekai. Por esse motivo 
Hamã procurou destruir todos os yehudim, o 
povo de Mordekai, que havia em todo o governo 
de Assuero. 7 No 1º mês, que é o mês de nisã, no 
ano duodécimo do governante Assuero, se lançou 
Pur, isto é, a sorte, perante Hamã, para cada dia e 
para mês, até o duodécimo, que é o mês de adar. 
8 E Hamã disse ao governante Assuero: Existe 
espalhado e disperso entre os povos em todas as 
províncias do teu governo um povo, cujas 
Instruções ( ּתֹו) são diferentes das Instruções ( ּתֹו) 
de todos os povos, e que não cumprem as 
Instruções ( ּתֹו) do governante; pelo que não 
convém ao governante tolerá-lo. 9 Se bem 
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parecer ao governante, decrete-se que seja 
destruído; e eu pagarei dez mil talentos de prata 
aos encarregados dos negócios do governante, 
para os recolherem ao tesouro do governante. 10 
Então o governante tirou do seu dedo o anel, e o 
deu a Hamã, filho de Hamedata, o agagita, o 
inimigo dos yehudim; 11 e disse o governante a 
Hamã: Essa prata te é dada, como também esse 
povo, para fazeres dele o que bem parecer aos 
teus olhos. 12 Então foram chamados os 
secretários do governante no 1º mês, no dia treze 
do mesmo e, conforme tudo, quando Hamã 
ordenou, se escreveu aos sátrapas do governante, 
e aos governadores que havia sobre todas as 
províncias, e aos príncipes de todos os povos; a 
cada província segundo o seu modo de escrever, 
e a cada povo segundo a sua língua; em nome do 
governante Assuero se escreveu, e com o anel do 
governante se selou. 13 Entiaram-se as cartas 
pelos correios a todas as províncias do 
governante, para que destruíssem, matassem, e 
fizessem perecer todos os yehudim, moços e 
velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 
treze do duodécimo mês, que é o mês de adar, e 
para que lhes saqueassem os bens. 14 Uma cópia 
do documento havia de ser publicada como 
decreto em cada província, para que todos os 
povos estivessem preparados para aquele dia. 15 
Os correios saíram às pressas segundo a ordem do 
governante, e o decreto foi proclamado em Susã, 
a capital. Então, o governante e Hamã se 
assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava 
perplexa.  

 Hadassah - Ester Capítulo, 4  

1 Quando Mordekai soube tudo quanto se havia 
passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e 
de cinza, e saiu pelo meio do povoado, clamando 
com grande e amargo clamor; 2 e chegou até 
diante da porta do governante, ninguém vestido 
de saco podia entrar elas portas do governante. 3 
Em todas as províncias aonde chegava a ordem do 
governante, e o seu decreto, havia entre os 
yehudim grande pranto, com abstinência, e choro, 
e lamentação; e muitos se deitavam em saco e em 
cinza. 4 Quando vieram as moças de Ester e os 
eunucos lhe fizeram saber, a monarca muito se 
entristeceu; e expediu roupa para Mordekai, a fim 
de que, despindo-lhe o saco, lha vestissem; ele, 
porém, não a aceitou. 5 Então Ester mandou 
chamar Hataque, um dos eunucos do governante, 
que este havia designado para a servir, e o 
mandou ir ter com Mordekai para saber que era 
aquilo, e por que era. 6 Hataque, saiu a ter com 
Mordekai à praça do povoado, diante da porta do 
governante; 7 e Mordekai lhe fez saber tudo 

quanto lhe tinha sucedido, como também a soma 
exata do dinheiro que Hamã prometera pagar ao 
tesouro do governante pela destruição dos 
yehudim. 8 Também lhe deu a cópia do decreto 
escrito que se publicara em susã para os destruir, 
para que a mostrasse a Ester, e lha explicasse, 
ordenando-lhe que fosse ter com o governante, e 
lhe pedisse clemência e lhe fizesse súplica ao seu 
povo. 9 Veio, Hataque, e referiu a Ester as palavras 
de Mordekai. 10 Falou Ester a Hataque, 
mandando-o dizer a Mordekai: 11 Todos os servos 
do governante, e o povo das províncias do 
governante, bem sabem que, para todo homem 
ou mulher que entrar à presença do governante 
no pátio interior sem ser chamado, não há senão 
uma sentença, a de morte, a menos que o 
governante estenda para ele o cetro de ouro, para 
que viva; mas eu já há trinta dias não sou chamada 
para entrar a ter com o governante. 12 E referiram 
a Mordekai as palavras de Ester. 13 Então 
Mordekai mandou que respondessem a Ester: 
Não imagines que, por estares no palácio do 
governante, terás mais sorte para escapar do que 
todos os outros yehudim. 14 Pois, se de todo te 
calares agora, de outra parte se levantarão 
socorro e livramento para os yehudim, mas tu e a 
casa de teu pai perecereis; e quem sabe se não foi 
para tal tempo como este que chegaste ao 
governo? 15 De novo Ester mandou-os responder 
a Mordekai: 16 Vai, ajunta todos os yehudim que 
se acham em Susã, e fazei abstinência por mim, e 
não comais nem bebais por três dias, nem de 
noite nem de dia; e eu e as minhas moças também 
assim jejuaremos. Depois irei ter com o 
governante, ainda que isso não é segundo a toráh; 
e se eu perecer, pereci. 17 Então Mordekai foi e 
fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara.  

 Hadassah - Ester Capítulo, 5  

1 Ao 3º dia Ester se vestiu de trajes reais, e se pôs 
no pátio interior do palácio do governante, 
defronte da sala do governante; e o governante 
estava assentado sobre o seu trono, na sala real, 
defronte da entrada. 2 E aconteceu que, vendo o 
governante à monarca Ester, que estava em pé no 
pátio, ela alcançou favor dele; e o governante 
estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na 
sua mão. Ester, chegou-se e tocou na ponta do 
cetro. 3 Então o governante lhe disse: O que é, 
monarca Ester? Qual é a tua petição? Até metade 
do governo se te dará. 4 Ester respondeu: Se 
parecer bem ao governante, venha hoje com 
Hamã ao banquete que tenho preparado para o 
governante. 5 Disse o governante: Fazei Hamã 
apressar-se para que se cumpra a vontade de 
Ester. Vieram, o governante e Hamã ao banquete 

Apenas uma amostra reduzida



Bíblia Restaurada Israelita   Hadassah - Ester 

610 

que Ester tinha preparado. 6 De novo disse o 
governante a Ester, no banquete do vinho: Qual é 
a tua petição? E ser-te-á concedida; e qual é o teu 
rogo? E se te dará, ainda que seja metade do 
governo. 7 Ester respondeu, dizendo; Veja a 
minha petição e o meu rogo: 8 Se tenho alcançado 
favor do governante, e se parecer bem ao 
governante conceder-me a minha petição e 
cumprir o meu rogo, venha o governante com 
Hamã ao banquete que lhes hei de preparar, e 
amanhã farei conforme a palavra do governante. 
9 Então naquele dia Hamã saiu alegre e de bom 
ânimo; porém, vendo Mordekai à porta do 
governante, e que ele não se levantava nem 
tremia diante dele, Hamã se encheu de furor 
contra Mordekai. 10 Contudo Hamã se refreou, e 
foi para casa; expediu e mandou vir os seus 
amigos, e Zéres, sua mulher. 11 E contou-lhes 
Hamã a grandeza de suas riquezas, o povaréu de 
seus filhos, e tudo em que o governante o tinha 
engrandecido, e como o havia exaltado sobre os 
príncipes e servos do governante. 12 E 
acrescentou: Tampouco a monarca Ester a 
ninguém fez vir com o governante ao banquete 
que preparou, senão a mim; e para amanhã estou 
convidado por ela juntamente com o governante. 
13 Contudo tudo isso não me satisfaz, enquanto 
eu vir o Yehudi Mordekai sentado à porta do 
governante. 14 Disseram a ele Zéres, sua mulher, 
e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 
cinquenta cúbitos de altura, e pela manhã dize ao 
governante que nela seja enforcado Mordekai; e 
então entra alegre com o governante para o 
banquete. E este conselho agradou a Hamã, que 
mandou fazer a forca.  

 Hadassah - Ester Capítulo, 6  

1 Naquela mesma noite fugiu do governante o 
sono; então ele mandou trazer o rolo de registro 
das crônicas, as quais se leram diante do 
governante. 2 E achou-se escrito que Mordekai 
tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos eunucos 
do governante, guardas da porta, que tinham 
procurado tirar a vida ao governante Assuero. 3 E 
o governante perguntou: Que honra, ou 
dignidade, foi conferida a Mordekai por Isso? 
Responderam os moços do governante que o 
serviam: Coisa nenhuma se lhe fez. 4 Disse o 
governante: Quem está no pátio? Ora, Hamã 
acabara de entrar no pátio exterior do palácio real 
para falar com o governante, a fim de que se 
enforcasse Mordekai na forca que lhe tinha 
preparado. 5 E os servos do governante lhe 
responderam: Hamã está esperando no pátio. E 
disse o governante que entrasse. 6 Hamã, entrou. 
Perguntou-lhe o governante: Que se fará ao 

homem a quem o governante se agrada honrar? 
Então Hamã disse consigo mesmo: A quem se 
agradaria o governante honrar mais do que a 
mim? 7 Pelo que disse Hamã ao governante: Para 
o homem a quem o governante se agrada honrar, 
8 sejam trazidos trajes reais que o governante 
tenha usado, e o cavalo em que o governante 
costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma 
coroa real; 9 sejam entregues os trajes e o cavalo 
à mão dum dos príncipes mais nobres do 
governante, e vistam deles aquele homem a 
quem o governante se agrada honrar, e façam-no 
andar montado pela praça do povoado, e 
proclamem diante dele: Assim se faz ao homem a 
quem o governante se agrada honrar! 10 Disse o 
governante a Hamã: Apressa-te, toma os trajes e 
o cavalo como disseste, e faze assim para com o 
Yehudi Mordekai, que está sentado à porta do 
governante; e não deixes falhar coisa alguma de 
tudo quanto disseste. 11 Hamã, tomou os trajes e 
o cavalo e vestiu a Mordekai, e o fez andar 
montado pela praça do povoado, e proclamou 
diante dele: Assim se faz ao homem a quem o 
governante se agrada honrar! 12 Depois disto 
Mordekai voltou para a porta do governante; 
porém Hamã se recolheu a toda pressa para sua 
casa, lamentando-se e de cabeça coberta. 13 E 
contou Hamã a Zerés, sua mulher, e a todos os 
seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. 
Então os seus sábios e Zerés, sua mulher, disseram 
a ele: Se Mordekai, diante de quem já começaste 
a cair, é da linhagem dos yehudim, não 
prevalecerás contra ele, antes certamente cairás 
diante dele. 14 Enquanto estes ainda falavam com 
ele, chegaram os eunucos do governante, e se 
apressaram a levar Hamã ao banquete que Ester 
preparara.  

 Hadassah - Ester Capítulo, 7  

1 Entraram, o governante e Hamã para se 
banquetearem com a monarca Ester. 2 Ainda 
outra vez disse o governante a Ester, no 2º dia, 
durante o banquete do vinho: Qual é a tua 
petição, monarca Ester? E ser-te-á concedida; e 
qual é o teu rogo? Até metade do governo se te 
dará. 3 Então respondeu a monarca Ester, e disse: 
Ó governante! Se eu tenho alcançado o teu favor, 
e se parecer bem ao governante, seja-me 
concedida a minha vida, veja a minha petição, e o 
meu povo, veja o meu rogo; 4 porque fomos 
vendidos, eu e o meu povo, para sermos 
destruídos, mortos e exterminados; se ainda por 
servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria 
me calado, ainda que o adversário não poderia ter 
compensado a perda do governante. 5 Falou o 
governante Assuero, e disse à monarca Ester: 
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35 Daniel 

 ֵסֶפר ָּדִנֵּיאל 
 

Daniel Capítulo, 1  

1 No ano terceiro do reinado de Yehoyakim, 
governante de Yehudah, veio Nebukadnesar, 
governante de Bavel, a Yerushalaim, e a sitiou. 2 E 
Yah HVHY lhe entregou nas mãos a Yehoyakim, 
governante de Yehudah, e uma parte dos vasos da 
casa de Elohim; e ele os levou para a terra de Sinar, 
para a casa do seu Elohim; e os pôs na casa do 
tesouro do seu Elohim. 3 Disse o governante a 
Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse 
alguns dos israelitas, no meio da linhagem real e 
dos nobres, 4 jovens em quem não houvesse 
defeito algum, de bela aparência, dotados de 
sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem 
capacidade para assistirem no palácio do 
governante; e que lhes ensinasse as letras e a 
língua dos Casdim. 5 E o governante lhes 
determinou a porção diária das iguarias do 
governante, e do vinho que ele bebia, e que assim 
fossem alimentados por três anos; para que no fim 
destes pudessem estar diante do governante. 6 
Entre eles se achavam, dos filhos de Yehudah, 
Daniyel, Hananias, Misael e Ozoriyah. 7 Mas o 
chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: 
a Daniyel, o de Beltessazar; a Hananias, o de 
Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Ozoriyah, o 
de Abednego. 8 Daniyel, porém, propôs no seu 
coração não se contaminar com a porção das 
iguarias do governante, nem com o vinho que ele 
bebia; por conseguinte pediu ao chefe dos 
eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 9 
Ora, Elohim fez com que Daniyel achasse 
benevolência e clemência diante do chefe dos 
eunucos. 10 E disse o chefe dos eunucos a Daniyel: 
Tenho medo do meu adon, o governante, que 
determinou a sua comida e a sua bebida; veria ele 
os seus rostos mais abatidos do que os dos outros 
jovens da sua idade? Assim poríeis em perigo a 
minha cabeça para com o governante. 11 Disse 
Daniyel ao despenseiro a quem o chefe dos 
eunucos havia posto sobre Daniyel, Hananias, 
Misael e Ozoriyah: 12 Experimenta, peço a você, 
os teus servos dez dias; e que se nos deem 
legumes a comer e água a beber. 13 Então se 
examine na tua presença o nosso semblante e o 

dos jovens que comem das iguarias reais; e 
conforme vires procederás para com os teus 
servos. 14 Assim ele lhes atendeu o pedido, e os 
experimentou dez dias. 15 E, ao fim dos dez dias, 
apareceram os seus semblantes melhores, e eles 
estavam mais gordos do que todos os jovens que 
comiam das iguarias reais. 16 Pelo que o 
despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que 
deviam beber, e lhes dava legumes. 17 Quanto a 
estes quatro jovens, Elohim lhes deu o 
conhecimento e a inteligência em todas as letras e 
em toda a sabedoria; e Daniyel era entendido em 
todas as visões e todos os sonhos. 18 E ao fim dos 
dias, depois dos quais o governante tinha 
ordenado que fossem apresentados, o chefe dos 
eunucos os apresentou diante de Nebukadnesar. 
19 Então o governante conversou com eles; e 
entre todos eles não foram achados outros tais 
como Daniyel, Hananias, Misael e Ozoriyah; por 
isso ficaram assistindo diante do governante. 20 E 
em toda matéria de sabedoria e discernimento, a 
respeito da qual lhes perguntou o governante, 
este os achou dez vezes mais doutos do que todos 
os magos e encantadores que havia em todo o seu 
governo. 21 Assim Daniyel continuou até o 1º ano 
do governante Koresh.  

 

 Daniel Capítulo, 2  

 

1 Ora no segundo ano do reinado de 
Nebukadnesar, teve Nebukadnesar uns sonhos; e 
o seu espírito se perturbou, e passou-se lhe o sono. 
2 Então o governante mandou chamar os magos, 
os encantadores, os adivinhadores, e os Casdim, 
para que declarassem ao governante os seus 
sonhos; eles vieram, e se apresentaram diante do 
governante. 3 E o governante lhes disse: Tive um 
sonho, e para saber o sonho está desvairado o 
meu espírito. 4 Os Casdim disseram ao governante 
em aramaico: Ó governante, vive eternamente; 
dize o sonho a teus servos, e daremos a 
interpretação. 5 Respondeu o governante, e disse 
aos Casdim: Esta minha palavra é irrevogável: se 
não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, 
serão despedaçados, e as suas casas serão feitas 
um monturo; 6 mas se vocês me declarardes o 
sonho e a sua interpretação, recebereis de mim 
dádivas, recompensas e grande honra. Por 
conseguinte, declarai-me o sonho e a sua 
interpretação. 7 Responderam pela segunda vez: 
Diga o governante o sonho a seus servos, e 
daremos a interpretação. 8 Respondeu o 
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governante, e disse: Bem sei eu que vocês querem 
ganhar tempo; porque veem que a minha palavra 
é irrevogável. 9 Se não me fizerem saber o sonho, 
uma só sentença será a sua; vocês prepararam 
palavras mentirosas e perversas para as 
proferirdes na minha presença, até que se mude o 
tempo. Por conseguinte, dizei-me o sonho, para 
que eu saiba que me podeis dar a sua 
interpretação. 10 Responderam os Casdim na 
presença do governante, e disseram: Não há 
ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra 
do governante; nenhum governante, por grande e 
poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante 
de algum mago ou encantador, ou caldeu. 11 A 
coisa que o governante requer é difícil, e ninguém 
há que a possa declarar ao governante, senão os 
deuses, cuja morada não é com a carne mortal. 12 
Então o governante muito se irou e enfureceu, e 
ordenou que matassem a todos os sábios de 
Bavel. 13 Saiu, o decreto, segundo o qual deviam 
ser mortos os sábios; e buscaram a Daniyel e aos 
seus companheiros, para que fossem mortos. 14 
Então Daniyel falou avisada e prudentemente a 
Arioque, capitão da guarda do governante, que 
tinha saído para matar os sábios de Bavel; 15 disse 
a Arioque, capitão do governante: Por que é o 
decreto do governante tão urgente? Então 
Arioque explicou o caso a Daniyel. 16 Ao que 
Daniyel se apresentou ao governante e pediu que 
lhe designasse o prazo, para que desse ao 
governante a interpretação. 17 Então Daniyel foi 
para casa, e fez saber o caso a Hananias, Misael e 
Ozoriyah, seus companheiros, 18 para que 
pedissem clemência ao ELOHIM dos céus sobre 
este mistério, a fim de que Daniyel e seus 
companheiros não perecessem, juntamente com 
o resto dos sábios de Bavel. 19 Então foi revelado 
o mistério a Daniyel numa visão de noite; pelo que 
Daniyel louvou Elohim dos céus. 20 Disse Daniyel: 
Seja bendito o nome de Elohim para todo o 
sempre, porque são dele a sabedoria e a força. 21 
Ele muda os tempos e as estações; ele remove os 
governantes e estabelece os governantes; é ele 
quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento 
aos entendidos. 22 Ele revela o profundo e o 
escondido; conhece o que está em trevas, e com 
ele mora a luz. 23 Ó Elohim de meus pais, a ti dou 
ações de benevolência e louvor porque me deu 
sabedoria e força; e agora me fizeste saber o que 
te pedimos; nos fizeste saber este assunto do 
governante. 24 Por isso Daniyel foi encontrar com 
Arioque, ao qual o governante tinha constituído 
para matar os sábios de Bavel; entrou, e disse 
assim: Não mates os sábios de Bavel; introduze-
me na presença do governante, e lhe darei a 

interpretação. 25 Então Arioque depressa 
introduziu Daniyel à presença do governante, e 
disse assim: Achei no meio dos filhos dos cativos 
de Yehudah um homem que fará saber ao 
governante a interpretação. 26 Respondeu o 
governante e disse a Daniyel, cujo nome era 
Beltessazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que 
tive e a sua interpretação? 27 Respondeu Daniyel 
na presença do governante e disse: O mistério que 
o governante exigiu, nem sábios, nem 
encantadores, nem magos, nem adivinhadores 
lhe podem revelar; 28 mas há um Elohim nos céus, 
o qual revela os mistérios; ele, fez saber ao 
governante Nebukadnesar o que há de suceder 
nos últimos dias. O teu sonho e as visões que 
tiveste na tua cama são estas: 29 Estando tu, ó 
governante, na tua cama, subiram os teus 
pensamentos sobre o que havia de suceder no 
futuro. Aquele, que revela os mistérios te fez saber 
o que há de ser. 30 E a mim me foi revelado este 
mistério, não por ter eu mais sabedoria que 
qualquer outro vivente, mas para que a 
interpretação se fizesse saber ao governante, e 
para que entendesses os pensamentos do teu lev. 
31 Tu, ó governante, na visão olhaste e veja uma 
grande estátua. Esta imensa estátua, de excelente 
esplendor, estava em pé diante de ti; e a sua 
aparência era terrível. 32 A cabeça dessa estátua 
era de ouro fino; o peito e os braços de prata; o 
ventre e as coxas de bronze; 33 as pernas de ferro; 
e os pés em parte de ferro e em parte de barro. 34 
Estavas vendo isto, quando uma pedra se 
descolou da montanha, sem auxílio de mãos, a 
qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e 
os esmiuçou. 35 Então foi juntamente esmiuçado 
o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais 
se fizeram como o pó da debulha do trigo durante 
o verão, e o vento os levou, e não se podia achar 
nenhum vestígio deles; a pedra, porém, que feriu 
a estátua se tornou uma grande montanha, e 
encheu toda a terra. 36 Este é o sonho; agora 
diremos ao governante a sua interpretação. 37 Tu, 
ó governante, és governante de governantes, a 
quem Elohim dos céus tem dado o governo, o 
poder, a força e a grandeza; 38 e em cuja mão ele 
entregou os filhos dos homens, onde quer que 
habitem, os animais do campo e as aves dos céus, 
e te fez reinar sobre todos eles; você é a cabeça de 
ouro. 39 Depois de ti se levantará outro governo, 
inferior ao teu; e um terceiro governo, de bronze, 
o qual terá domínio sobre toda a terra. 40 E terá 
um quarto governo, forte como ferro, uma vez 
que o ferro a tudo esmiúça e quebra; como o ferro 
quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e 
esmiuçará. 41 Quanto ao que viste dos pés e dos 
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dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de 
ferro, isso será um governo dividido; contudo terá 
nele alguma coisa da firmeza do ferro, que viste o 
ferro misturado com barro de lodo. 42 E como os 
dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte 
de barro, assim por uma parte o governo será 
forte, e por outra será frágil. 43 Quanto ao que 
viste do ferro misturado com barro de lodo, 
misturar-se-ão pelo casamento; mas não se 
ligarão um ao outro, assim como o ferro não se 
mistura com o barro. 44 Mas, nos dias desses 
governantes, Elohim dos céus suscitará um 
governo que não será jamais destruído; nem a 
soberania deste reino passará a outro povo; mas 
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e 
subsistirá para sempre. 45 Uma vez que viste que 
do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de 
mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a 
prata e o ouro, o grande ELOHIM faz saber ao 
governante o que há de suceder no futuro. Certo 
é o sonho, e fiel a sua interpretação. 46 Então o 
governante Nebukadnesar caiu com o rosto em 
terra, e 499reverenciou a Daniyel, e ordenou que 
lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. 
47 Respondeu o governante a Daniyel, e disse: 
Verdadeiramente, o seu Elohim é Elohim dos 
deuses, e Yah HVHY dos governantes, e o 
revelador dos mistérios, pudeste revelar este 
mistério. 48 Então o governante engrandeceu a 
Daniyel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o 
pôs por governador sobre toda a província de 
Bavel, como também o fez chefe principal de 
todos os sábios de Bavel. 49 A pedido de Daniyel, 
o governante constituiu superintendentes sobre 
os negócios da província de Bavel a Sadraque, 
Mesaque e Abednego; mas Daniyel permaneceu 
na corte do governante.  

 Daniel Capítulo, 3  

 

 
499 “reverenciou”: Nessa passagem, o rei Nvukadenetzar faz uma reverência 
a Daniel. Mas, muitas bíblias trazem a expressão “Adorou”. Essa palavra não 
está totalmente errada, se você levar em consideração que, em nosso idioma, 
essa mesma palavra, pode ser compreendida de forma não cultual. Por 
exemplo: Alguém diz “adoro sorvete de morango”, será que o morango é um 
elohim? É lógico que a pessoa não está adorando de forma cultual o sorvete. 
Mesmo assim, essa palavra “adorar” é tendenciosa à forma cultual. Algumas 
bíblias resolveram usar outras palavras, por exemplo: reverenciar, honrar ou 
em sinal de respeito. É claro como a luz do dia que, Daniel já mais aceitaria 
uma adoração de forma cultual. Daniel era um fiel servo de Adonai e não 
permitiria ser adorado como um elohim. Daniel entendia que, Nvukadenetzar 
estava o reverenciando como alguém que tinha a Luz do Verdadeiro Elohim.  

1 O governante Nebukadnesar fez uma estátua de 
ouro, a altura da qual era de sessenta cúbitos, e a 
sua largura de seis cúbitos; levantou-a no campo 
de Dura, na província de Bavel. 2 Então o 
governante Nebukadnesar mandou ajuntar os 
sátrapas, os prefeitos, os governadores, os 
conselheiros, os tesoureiros, os shoftim, os 
magistrados, e todos os oficiais das províncias, 
para que viessem à dedicação da estátua que ele 
fizera levantar. 3 Então se ajuntaram os sátrapas, 
os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os 
tesoureiros, os shoftim, os magistrados, e todos os 
oficiais das províncias, para a dedicação da estátua 
que o governante Nebukadnesar fizera levantar; e 
estavam todos em pé diante da imagem. 4 E o 
pregoeiro clamou em voz alta: A vocês é 
ordenado, ó povos, nações e gentes de todas as 
línguas: 5 Logo que ouvirem o som da corneta, da 
flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de 
foles, e de toda a sorte de música, prostrar-vos-eis, 
e adorareis a imagem de ouro que o governante 
Nebukadnesar tem levantado. 6 E qualquer que 
não se prostrar e não a adorar, será na mesma 
hora lançado dentro duma fornalha de fogo 
ardente. 7 Por conseguinte, no mesmo instante 
em que todos os povos ouviram o som da corneta, 
da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, e de toda 
a sorte de música, se prostraram todos os povos, 
nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro 
que o governante Nebukadnesar tinha levantado. 
8 Nesse tempo se chegaram alguns homens 
Casdim, e acusaram os yehudim. 9 E disseram ao 
governante Nebukadnesar: ó governante, vive 
eternamente. 10 Tu, ó governante, fizeste um 
decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som 
da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do 
saltério, da gaita de foles, e de toda a sorte de 
música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro; 
11 e qualquer que não se prostrasse e adorasse 
seria lançado numa fornalha de fogo ardente. 12 
Há uns homens yehudim, que tu constituíste sobre 
os negócios da província de Bavel: Sadraque, 

 Na LXX (Septuaginta) a palavra encontrada nessa passagem é “proskuneu”, 
que denota um ato de beijar a mão, ou mesmo honrar alguém, reconhecer 
que o outro é superior.  

 Na bíblia de Jerusalém, a passagem se encontra dessa forma: “.. prostrou-se 
com rosto em terra e inclinou-se perante Daniel…”.  

 Em outras Bíblias, é comumente usada a mesma palavra (proskuneo) que foi 
traduzida por “adorar”, e dessa forma, poderá levar o leitor a entender algo, 
que a Bíblia não intenciona.  
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Mesaque e Abednego; estes homens, ó 
governante, não fizeram caso de ti; a teus elohim 
não servem, nem adoram a estátua de ouro que 
levantaste. 13 Então Nebukadnesar, na sua ira e 
fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e 
Abednego. Logo estes homens foram trazidos 
perante o governante. 14 Falou Nebukadnesar, e 
lhes disse: E verdade, ó Sadraque, Mesaque e 
Abednego, que vocês não servem a meus elohim 
nem adorais a estátua de ouro que levantei? 15 
Agora, se estais prontos, quando ouvirem o som 
da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do 
saltério, da gaita de foles, e de toda a sorte de 
música, para vos prostrardes e adorardes a estátua 
que fiz, bom é; mas, se não a adorardes, serão 
lançados, na mesma hora, dentro duma fornalha 
de fogo ardente; e quem é esse Elohim que vos 
poderá livrar das minhas mãos? 16 Responderam 
Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao 
governante: ó Nebukadnesar, não necessitamos 
de te responder sobre este negócio. 17 O nosso 
ELOHIM a quem nós servimos pode nos livrar da 
fornalha de fogo ardente; e ele nos livrará da tua 
mão, ó governante. 18 Mas se não, fica sabendo, ó 
governante, que não serviremos a teus elohim 
nem adoraremos a estátua de ouro que 
levantaste. 19 Então Nebukadnesar se encheu de 
raiva, e se lhe mudou o aspecto do semblante 
contra Sadraque, Mesaque e Abednego; e deu 
ordem para que a fornalha se aquecesse sete 
vezes mais do que se costumava aquecer; 20 e 
ordenou a uns homens valentes do seu exército, 
que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e 
os lançassem na fornalha de fogo ardente. 21 
Então estes homens foram atados, vestidos de 
seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e 
demais roupas, e foram lançados na fornalha de 
fogo ardente. 22 Tão urgente era a ordem do 
governante e a fornalha estava tão quente, que a 
chama do fogo matou os homens que carregaram 
a Sadraque, Mesaque e Abednego. 23 E estes três 
homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram 
atados dentro da fornalha de fogo ardente. 24 
Então o governante Nebukadnesar se espantou e 
se levantou depressa; falou, e disse aos seus 
conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 
três homens atados? Responderam ao 
governante: É verdade, ó governante. 25 Disse ele: 
Assim eu, vejo quatro homens soltos, que andam 
passeando dentro do fogo, e nenhum dano 
sofrem; e a aparência do quarto é semelhante ao 
Filho de Elohim. 26 Então chegando-se 
Nebukadnesar à porta da fornalha de fogo 
ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e 
Abednego, servos de Elohim Poderoso, saí e vinde! 

Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do 
meio do fogo. 27 E os sátrapas, os prefeitos, os 
governadores, e os conselheiros do governante, 
estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido 
poder algum sobre os corpos destes homens, nem 
foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, 
nem sofreram mudança os seus mantos, nem 
sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. 28 Falou 
Nebukadnesar, e disse: Bendito seja Elohim de 
Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual expediu o 
seu mensageiro e livrou os seus servos, que 
confiaram nele e frustraram a ordem do 
governante, escolhendo antes entregar os seus 
corpos, do que servir ou adorar a elohim algum, 
senão o seu Elohim. 29 Por mim, é feito um 
decreto, que todo o povo, nação e língua que 
proferir blasfêmia contra Elohim de Sadraque, 
Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as 
suas casas sejam feitas um monturo; uma vez que 
não há outro elohim que possa livrar desta 
maneira. 30 Então o governante fez prosperar a 
Sadraque, Mesaque e Abednego na província de 
Babilônia.  

 

 Daniel Capítulo, 4  

1 Nebukadnesar governante, a todos os povos, 
nações, e línguas, que moram em toda a terra: Paz 
vos seja multiplicada. 2 Pareceu-me bem fazer 
conhecidos os sinais e maravilhas que Elohim, 
Elohim, tem feito para comigo. 3 Quão grandes 
são os seus sinais, e quão poderosas as suas 
maravilhas! O seu governo é um governo 
sempiterno, e o seu domínio de geração em 
geração. 4 Eu, Nebukadnesar, estava sossegado 
em minha casa, e próspero no meu palácio. 5 Tive 
um sonho que me espantou; e estando eu na 
minha cama, os pensamentos e as visões da minha 
cabeça me perturbaram. 6 Por conseguinte expedi 
um decreto, que fossem introduzidos à minha 
presença todos os sábios de Bavel, para que me 
fizessem saber a interpretação do sonho. 7 Então 
entraram os magos, os encantadores, os Casdim, 
e os adivinhadores, e lhes contei o sonho; mas não 
me fizeram saber a interpretação do mesmo. 8 Por 
fim entrou na minha presença Daniyel, cujo nome 
é Beltessazar, segundo o nome do meu elohim, e 
no qual há o espírito dos deuses santos; e eu lhe 
contei o sonho, dizendo: 9 Ó Beltessazar, chefe dos 
magos, uma vez que eu sei que há em ti o espírito 
dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, 
dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua 
interpretação. 10 Eram assim as visões da minha 
cabeça, estando eu na minha cama: eu olhava, e 
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veja uma árvore no meio da terra, e grande era a 
sua altura; 11 crescia a árvore, e se fazia forte, de 
maneira que a sua altura chegava até os céus, e era 
vista até os confins da terra. 12 A sua folhagem era 
formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela 
sustento para todos; debaixo dela os animais do 
campo achavam sombra, e as aves dos céus 
faziam morada nos seus ramos, e dela se 
mantinha toda a carne. 13 Eu via isso nas visões da 
minha cabeça, estando eu na minha cama, e um 
vigia, um Santo, descia dos céus. 14 Ele clamou em 
voz alta e disse assim: Derrubai a árvore, e cortai-
lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu 
fruto; afugentem-se os animais de debaixo dela, e 
as aves dos seus ramos. 15 Contudo deixai na terra 
o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e 
de bronze, no meio da tenra vegetação do campo; 
e seja molhado do orvalho dos céus, e seja a sua 
porção com os animais na vegetação da terra. 16 
Seja mudada a sua mente, para que não seja mais 
a de homem, e lhe seja dada mente de animal; e 
passem sobre ele sete tempos. 17 Esta sentença é 
por decreto dos vigias, e por mandado dos santos; 
a fim de que conheçam os viventes que Elohim 
tem domínio sobre o governo dos homens, e o dá 
a quem quer, e até o mais humilde dos homens 
constitui sobre eles. 18 Este sonho eu, governante 
Nebukadnesar, o vi. Tu, Beltessazar, dize a 
interpretação; uma vez que todos os sábios do 
meu governo não puderam fazer-me saber a 
interpretação; mas tu podes; há em ti o espírito 
dos deuses santos. 19 Então Daniyel, cujo nome 
era Beltessazar, esteve atônito por algum tempo, 
e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, o 
governante e disse: Beltessazar, não te espante o 
sonho, nem a sua interpretação. Respondeu 
Beltessazar, e disse: Meu dominante, seja o sonho 
para os que te odeiam, e a sua interpretação para 
os teus inimigos: 20 A árvore que viste, que 
cresceu, e se fez forte, cuja altura chegava até os 
céus, e que era vista em toda a terra; 21 cujas 
folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e 
em que para todos havia sustento, debaixo da qual 
os animais do campo achavam sombra, e em cujos 
ramos habitavam as aves dos céus; 22 você é, ó 
governante, que cresceste, e te fizeste forte; a tua 
grandeza cresceu, e chegou até os céus, e o teu 
domínio até a extremidade da terra. 23 E quanto 
ao que viu o governante, um vigia, um Santo, que 
descia dos céus, e que dizia: Cortai a árvore, e 
destruí-a; contudo deixai na terra o tronco com as 
suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no 
meio da tenra vegetação do campo; e seja 
molhado do orvalho dos céus, e seja a sua porção 
com os animais do campo, até que passem sobre 

ele sete tempos; 24 esta é a interpretação, ó 
governante é o decreto de Elohim, que é vindo 
sobre o governante, meu adon: 25 serás expulso 
do meio dos homens, e a tua morada será com os 
animais do campo, e te farão comer vegetação 
como os bois, e serás molhado do orvalho dos 
céus, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti; 
até que conheças que Elohim tem domínio sobre 
o governo dos homens, e o dá a quem quer. 26 E 
quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco 
com as raízes da árvore, o teu governo voltará para 
ti, depois que tiveres conhecido que os céus reina. 
27 Por conseguinte, ó governante, aceita o meu 
conselho, e põe fim aos teus erros, praticando a 
justiça, e às tuas transgressões, usando de 
clemência com os pobres, se, acaso, se prolongar 
a tua tranquilidade. 28 Tudo isso veio sobre o 
governante Nebukadnesar. 29 Ao cabo de doze 
meses, quando passeava sobre o palácio real de 
Bavel, 30 falou o governante, e disse: Não é esta a 
grande Bavel que eu edifiquei para a morada real, 
pela força do meu poder, e para a grandeza da 
minha majestade? 31 Ainda estava a palavra na 
boca do governante, quando caiu uma voz dos 
céus: A ti se diz, ó governante Nebukadnesar: 
Passou de ti o governo. 32 E serás expulso do meio 
dos homens, e a tua morada será com os animais 
do campo; far-te-ão comer vegetação como os 
bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que 
conheças que Elohim tem domínio sobre o 
governo dos homens, e o dá a quem quer. 33 Na 
mesma hora a palavra se cumpriu sobre 
Nebukadnesar, e foi expulso do meio dos homens, 
e comia vegetação como os bois, e o seu corpo foi 
molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o 
cabelo como as penas da águia, e as suas unhas 
como as das aves: 34 Mas ao fim daqueles dias eu, 
Nebukadnesar, levantei aos céus os meus olhos, e 
voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse 
Elohim, e louvei, e exaltai ao que vive para sempre; 
porque o seu domínio é um domínio sempiterno, 
e o seu governo é de geração em geração. 35 E 
todos os moradores da terra são reputados em 
nada; e segundo a sua vontade ele opera no corpo 
celeste e entre os moradores da terra; não há 
quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: Que 
fazes? 36 No mesmo tempo voltou a mim o meu 
entendimento; e para a grandeza do meu governo 
voltou a mim a minha majestade e o meu 
resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e 
os meus grandes; e fui restabelecido no meu 
governo, e foi-me acrescentada excelente 
grandeza. 37 Agora, eu, Nebukadnesar, louvo, e 
exalço, e glorifico ao Governante dos céus; porque 
todas as suas obras são retas, e os seus caminhos 
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justos, e ele pode humilhar aos que andam na 
soberba.  

 Daniel Capítulo, 5  

1 O governante Belsazar deu um grande banquete 
a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença 
dos mil. 2 Havendo Belsazar provado o vinho, 
mandou trazer os vasos de ouro e de prata que 
Nebukadnesar, seu pai, tinha tirado do templo que 
estava em Yerushalaim, a fim de que o 
governante, os seus grandes, as suas mulheres e 
concubinas neles bebessem. 3 Então trouxeram os 
vasos de ouro que foram tirados do templo da 
casa de Elohim, que estava em Yerushalaim, e 
beberam por eles o governante, os seus grandes, 
as suas mulheres e concubinas. 4 Beberam vinho, 
e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, 
de bronze, de ferro, de madeira, e de pedra. 5 Na 
mesma hora apareceram uns dedos de mão de 
homem, e escreviam, defronte da menorah, na 
caiadura da parede do palácio real; e o governante 
via a parte da mão que estava escrevendo. 6 
Mudou-se, então, o semblante do governante, e 
os seus pensamentos o perturbaram; as juntas dos 
seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos 
batiam um no outro. 7 E o governante ordenou 
em voz alta que se introduzissem os encantadores, 
os Casdim e os adivinhadores; e falou o 
governante, e disse aos sábios de Bavel: Qualquer 
que ler esta escritura e me declarar a sua 
interpretação, será vestido de púrpura e trará uma 
corrente de ouro ao pescoço, e no governo será o 
terceiro governante. 8 Então entraram todos os 
sábios do governante; mas não puderam ler o 
escrito, nem fazer saber ao governante a sua 
interpretação. 9 Nisto ficou o governante Belsazar 
muito desvairado, e se lhe mudou o semblante; e 
os seus grandes estavam perplexos. 10 Ora a 
monarca, por causa das palavras do governante e 
dos seus grandes, entrou na casa do banquete; e a 
monarca disse: ó governante, vive para sempre; 
não te perturbem os teus pensamentos, nem se 
mude o teu semblante. 11 Há no teu governo um 
homem que tem o espírito dos deuses santos; e 
nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, 
e sabedoria, como a sabedoria dos deuses; e teu 
pai, o governante Nebukadnesar, sim, teu pai, ó 
governante, o constituiu chefe dos magos, dos 
encantadores, dos Casdim, e dos adivinhadores; 
12 uma vez que se achou neste Daniyel um 
espírito excelente, e conhecimento e 
entendimento para interpretar sonhos, explicar 
enigmas e resolver dúvidas, ao qual o governante 
pôs o nome de Beltessazar. Chame-se, agora 

Daniyel, e ele dará a interpretação. 13 Então 
Daniyel foi introduzido à presença do governante. 
Falou o governante, e disse a Daniyel: Você é 
aquele Daniyel, dos cativos de Yehudah, que o 
governante, meu pai, trouxe de Yehudah? 14 
Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito 
dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, 
entendimento e excelente sabedoria. 15 Acabam 
de ser introduzidos à minha presença os sábios, os 
encantadores, para lerem o escrito, e me fazerem 
saber a sua interpretação; mas não puderam dar a 
interpretação destas palavras. 16 Ouvi dizer, 
porém, a teu respeito que podes dar 
interpretações e resolver dúvidas. Agora, se 
puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua 
interpretação, serás vestido de púrpura, e terás 
uma corrente de ouro ao pescoço, e serás o 
terceiro no governo governante. 17 Então 
respondeu Daniyel, e disse na presença do 
governante: Os teus presentes fiquem contigo, e 
dá os teus prêmios a outro; contudo, vou ler ao 
governante o escrito, e lhe farei saber a 
interpretação. 18 O Eterno ELOHIM, ó governante, 
deu a Nebukadnesar, teu pai, um governo, e 
grandeza, kevod e majestade; 19 e por causa da 
grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, e 
línguas tremiam e temiam diante dele; a quem 
queria matava, e a quem queria conservava em 
vida; a quem queria exaltava, e a quem queria 
abatia. 20 Mas quando o seu coração se elevou, e 
sua mente se endureceu pelo orgulho, foi 
derrubado do seu trono real, e passou dele o seu 
esplendor. 21 E foi expulso do meio dos filhos dos 
homens, e o seu coração foi feito semelhante aos 
dos animais, e a sua morada foi com os jumentos 
monteses; deram-lhe a comer vegetação como 
aos bois, e do orvalho dos céus foi molhado o seu 
corpo, até que conheceu que Elohim tem domínio 
sobre o governo dos homens, e constitui sobre ele 
a quem quer. 22 E tu, Belsazar, que és seu filho, 
não humilhaste o teu lev, ainda que soubeste tudo 
isso; 23 porém te elevaste contra Yah HVHY dos 
céus; foram trazidos a tua presença os vasos da 
casa dele, e tu, os teus grandes, as tua mulheres e 
as tuas concubinas, bebestes vinho neles; além 
disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, 
de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que 
não veem, não ouvem, nem sabem; mas ao 
ELOHIM, em cuja mão está a tua vida, e de quem 
são todos os teus caminhos, não glorificaste. 24 
Então por ele foi enviada aquela parte da mão, que 
traçou este escrito. 25 Esta, é a escritura que foi 
traçada: MENE, MENE, TEQUEL, UFARSlM. 26 Esta 
é a interpretação daquilo: MENE: Contou Elohim o 
teu governo, e o acabou. 27 TEQUEL: Pesado foste 
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na balança, e foste achado em falta. 28 PERES: 
Dividido está o teu governo, e entregue aos medos 
e persas. 29 Então Belsazar deu ordem, e vestiram 
a Daniyel de púrpura, puseram-lhe uma corrente 
de ouro ao pescoço, e proclamaram a respeito 
dele que seria o terceiro em autoridade no 
governo. 30 Naquela mesma noite Belsazar, o 
governante dos Casdim, foi morto. 31 E 
Daryavesh, o medo, recebeu o governo, tendo 
cerca de sessenta e dois anos de idade.  

  

Daniel Capítulo, 6  

1 Pareceu bem a Daryavesh constituir sobre o 
governo cento e vinte sátrapas, que estivessem 
por todo o governo; 2 e sobre eles três 
presidentes, dos quais Daniyel era um; a fim de 
que estes sátrapas lhes dessem conta, e que o 
governante não sofresse dano. 3 Então o mesmo 
Daniyel sobrepujava a estes presidentes e aos 
sátrapas; porque nele havia um espírito excelente; 
e o governante pensava constituí-lo sobre todo o 
governo: 4 Nisso os presidentes e os sátrapas 
procuravam achar ocasião contra Daniyel a 
respeito do governo, mas não podiam achar 
ocasião ou falta alguma porque ele era fiel, e não 
se achava nele nenhum erro nem falta. 5 Pelo que 
estes homens disseram: Nunca acharemos 
ocasião alguma contra este Daniyel, a menos que 
a procuremos no que diz respeito à toráh de seu 
Elohim. 6 Então os presidentes e os sátrapas foram 
juntos ao governante, e disseram a ele assim: ó 
governante Daryavesh, vive para sempre. 7 Todos 
os presidentes do governo, os prefeitos e os 
sátrapas, os conselheiros e os governadores, 
concordaram em que o governante devia baixar 
um decreto e publicar o respectivo interdito, que 
qualquer que, por espaço de trinta dias, fizer uma 
petição a qualquer elohim, ou a qualquer homem, 
exceto a ti, ó governante, seja lançado na cova dos 
leões. 8 Agora ó governante, estabelece o 
interdito, e assina o edital, para que não seja 
mudado, conforme a toráh dos medos e dos 
persas, que não se pode revogar. 9 Em virtude 
disto o governante Daryavesh assinou o edital e o 
interdito. 10 Quando Daniyel soube que o edital 
estava assinado, entrou em sua casa, no seu 
quarto em cima, onde estavam abertas as janelas 
que davam para o lado de Yerushalaim; e três 
vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava 
ações de benevolência diante do seu Elohim, 
como também antes costumava fazer. 11 Então 
aqueles homens foram juntos, e acharam a 
Daniyel orando e suplicando diante do seu Elohim. 

12 Depois se foram à presença do governante e 
lhe perguntaram com relação ao interdito real: Por 
acaso não assinaste um interdito pelo qual todo 
homem que fizesse uma petição a qualquer 
elohim, ou a qualquer homem por espaço de 
trinta dias, exceto a ti, ó governante, fosse lançado 
na cova dos leões? Respondeu o governante, e 
disse: Esta palavra é certa, conforme a toráh dos 
medos e dos persas, que não se pode revogar. 13 
Então responderam ao governante, dizendo-lhe: 
Esse Daniyel, que é dos exilados de Yehudah, não 
tem feito caso de ti, ó governante, nem do 
interdito que assinaste; antes três vezes por dia faz 
a sua súplica. 14 Ouvindo, então, o governante, a 
notícia, ficou muito desapontado consigo mesmo, 
e propôs em seu coração livrar a Daniyel; 
trabalhou até o pôr do sol para o salvar. 15 Nisso 
aqueles homens se ajuntaram perante o 
governante e disseram a ele: Sabe, ó governante, 
que é toráh dos medos e persas que nenhum 
interdito ou decreto que o governante 
estabelecer, se pode mudar. 16 Então o 
governante deu ordem e trouxeram a Daniyel, e o 
lançaram na cova dos leões. Disse o governante a 
Daniyel: O teu ELOHIM, a quem tu continuamente 
serves, ele te livrará. 17 E uma pedra foi trazida e 
posta sobre a boca da cova; e o governante a selou 
com o seu anel e com o anel dos seus grandes, 
para que nada se mudasse com relação a Daniyel. 
18 Depois o governante se dirigiu para o seu 
palácio, e passou a noite em abstinência; e não 
foram trazidos à sua presença instrumentos 
musicais, e fugiu dele o sono. 19 Então o 
governante se levantou ao romper do dia, e foi 
com pressa à cova dos leões. 20 E, chegando-se à 
cova, chamou por Daniyel com voz triste; e disse o 
governante a Daniyel: ó Daniyel, servo de Elohim 
vivo; acaso o teu ELOHIM, a quem tu 
continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos 
leões? 21 Então Daniyel falou ao governante: ó 
governante, vive para sempre. 22 O meu ELOHIM 
expediu o seu mensageiro, e fechou a boca dos 
leões, e eles não me fizeram mal algum; porque foi 
achada em mim inocência diante dele; e diante de 
ti, ó governante, não tenho cometido delito algum. 
23 Então o governante muito se alegrou, e 
mandou tirar a Daniyel da cova. Assim foi tirado 
Daniyel da cova, e não se achou nele lesão alguma, 
porque ele confiou em seu Elohim. 24 E o 
governante deu ordem, e foram trazidos aqueles 
homens que tinham acusado Daniyel, e foram 
lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas 
mulheres; e ainda não tinham chegado ao fundo 
da cova quando os leões se apoderaram deles, e 
lhes quebraram todos os ossos. 25 Então o 
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36 Ezrah – Esdras 

ְנֶחְמָיה-ֶעְזָרא ֵסֶפר  

] ֶעְזָרא[  
 Ezrah - Esdras Capítulo, 1  

1 No 1º ano de Koresh, governante da Pérsia, para 
que se cumprisse a palavra de Yah HVHY 
proferida pela boca de Yirmiyahu, despertou Yah 
HVHY o espírito de Koresh, governante da Pérsia, 
de modo que ele fez proclamar por todo o seu 
governo, de viva voz e por escrito, este decreto: 2 
Assim diz Koresh, governante da Pérsia: O Yah 
HVHY Elohim dos céus me deu todos os reinos da 
terra, e me encarregou de lhe construir uma casa 
em Yerushalaim, que é em Yehudah. 3 Quem há 
entre vocês de todo o seu povo (seja seu Elohim 
com ele) suba para Yerushalaim, que é em 
Yehudah, e edifique a casa de Yah HVHY Elohim 
de Yisrael; ele é Elohim que mora em Yerushalaim. 
4 E todo remanescente, seja qual for o lugar em 
que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse 
lugar com prata, com ouro, com bens e com 
animais, afora a oferenda voluntária para a casa de 
Elohim, que está em Yerushalaim. 5 Então se 
levantaram os chefes das casas paternas de 
Yehudah e Binyamin e os cohanim, e os leviim, 
todos aqueles cujo espírito Elohim despertara, 
para subirem a construir a casa de Yah HVHY que 
está em Yerushalaim. 6 E todos os seus vizinhos os 
ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com 
bens, com animais e com coisas preciosas, afora 
tudo o que se ofereceu voluntariamente. 7 
Também o governante Koresh tirou os utensílios 
que pertenciam à casa de Yah HVHY e que 
Nebukadnesar tinha trazido de Yerushalaim e 
posto na casa de seus deuses. 8 Koresh, 
governante da Pérsia, tirou-os pela mão de 
Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados 
a Sesbazar, príncipe de Yehudah. 9 Este é o 
número deles: Trinta bacias de ouro, mil bacias de 
prata, vinte e nove incensários, 10 trinta taças de 
ouro, quatrocentas e dez taças de prata e mil 
outros utensílios. 11 Todos os utensílios de ouro e 
de prata foram cinco mil e quatrocentos; todos 
estes levou Sesbazar, quando os da prisão foram 
conduzidos de Bavel para Yerushalaim.  

 Ezrah - Esdras Capítulo, 2  

1 Estes são os filhos da província que subiram da 
prisão, no meio dos exilados, a quem 
Nebukadnesar, governante de Bavel, tinha levado 
para Bavel, e que voltaram para Yerushalaim e 
para Yehudah, cada um para a sua cidade; 2 os 
quais vieram com Zerubabel Yehua Nechemeyah, 
Seraías, Reelaías, Mordekai, Bilsã, Mizpar, Bigvai, 
Reum e Baaná. O número dos homens do povo de 
Yisrael. 3 Os filhos de Parós, dois mil cento e 
setenta e dois. 4 Os filhos de Sefatias, trezentos e 
setenta e dois. 5 Os filhos de Ará, setecentos e 
setenta e cinco. 6 Os filhos de Paate-Moav, dos 
filhos de Yehua e de Yahuabb, dois mil oitocentos 
e doze. 7 Os filhos de Elão, mil duzentos e 
cinquenta e quatro. 8 Os filhos de Zatu, 
novecentos e quarenta e cinco. 9 Os filhos de 
Zacai, setecentos e sessenta. 10 Os filhos de Bani, 
seiscentos e quarenta e dois. 11 Os filhos de Bebai, 
seiscentos e vinte e três. 12 Os filhos de Azgade, 
mil duzentos e vinte e dois. 13 Os filhos de 
Adonicão, seiscentos e sessenta e seis. 14 Os filhos 
de Bigvai, dois mil e cinquenta e seis. 15 Os filhos 
de Adim, quatrocentos e cinquenta e quatro. 16 
Os filhos de Ater, de Hizekiyah, noventa e oito. 17 
Os filhos de Bezai, trezentos e vinte e três. 18 Os 
filhos de Yorah, cento e doze. 19 Os filhos de 
Hasum, duzentos e vinte e três. 20 Os filhos de 
Gibar, noventa e cinco. 21 Os filhos de Beit Lehem, 
cento e vinte e três. 22 Os homens de Netofá, 
cinquenta e seis. 23 Os homens de Anatote, cento 
e vinte e oito. 24 Os filhos de Azmavete, quarenta 
e dois. 25 Os filhos de Quiriate-Arim, de Cefira e de 
Beerote, setecentos e quarenta e três26 Os filhos 
de Ramá e de Gaba, seiscentos e vinte e um. 27 Os 
homens de Micmás, cento e vinte e dois. 28 Os 
homens de Beit-EL e de Ai, duzentos e vinte e três. 
29 Os filhos de Nebo, cinquenta e dois. 30 Os filhos 
de Magbis, cento e cinquenta e seis. 31 Os filhos 
do outro Elão, mil duzentos e cinquenta e quatro. 
32 Os filhos de Harim, trezentos e vinte. 33 Os 
filhos de Lode, de Hadide e de Ono, setecentos e 
vinte e cinco. 34 Os filhos de Yeriho, trezentos e 
quarenta e cinco. 35 Os filhos de Senaá, três mil 
seiscentos e trinta. 36 Os cohanim: os filhos de 
Ydayah, da casa de Yehua, novecentos e setenta e 
três. 37 Os filhos de Imer, mil e cinquenta e dois. 
38 Os filhos de Pasur, mil duzentos e quarenta e 
sete. 39 Os filhos de Harim, mil e dezessete. 40 Os 
leviim os filhos de Yehua, e de Cadmiel, dos filhos 
de Hodavias, setenta e quatro. 41 Os cantores: os 
filhos de Asafe, cento e vinte e oito. 42 Os filhos dos 
porteiros: os filhos de Salum, os filhos de Ater, os 
filhos de Talmom, os filhos de Acube, os filhos de 
Hatita, os filhos de Sobai, ao todo, cento e trinta e 
nove. 43 Os netinins: os filhos de Ziá, os filhos de 
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Hasufa, os filhos de Tabaote, 44 os filhos de 
Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, 45 os 
filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de 
Acube, 46 os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, 
os filhos de Hanã, 47 os filhos de Gidel, os filhos de 
Gaar, os filhos de Reaías, 48 os filhos de Rezin, os 
filhos de Necoda, os filhos de Gazão, 49 os filhos de 
Uzá, os filhos de Paséia, os filhos de Besai, 50 os 
filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos dos 
nefusins, 51 os filhos de Baquebuque, os filhos de 
Hacufa, os filhos de Hurur, 52 os filhos de Bazlute, 
os filhos de Meída, os filhos de Harsa, 53 os filhos 
de Barcos, os filhos de Sísera, os filhos de Tamá, 54 
os filhos de Nezias, os filhos de Hatifa. 55 Os filhos 
dos servos de Shelomoh: os filhos de Sotai, os 
filhos de Soferete, os filhos de Peruda, 56 os filhos 
de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, 57 
os filhos de Sefatias, os filhos de Hatil, os filhos de 
Poquerete-Hazebaim os filhos de Ami. 58 Todos os 
netinins e os filhos dos servos de Shelomoh foram 
trezentos e noventa e dois. 59 Estes foram os que 
subiram de Tel-Mela, de Tel-Harsa, de Querube, 
de Adã e de Imer; porém não puderam provar que 
os seus clâs e sua linhagem eram de Yisrael: 60 os 
filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de 
Necoda, seiscentos e cinquenta e dois. 61 E dos 
filhos dos cohanim: os filhos de Habaías, os filhos 
de Hacoz, os filhos de Barzilai, que tomou mulher 
das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado 
do seu nome. 62 Estes procuraram o seu registro 
entre os que estavam arrolados nas genealogias, 
mas não foi encontrado; pelo que, por imundos, 
foram excluídos do sacerdócio; 63 e o governador 
lhes intimou que não comessem das coisas 
santíssimas, até que se levantasse um cohen com 
Urim e Tumim. 64 Toda esta congregação junta 
somava quarenta e dois mil trezentos e sessenta, 
65 afora os seus servos, e as suas servas, que foram 
sete mil trezentos e trinta e sete; também havia 
duzentos cantores e cantoras. 66 Os seus cavalos 
eram setecentos e trinta e seis; os seus mulos, 
duzentos e quarenta e cinco; 67 os seus camelos, 
quatrocentos e trinta e cinco; os jumentos, seis mil 
setecentos e vinte. 68 Alguns dos chefes das casas 
paternas, vindo à casa de Yah HVHY em 
Yerushalaim, deram ofertas voluntárias para a 
casa de Elohim, para a edificarem no seu lugar; 69 
conforme as suas posses, deram para a tesouraria 
da obra, em ouro sessenta e um mil dáricos, e em 
prata cinco mil minas, e cem vestes sacerdotais. 70 
Os cohanim e os leviim, e alguns do povo, tanto os 
cantores como os porteiros e os netinins, 
habitaram nas suas cidades, e todo o Yisrael nas 
suas cidades.  

 Ezrah - Esdras Capítulo, 3  

1 Quando chegou o 7º mês, estando já os israelitas 
nas suas cidades, ajuntou-se o povo, como um só 
homem, em Yerushalaim. 2 Então se levantou 
Yehua, filho de Jozadaque, com seus irmãos, os 
cohanim, e Zerubabel, filho de Sealtiel, e seus 
irmãos; e edificaram o altar de Elohim de Yisrael, 
para oferecerem sobre ele oferendas, como está 
escrito na toráh de Moshe, homem de Elohim. 3 
Colocaram o altar sobre a sua base ( o terror estava 
sobre eles por causa dos povos das terras e 
ofereceram sobre ele oferendas a Yah HVHY 
oferendas pela manhã e à tarde. 4 E celebraram a 
festa dos tabernáculos como está escrito, e 
ofereceram oferendas diários segundo o número 
ordenado para cada dia, 5 e em seguida o sacrifício 
contínuo, e os das luas novas e de todas as festas 
fixas de Yah HVHY como também os de qualquer 
que fazia oferenda voluntária a Yah HVHY. 6 
Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer 
oferendas a Yah HVHY; porém ainda não haviam 
sido lançados os alicerces do templo de Yah 
HVHY. 7 Deram dinheiro aos pedreiros e aos 
carpinteiros; como também comida e bebida, e 
azeite aos sidônios, e aos tírios, para trazerem do 
Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, 
segundo a concessão que lhes tinha feito Koresh, 
governante da Pérsia. 8 No segundo ano da sua 
vinda à casa de Elohim em Yerushalaim, no 2º mês, 
Zerubabel, filho de Sealtiel, e Yehua, filho de 
Jozadaque, e os outros seus irmãos, os cohanim e 
os leviim, e todos os que vieram da prisão para 
Yerushalaim, deram início à obra e constituíram os 
leviim da idade de vinte anos para cima, para 
superintenderem a obra da casa de Yah HVHY. 9 
Então se levantaram Yehua com seus filhos e seus 
irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Yehudah, 
como um só homem, para superintenderem os 
que faziam a obra na casa de Elohim; como 
também os filhos de Henadade, com seus filhos e 
seus irmãos, os leviim. 10 Quando os edificadores 
lançaram os alicerces do templo de Yah HVHY os 
cohanim trajando suas vestes, apresentaram-se 
com cornetas, e os leviim, filhos de Asafe, com 
címbalos, para louvarem a Yah HVHY segundo a 
ordem de David, governante de Yisrael. 11 E 
cantavam a revezes, louvando a Yah HVHY e 
dando-lhe ações de benevolência com estas 
palavras: Porque ele é bom; porque a sua 
benignidade dura para sempre sobre Yisrael. E 
todo o povo levantou grande brado, quando 
louvaram a Yah HVHY por se terem lançado os 
alicerces da casa de Yah HVHY. 12 Muitos, porém, 
dos cohanim e dos leviim, e dos chefes das casas 
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paternas, os idosos que tinham visto a primeira 
casa, choraram em altas vozes quando, a sua vista, 
foi lançado a base desta casa; também muitos 
gritaram de prazer; 13 de maneira que não podia 
o povo distinguir as vozes do prazer das vozes do 
choro do povo; porque o povo bradava em tão 
altas vozes que o som se ouvia de mui longe.  

 Ezrah - Esdras Capítulo, 4  

1 Ouvindo os adversários de Yehudah e de 
Binyamin que os que tornaram da prisão 
edificavam o templo a Yah HVHY Elohim de 
Yisrael, 2 chegaram-se a Zerubabel e aos chefes 
das casas paternas, e disseram-lhes: Deixai-nos 
construir convosco; como vocês, buscamos o seu 
Elohim; como também nós lhe temos sacrificado 
desde os dias de Esar-Hadom, governante da 
Ashur, que nos fez subir para aqui. 3 
Responderam-lhes, porém, Zerubabel e Yehua e 
os outros chefes das casas paternas de Yisrael: Não 
convém que vocês e nós edifiquemos casa a nosso 
ELOHIM: mas nós sozinhos a edificaremos a Yah 
HVHY Elohim de Yisrael, como nos ordenou o 
governante Koresh, governante da Pérsia. 4 Então 
o povo da terra debilitava as mãos do povo de 
Yehudah, e os inquietava, impedindo-os de 
construir; 5 e assalariaram contra eles conselheiros 
para frustrarem o seu plano, por todos os dias de 
Koresh, governante da Pérsia, até o reinado de 
Daryavesh, governante da Pérsia. 6 No reinado de 
Assuero, no princípio do seu governo, escreveram 
uma acusação contra os moradores de Yehudah e 
de Yerushalaim. 7 Também nos dias de Artaxerxes 
escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel, e os 
companheiros destes, a Artaxerxes, governante da 
Pérsia; e a carta foi escrita em caracteres 
aramaicos, e traduzida na língua aramaica. 8 
Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, 
escreveram uma carta contra Yerushalaim, ao 
governante Artaxerxes, do teor seguinte, 9 isto é, 
escreveram Reum, o comandante, Sinsai, o 
escrivão, e os seus companheiros, os shoftim, os 
governadores, os oficiais, os persas, os homens de 
Ereque, os babilônios, os susanquitas, isto é, os 
elamitas, 10 e as demais nações que o grande e 
afamado Osnapar transportou, e que fez morar na 
cidade de Shomron e no restante da província 
dalém do Rio. 11 Veja, a cópia da carta que 
mandaram ao governante Artaxerxes: Teus 
servos, os homens de além do Rio, assim 
escrevem: 12 Saiba o governante que os yehudim 
que subiram de ti a nós foram a Yerushalaim e 
estão reedificando aquela rebelde e malvada 
cidade, e vão restaurando os seus muros e 

reparando os seus fundamentos. 13 Agora saiba o 
governante que, se aquela cidade for reedificada e 
os muros forem restaurados, eles não pagarão 
nem tributo, nem imposto, nem pedágio; e assim 
se danificará a fazenda dos governantes. 14 Agora, 
visto que comemos do sal do palácio, e não nos 
convém ver a desonra do governante, por isso 
mandamos dar aviso ao governante, 15 para que 
se busque no rolo das crônicas de teus pais; e 
acharás no rolo das crônicas e saberás que aquela 
é uma cidade rebelde, e danosa a governantes e 
províncias, e que nela houve rebelião em tempos 
antigos; por isso é que ela foi destruída. 16 Nós, 
estamos avisando ao governante que, se aquela 
cidade for reedificada e os seus muros forem 
restaurados, não terás porção alguma a oeste do 
Rio. 17 Então o governante expediu esta resposta 
a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos 
demais seus companheiros que habitavam em 
Shomron, como aos restantes que estão além do 
Rio: Paz! 18 A carta que nos enviastes foi 
obviamente lida na minha presença. 19 E, 
ordenando-o eu, buscaram e acharam que desde 
tempos antigos aquela cidade se tem levantado 
contra os governantes, e que nela se tem feito 
rebelião e sedição. 20 E tem havido governantes 
poderosos sobre Yerushalaim, os quais 
dominavam igualmente toda a província dalém do 
Rio; e a eles se pagavam tributos, impostos e 
pedágio. 21 Agora, dai ordem para que aqueles 
homens parem, a fim de que não seja edificada 
aquela cidade até que eu dê ordem. 22 E guardai-
vos de serdes vagarosos nisto; não suceda que o 
dano cresça em prejuízo dos governantes. 23 
Então, logo que a cópia da carta do governante 
Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o 
escrivão, e seus companheiros, foram eles 
apressadamente a Yerushalaim, aos yehudim, e os 
impediram à força e com violência. 24 Então 
cessou a obra da casa de Elohim, que estava em 
Yerushalaim, ficando interrompida até o segundo 
ano do reinado de Daryavesh, governante da 
Pérsia.  

 Ezrah - Esdras Capítulo, 5  

1 Os navim Ageu e Zacaryah, filho de Ido, 
ministraram aos yehudim que estavam em 
Yehudah e em Yerushalaim; em nome de Elohim 
de Yisrael lhes ministraram. 2 Então se levantaram 
Zerubabel, filho de Sealtiel, e Yehua, filho de 
Jozadaque, e começaram a construir a casa de 
Elohim, que está em Yerushalaim; e com eles 
estavam os navim de Elohim, que os ajudavam. 3 
Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o 
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governador da província a oeste do Rio, e Setar-
Bozenai, e os seus companheiros, e assim lhes 
perguntaram: Quem vos deu ordem para 
construir esta casa, e completar este muro? 4 
Ainda lhes perguntaram: Quais são os nomes dos 
homens que constroem este edifício? 5 Os olhos 
do seu Elohim, porém, estavam sobre os longevos 
dos yehudim, de modo que eles não os 
impediram, até que o negócio se comunicasse a 
Daryavesh, e então chegasse resposta por carta 
sobre isso. 6 A cópia da carta que Tatenai, o 
governador da província a oeste do Rio, e Setar-
Bozenai, e os seus companheiros, os 
governadores, que estavam deste lado do Rio, 
enviaram ao governante Daryavesh; 7 enviaram-
lhe um relatório, no qual estava escrito: Ao 
governante Daryavesh toda a paz. 8 Saiba o 
governante que nós fomos à província de 
Yehudah, à casa do grande ELOHIM, a qual se 
edifica com grandes pedras, e já a madeira está 
sendo posta nas paredes, e esta obra vai-se 
fazendo com diligência, e se adianta em suas 
mãos. 9 Então perguntamos àqueles longevos, 
falando-lhes assim: Quem vos deu ordem para 
construir esta casa, e completar este muro? 10 
Além disso lhes perguntamos pelos seus nomes, 
para tos declararmos, isto é, para te escrevermos 
os nomes dos homens que entre eles são os 
chefes. 11 E esta é a resposta que nos deram: Nós 
somos servos de Elohim dos céus e da terra, e 
reedificamos a casa que há muitos anos foi 
edificada, a qual um grande governante de Yisrael 
construiu e acabou. 12 Mas depois que nossos pais 
provocaram à ira Elohim dos céus, ele os entregou 
na mão de Nebukadnesar, o caldeu, governante 
de Bavel, o qual destruiu esta casa, e transportou 
o povo para Bavel. 13 Porém, no 1º ano de Koresh, 
governante de Bavel, o governante Koresh baixou 
decreto para que esta casa de Elohim fosse 
reedificada. 14 E até os utensílios de ouro e de 
prata da casa de Elohim, que Nebukadnesar tinha 
tomado do templo que estava em Yerushalaim e 
levado para o templo de Bavel, o governante Siro 
os tirou do templo de Bavel, e eles foram 
entregues a um homem cujo nome era Sesbazar, 
a quem ele tinha constituído governador; 15 e 
disse: Toma estes utensílios, vai, e leva-os para o 
templo que está em Yerushalaim, e reedifique-se 
a casa de Elohim no seu lugar. 16 Então veio o dito 
Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de 
Elohim, que está em Yerushalaim; de então para 
cá ela vem sendo edificada, não estando ainda 
concluída. 17 Agora, se parece bem ao 
governante, busque-se nos arquivos reais, ali em 
Bavel, para ver se é verdade haver um decreto do 

governante Koresh para se reedificar esta casa de 
Elohim em Yerushalaim, e sobre isto nos faça o 
governante saber a sua vontade.  

 Ezrah - Esdras Capítulo, 6  

1 Então o governante Daryavesh o decretou, e foi 
feita uma busca nos arquivos onde se guardavam 
os tesouros em Bavel. 2 E em Ecbatana, a capital, 
que está na província da Média, se achou um rolo, 
e nele estava escrito um memorial, que dizia 
assim: 3 No 1º ano do governante Koresh, o 
governante Koresh baixou um decreto com 
respeito à casa de Elohim em Yerushalaim: Seja 
edificada a casa, o lugar em que se oferecem 
sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem 
firmes; a sua altura será de sessenta cúbitos, e a 
sua largura de sessenta cúbitos, 4 com três 
carreiras de grandes pedras, e uma carreira de 
madeira nova; e a despesa se fará do tesouro do 
governante. 5 Além disso sejam restituídos os 
utensílios de ouro e de prata da casa de Elohim, 
que Nebukadnesar tirou do templo em 
Yerushalaim e levou para Bavel, e que se tornem a 
levar para o templo em Yerushalaim, cada um para 
o seu lugar, e tu os porás na casa de Elohim. 6 
Agora, Tatenai, governador de além do Rio, Setar-
Bozenai, e os seus companheiros, os 
governadores, que estais além do Rio, retirai-vos 
desse lugar; 7 deixai de impedir a obra desta casa 
de Elohim; edifiquem o governador dos yehudim 
e os seus longevos esta casa de Elohim no seu 
lugar. 8 Além disso, por mim se decreta o que 
haveis de fazer para com esses longevos dos 
yehudim, para a edificação desta casa de Elohim, a 
saber, que da fazenda do governante, dos tributos 
da província dalém do Rio, se pague prontamente 
a estes homens toda a despesa. 9 Igualmente o 
que for necessário, como novilhos, carneiros e 
cordeiros, para oferendas ao ELOHIM dos céus; 
também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a 
palavra dos cohanim que estão em Yerushalaim, 
dê-se-lhes isso de dia em dia sem falta; 10 para que 
ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao 
ELOHIM dos céus, e façam súplicas pela vida do 
governante e de seus filhos. 11 Também por mim 
se decreta que a todo homem que alterar este 
decreto, se arranque uma viga da sua casa e que 
ele seja pregado nela; e da sua casa se faça por isso 
um monturo. 12 Elohim, que fez morar ali o seu 
nome derribe todos os governantes e povos que 
estenderem a mão para alterar o decreto e para 
destruir esta casa de Elohim, que está em 
Yerushalaim. Eu, Daryavesh, baixei o decreto. Que 
com diligência se execute. 13 Então Tatenai, o 
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37 Nechemyah – Neemias 

ְנֶחְמָיה-ֵסֶפר ֶעְזָרא  
 Nechemyah - Neemias Capítulo, 1  

1 Palavras de Nechemeyah, filho de Hacalias. 
Sucedeu no mês de quisleu, no ano 20º, estando 
eu em Susã, a capital, 2 que veio Hanâni, um de 
meus irmãos, com alguns de Yehudah; e 
perguntei-lhes pelos yehudim que tinham 
escapado e que restaram da prisão, e acerca de 
Yerushalaim. 3 Eles me responderam: Os restantes 
que ficaram da prisão, lá na província estão em 
grande aflição e opróbrio; também está derribado 
o muro de Yerushalaim, e as suas portas 
queimadas a fogo. 4 Tendo eu ouvido estas 
palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns 
dias; e continuei a abster e orar perante Elohim 
dos céus, 5 e disse: Ó Yah HVHY Elohim dos céus, 
Elohim grande e temível, que guardas o pacto e 
usas de clemência para com aqueles que te amam 
e guardam os teus preceitos: 6 Estejam atentos os 
teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires 
a súplica do teu servo, que eu hoje faço perante ti, 
dia e noite, pelos israelitas, teus servos, 
confessando eu as transgressões dos israelitas, 
que temos cometido contra ti; sim, eu e a casa de 
meu pai pecamos; 7 deveras temos procedido 
perversamente contra ti, e não temos guardado os 
preceitos, nem os regulamentos, nem os juízos, 
que ordenaste a teu servo Moshe. 8 Você deve 
lembrar, da palavra que ordenaste a teu servo 
Moshe, dizendo: Se vocês transgredirdes, eu vos 
espalharei por entre os povos; 9 mas se vos 
converterdes a mim, e guardardes os meus 
preceitos e os cumprirdes, ainda que os seus 
rejeitados estejam na extremidade dos céus, de lá 
os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho 
escolhido para ali fazer morar o meu nome. 10 Eles 
são os teus servos e o teu povo, que resgataste 
com o teu grande poder e com a tua mão 
poderosa. 11 Ó Adonay que estejam atentos os 
teus ouvidos à súplica do teu servo, e à súplica dos 
teus servos que se deleitam em temer o teu nome; 
e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe 
benevolência perante este homem. (Era eu então 
copeiro do governante. ) 

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 2  

1 Sucedeu, no mês de nisã, no ano 20º do 
governante Artaxerxes, quando o vinho estava 
posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei 

ao governante. Eu nunca estivera triste na sua 
presença. 2 E o governante me disse: Por que está 
triste o teu semblante, visto que não estás 
doente? Não é isto senão tristeza de lev. Então 
temi sobremaneira. 3 E disse ao governante: Viva 
o governante para sempre! Como não há de estar 
triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos 
sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido 
consumidas as suas portas pelo fogo? 4 Então o 
governante me perguntou: Que me pedes agora? 
Orei, ao ELOHIM dos céus, 5 e disse ao governante: 
Se for do agrado do governante, e se teu servo 
tiver achado benevolência diante de ti, peço a você 
que me envies a Yehudah, à cidade dos sepulcros 
de meus pais, para que eu a reedifique. 6 Então o 
governante, estando a monarca assentada junto a 
ele, me disse: Quanto durará a tua viagem, e 
quando voltarás? E aprouve ao governante enviar-
me, apontando-lhe eu certo prazo. 7 Eu disse 
ainda ao governante: Se for do agrado do 
governante, deem-me cartas para os 
governadores dalém do rio, para que me 
permitam passar até que eu chegue a Yehudah; 8 
como também uma carta para Asafe, guarda da 
floresta do governante, a fim de que me dê 
madeira para as vigas das portas do castelo que 
pertence à casa, e para o muro do povoado, e para 
a casa que eu houver de ocupar. E o governante 
me deu, ações de benevolência à mão benéfica do 
meu ELOHIM sobre mim. 9 Então fui ter com os 
governadores dalém do Rio, e lhes entreguei as 
cartas do governante. O governante tinha enviado 
comigo oficiais do exército e cavaleiros. 10 O que 
ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo 
amoni, ficaram extremamente agastados de que 
alguém viesse a procurar o bem dos israelitas. 11 
Cheguei, a Yerushalaim, e estive ali três dias. 12 
Então de noite me levantei, eu e uns poucos 
homens comigo; e não declarei a ninguém o que o 
meu Elohim pusera no coração para fazer por 
Yerushalaim. Não havia comigo animal algum, 
senão aquele que eu montava. 13 Assim saí de 
noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e 
até a porta do monturo, e contemplei os muros de 
Yerushalaim, que estavam demolidos, e as suas 
portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. 14 
E passei adiante até a porta da fonte, e à piscina do 
governante; porém não havia lugar por onde 
pudesse passar o animal que eu montava. 15 
Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o 
muro; e virando, entrei pela porta do vale, e assim 
voltei. 16 E não souberam os magistrados aonde 
eu fora nem o que eu fazia; até então eu não havia 
declarado coisa alguma, nem aos yehudim, nem 
aos cohanim, nem aos nobres, nem aos 
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magistrados, nem aos demais que faziam a obra. 
17 Então eu lhes disse: Bem vedes vocês o triste 
estado em que estamos, como Yerushalaim está 
assolada, e as suas portas queimadas a fogo; vinde, 
e edifiquemos o muro de Yerushalaim, para que 
não estejamos mais em opróbrio. 18 Então lhes 
declarei como a mão do meu ELOHIM me fora 
favorável, e bem assim as palavras que o 
governante me tinha dito. Eles disseram: 
Levantemo-nos, e edifiquemos. E fortaleceram as 
mãos para a boa obra. 19 O que ouvindo 
Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amoni, e 
Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-
nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis 
rebelar-vos contra o governante? 20 Então lhes 
respondi: Elohim dos céus é que nos fará 
prosperar; e nós, seus servos, nos levantaremos e 
edificaremos: mas vocês não têm parte, nem 
direito, nem memorial em Yerushalaim.  

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 3  

1 Então se levantou Eliasibe, o grande cohen, 
juntamente com os seus irmãos, os cohanim, e 
edificaram a porta das ovelhas, a qual 
consagraram, e lhe assentaram os batentes. 
Consagraram-na até a torre dos cem, até a torre 
de Henanel. 2 E junto a ele edificaram os homens 
de Yeriho; também ao lado destes construiu Zacur, 
o filho de Inri. 3 Os filhos de Hassenaá edificaram a 
porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas, e lhe 
assentaram os batentes, com seus ferrolhos e 
trancas. 4 Ao seu lado fez os reparos Meremote, 
filho de Urias, filho de Hacoz; ao seu lado Mesulão, 
filho de Berekyah, filho de Mesezabel; ao seu lado 
Zadoque, filho de Baaná; 5 ao lado destes 
repararam os tecoítas; porém os seus nobres não 
meteram o pescoço os serviços de Yah HVHY. 6 
Yoiada, filho de Paséia, e Mesulão, filho de 
Besodéias, repararam a porta velha, colocaram-
lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes com 
seus ferrolhos e trancas. 7 Junto deles fizeram os 
reparos Melatias, o gibeonita, e Jadom, o 
meronotita, homens de Gibeão e de Mizpá, que 
pertenciam ao domínio do governador dalém do 
Rio; 8 ao seu lado Uziel, filho de Haraías, um dos 
ourives; ao lado dele Hananias, um dos 
perfumistas; e fortificaram Yerushalaim até o 
muro largo. 9 Ao seu lado fez os reparos Refaías, 
filho de Hur, governador da metade do distrito de 
Yerushalaim; 10 ao seu lado Ydayah, filho de 
Harumafe, defronte de sua casa; ao seu lado 
Hatus, filho de Hasabnéias. 11 Malkyahu, filho de 
Harim, e Hassube, filho de Paate-Moav, repararam 
outra parte, como também a torre dos fornos; 12 

e ao seu lado Salum, filho de Haloés, governador 
da outra metade do distrito de Yerushalaim, ele e 
as suas filhas. 13 A porta do vale, repararam-na 
Hanum e os moradores de Zanoa; estes a 
edificaram, e lhe assentaram os batentes, com 
seus ferrolhos e trancas, como também mil 
cúbitos de muro até a porto do monturo. 14 A 
porta do monturo, reparou-a Malkyahu, filho de 
Recabe, governador do distrito Bete-Haquerem; 
este a construiu, e lhe assentou os batentes com 
seus ferrolhos e trancas. 15 A porta da fonte, 
reparou-a Salum, filho de Col-Hoze, governador do 
distrito de Mizpá; construiu-a e a cobriu, e lhe 
assentou os batentes, com seus ferrolhos e 
trancas; construiu também o muro da piscina de 
Selá, do jardim do governante, até os degraus que 
descem do povoado de David. 16 Depois dele 
Nechemeyah, filho de Azbuque, governador da 
metade do distrito de Bete-Zur, fez os reparos até 
defronte dos sepulcros de David, até a piscina 
artificial, e até a casa dos homens poderosos. 17 
Depois dele fizeram os reparos os leviim: Reum, 
filho de Bani, e ao seu lado, Hasabias, governador 
da metade do distrito de Queila, por seu distrito; 
18 depois dele seus irmãos, Bavai, filho de 
Henadade, governador da outra metade do 
distrito de Queila. 19 Ao seu lado Ézer, filho de 
Yehua, governador de Mizpá, reparou outra parte, 
defronte da subida para a casa das armas, no 
ângulo. 20 Depois dele reparou Baruque, filho de 
Zabai, outra parte, desde o ângulo até a porta da 
casa de Eliasibe, o grande cohen. 21 Depois dele 
reparou Meremote, filho de Urias, filho de Hacoz, 
outra parte, deste a porta da casa de Eliasibe até a 
extremidade da mesma. 22 Depois dele fizeram os 
reparos os cohanim que habitavam na campina; 
23 depois Binyamin e Hassube, defronte da sua 
casa; depois deles Ozoriyah, filho de Maaséias, 
filho de Ananias, junto à sua casa. 24 Depois dele 
reparou Binuí, filho de Henadade, outro porte, 
desde a casa de Ozoriyah até o ângulo e até a 
esquina. 25 Palal, filho de Uzai, reparou defronte 
do ângulo, e a torre que se projeta da casa real 
superior, que está junto ao átrio da guarda; depois 
dele Pedaías, filho de Parós. 26 (Os netinins 
habitavam em Ofel, até defronte da porta das 
águas, para o oriente, e até a torre que se projeta. 
)27 Depois repararam os tecoítas outra parte, 
defronte da grande torre que se projeta, e até o 
muro de Ofel. 28 Para cima da porta dos cavalos 
fizeram os reparos os cohanim, cada um defronte 
da sua casa; 29 depois dele Zadoque, filho de Imer, 
defronte de sua casa; e depois dele Semaías, filho 
de Secanias, guarda da porta oriental. 30 Depois 
dele repararam outra parte Hananias, filho de 
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Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalafe. Depois 
dele reparou Mesulão, filho de Berekyah, uma 
parte defronte da sua câmara. 31 Depois dele 
reparou Malkyahu, um dos ourives, uma parte até 
a casa dos netinins e dos mercadores, defronte da 
porta da guarda, e até a câmara superior da 
esquina. 32 E entre a câmara da esquina e a porta 
das ovelhas repararam os ourives e os 
mercadores.  

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 4  

1 Quando Sambalate ouviu que edificávamos o 
muro, ardeu em ira, indignou-se muito e 
escarneceu dos yehudim; 2 e falou na presença de 
seus irmãos e do exército de Shomron, dizendo: 
Que fazem estes fracos yehudim? Fortificar-se-ão? 
Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só 
dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que 
foram queimadas? 3 Estava ao lado dele Tobias, o 
amoni, que disse: Ainda que edifiquem, vindo uma 
raposa derrubará o seu muro de pedra. 4 Ouve, ó 
nosso ELOHIM, somos tão desprezados; faze 
recair o opróbrio deles sobre as suas cabaças, e 
faze com que eles sejam um despojo numa terra 
de cativeiro. 5 Não cubras a sua Iniquidade, e não 
se risque de diante de ti o seu erro, que te 
provocaram à ira na presença dos edificadores. 6 
Assim construímos o muro; e todo o muro se 
completou até a metade da sua altura; porque o 
coração do povo se inclinava a trabalhar. 7 Mas, 
ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, o 
amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação 
dos muros de Yerushalaim e que já as brechas se 
começavam a fechar, iraram-se sobremodo; 8 e 
coligaram-se todos, para virem guerrear contra 
Yerushalaim e fazer confusão 9 Nós, porém, 
oramos ao nosso ELOHIM, e pusemos guarda 
contra eles de dia e de noite. 10 Disse Yehudah: 
Desfalecem as forças dos carregadores, e há muito 
escombro; não poderemos construir o muro. 11 E 
os nossos inimigos disseram: Nada saberão nem 
verão, até que entremos no meio deles, e os 
matemos, e façamos cessar a obra. 12 Mas 
aconteceu que, vindo os yehudim que habitavam 
entre eles, dez vezes nos disseram: De todos os 
lugares de onde moram subirão contra nós. 13 
Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e 
nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas 
famílias com as suas espadas, com as suas lanças, 
e com os seus arcos. 14 Olhei, levantei-me, e disse 
aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: 
Não os temais! Lembrai-vos de Yah HVHY grande 
e temível, e pelejai por seus irmãos, seus filhos, 
suas filhas, suas mulheres e suas casas. 15 Quando 

os nossos inimigos souberam que nós tínhamos 
sido avisados, e que Elohim tinha dissipado o 
conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um 
para a sua obra. 16 Desde aquele dia metade dos 
meus moços trabalhavam na obra, e a outra 
metade empunhava as lanças, os escudos, os 
arcos, e as couraças; e os chefes estavam por 
detrás de toda a casa de Yehudah. 17 Os que 
estavam edificando o muro, e os carregadores que 
levavam as cargas, cada um com uma das mãos 
fazia a obra e com a outra segurava a sua arma; 18 
e cada um dos edificadores trazia a sua espada à 
cinta, e assim edificavam. E o que tocava a corneta 
estava no meu lado. 19 Disse eu aos nobres, aos 
magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa 
é a obra, e nós estamos separados no muro, longe 
uns dos outros; 20 em qualquer lugar em que 
ouvirem o som da corneta, ali vos ajuntareis 
conosco. O nosso ELOHIM pelejará por nós. 21 
Assim trabalhávamos na obra; e metade deles 
empunhava as lanças desde a subida da alva até o 
sair das estrelas. 22 Também nesse tempo eu disse 
ao povo: Cada um com o seu moço pernoite em 
Yerushalaim, para que de noite nos sirvam de 
guardas, e de dia trabalhem. 23 Desta maneira 
nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, 
nem os homens da guarda que me 
acompanhavam largávamos as nossas vestes; 
cada um ia com a arma à sua direita.  

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 5  

1 Então se levantou um grande clamor do povo e 
de duas mulheres contra os yehudim, seus irmãos. 
2 Pois havia alguns que diziam: Nós, nossos filhos e 
nossas filhas somos muitos; que se nos dê trigo, 
para que comamos e vivamos. 3 Também havia os 
que diziam: Entregamos aos fiadores nossos 
campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para 
conseguirmos trigo durante esta fome. 4 Havia 
ainda outros que diziam: Temos tomado dinheiro 
emprestado até para o tributo do governante 
sobre os nossos campos e as nossas vinhas. 5 A 
nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e 
nossos filhos como os filhos deles; e estamos 
sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem 
servos, e algumas de nossas filhas já estão 
reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder 
evitá-lo, outros têm os nossos campos e as nossas 
vinhas. 6 Ouvindo eu, o seu clamor, e estas 
palavras, muito me indignei. 7 Então consultei 
comigo mesmo; depois contendi com os nobres e 
com os magistrados, e disse a eles: Estais tomando 
juros, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles 
uma grande assembleia. 8 E disse a eles: Nós, 
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segundo as nossas posses, temos resgatado os 
yehudim, nossos irmãos, que foram vendidos às 
nações; e vocês venderíeis os seus irmãos, ou 
seriam vendidos a nós? Então se calaram, e não 
acharam o que responder. 9 Disse: Não é bom o 
que fazeis; acaso não devíeis andar no temor do 
nosso ELOHIM, por causa do opróbrio dos povos, 
os nossos inimigos? 10 Também eu, meus irmãos 
e meus moços lhes temos emprestado dinheiro e 
trigo. Deixemos, peço-vos este ganho. 11 Restituí-
lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus 
olivais e as suas casas, como também a centésima 
parte do dinheiro, do trigo, do vinho novo e do 
azeite, que deles têm exigido. 12 Disseram: Nós lhe 
restituiremos, e nada lhes pediremos; faremos 
assim como dizes. Então, chamando os cohanim, 
fi-los jurar que fariam conforme prometeram. 13 
Também sacudi as minhas vestes, e disse: Assim 
sacuda Elohim da sua casa e do seu trabalho todo 
homem que não cumprir esta promessa; assim 
mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a 
congregação disse: Assim seja! E louvaram a Yah 
HVHY; e o povo fez conforme a sua promessa. 14 
Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu 
governador na terra de Yehudah, desde o ano 
vinte até o ano trinta e dois do governante 
Artaxerxes, isto é, por doze anos, nem eu nem 
meus irmãos comemos o pão devido ao 
governador. 15 Mas os primeiros governadores, 
que foram antes de mim, oprimiram o povo, e 
tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, quarenta 
siclos de prata; e até os seus moços dominavam 
sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do 
temor de Elohim. 16 Também eu prossegui na 
obra deste muro, e terra nenhuma compramos; e 
todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. 
17 Sentavam-se à minha mesa cento e cinquenta 
homens no meio dos yehudim e os magistrados, 
além dos que vinham ter conosco no meio das 
nações que estavam ao redor de nós. 18 O que se 
preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas 
escolhidas; também se preparavam aves e, de dez 
em dez dias, provisão de toda qualidade de vinho. 
Contudo, nem por isso exigi o pão devido ao 
governador, uma vez que a servidão deste povo 
era pesada. 19 Você deve lembrar de mim para 
teu bem, ó meu ELOHIM, e de tudo quanto tenho 
feito em prol deste povo 

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 6  

1 Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e 
o resto dos nossos inimigos souberam que eu já 
tinha edificado o muro e que nele já não havia 
brecha alguma, ainda que até este tempo não 

tinha posto as portas nos portais, 2 Sambalate e 
Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-
nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, 
porém, intentavam fazer-me mal. 3 E enviei-lhes 
mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande 
obra, de modo que não poderei descer. Por que 
cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse 
ter convosco? 4 Do mesmo modo mandaram 
dizer-se quatro vezes; e do mesmo modo lhes 
respondi. 5 Então Sambalate, ainda pela quinta 
vez, me expediu o seu moço com uma carta aberta 
na mão, 6 na qual estava escrito: Entre as nações 
se ouviu, e Gesem o diz, que tu e os yehudim 
intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando 
o muro, e segundo se diz, queres fazer-te 
governante deles; 7 e que constituíste navim para 
proclamarem a respeito de ti em Yerushalaim: Há 
governante em Yehudah. Estas coisas chegarão 
aos ouvidos do governante; vem agora e 
consultemos juntamente. 8 Então mandei dizer-
lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma 
aconteceu, mas tu mesmo o inventas. 9 Pois todos 
eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas 
mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas 
agora, ó Altíssimo, fortalece as minhas mãos. 10 
Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de 
Meetabel, que estava em recolhimento; e disse 
ele: Ajuntemo-nos na casa de Elohim, dentro do 
templo, e fechemos as suas portas, virão matar-te; 
sim, de noite virão matar-te. 11 Assim eu, 
respondi: Um homem como eu fugiria? E quem há 
que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e 
viver? De maneira nenhuma entrarei. 12 E percebi 
que não era Elohim que o enviara; mas ele 
pronunciou essa profecia contra mim, uma vez 
que Tobias e Sambalate o haviam subornado. 13 
Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de 
que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivessem 
de que me infamar, e assim vituperassem. 14 Você 
deve lembrar, meu ELOHIM, de Tobias e de 
Sambalate, conforme estas suas obras, e da 
profetisa Noadias, e dos demais navim que 
procuravam atemorizar-me. 15 Acabou-se, o 
muro aos vinte e cinco do mês de elul, em 
cinquenta e dois dias. 16 Quando todos os nossos 
inimigos souberam disso, todos os povos que 
havia em redor de nós temeram, e abateram-se 
muito em seu próprio conceito; perceberam que 
fizemos esta obra com o auxílio do nosso ELOHIM. 
17 Além disso, naqueles dias os nobres de 
Yehudah enviaram muitas cartas a Tobias, e as 
cartas de Tobias vinham para eles. 18 Pois muitos 
em Yehudah estavam ligados a ele por juramento, 
por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por 
haver seu filho Yoanã casado com a filha de 
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Mesulão, filho de Berekyah. 19 Também as boas 
ações dele contavam perante mim, e as minhas 
palavras transmitiam a ele. Tobias, escrevia cartas 
para me atemorizar.  

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 7  

1 Depois que o muro foi edificado, tendo eu 
assentado as portas, e havendo sido designados os 
porteiros, os cantores e os leviim, 2 pus Hanâni, 
meu irmão, e Hananias, governador do castelo, 
sobre Yerushalaim; ele era homem fiel e temente 
Elohim, mais do que muitos; 3 e eu lhes disse: Não 
se abram as portas de Yerushalaim até que o sol 
aqueça; e enquanto os guardas estiverem nos 
postos se fechem e se tranquem as portas; e 
designei no meio dos moradores de Yerushalaim 
guardas, cada um por seu turno, e cada um diante 
da sua casa. 4 A cidade era larga e grande, mas o 
povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não 
estavam edificadas. 5 Então o meu ELOHIM me 
pôs no coração que ajuntasse os nobres, os 
magistrados e o povo, para registrar as 
genealogias. E achei o rolo da genealogia dos que 
tinham subido 1º e achei escrito nele o seguinte: 6 
Este são os filhos da província que subiram da 
prisão no meio dos exilados, que Nebukadnesar, 
governante da Bavel, transportara e que voltaram 
para Yerushalaim e para Yehudah, cada um para a 
sua cidade, 7 os quais vieram com Zerubabel, 
Yehua, Nechemeyah, Ozoriyah, Raamias, 
Naamâni, Mordekai, Bilsã, Misperete, Bigvai, 
Neum e Baaná. Este é o número dos homens do 
povo de Yisrael: 8 foram os filhos de Parós, dois mil 
cento e setenta e dois; 9 os filhos de Sefatias, 
trezentos e setenta e dois; 10 os filhos de Ará, 
seiscentos e cinquenta e dois; 11 os filhos de 
Paate-Moav, dos filhos de Yehua e de Yahuabb, 
dois mil oitocentos e dezoito; 12 os filhos de Elão, 
mil duzentos e cinquenta e quatro; 13 os filhos de 
Zatu, oitocentos e quarenta e cinco; 14 os filhos de 
Zacai, setecentos e sessenta; 15 os filhos de Binuí, 
seiscentos e quarenta e oito; 16 os filhos de Bebai, 
seiscentos e vinte e oito; 17 os filhos de Azgade, 
dois mil trezentos e vinte e dois; 18 os filhos de 
Adonicão, seiscentos e sessenta e sete; 19 os filhos 
de Bigvai, dois mil e sessenta e sete; 20 os filhos de 
Adim, seiscentos e cinquenta e cinco; 21 os filhos 
de Ater, de Hizekiyah, noventa e oito; 22 os filhos 
de Hasum, trezentos e vinte e oito; 23 os filhos de 
Bezai, trezentos e vinte e quatro; 24 os filhos de 
Harife, cento e doze; 25 os filhos de Gibeão, 
noventa e cinco; 26 os filhos de Beit Lehem e de 
Netofá, cento e oitenta e oito; 27 os homens de 
Anatote, cento e vinte e oito; 28 os homens de 

Bete-Azmavete, quarenta e dois; 29 os homens de 
Quiriate-Jeriam, de Cefira, e de Beerote, 
setecentos e quarenta e três; 30 os homens de 
Ramá e Gaba, seiscentos e vinte e um; 31 os 
homens de Micmás, cento e vinte e dois; 32 os 
homens de Beit-EL e Ai, cento e vinte e três; 33 os 
homens do outro Nebo, cinquenta e dois; 34 os 
filhos do outro Elão, mil duzentos e cinquenta e 
quatro; 35 os filhos de Harim, trezentos e vinte; 36 
os filhos de Yeriho, trezentos e quarenta e cinco; 
37 os filhos de Lode, de hadide e de Ono, 
setecentos e vinte e um; 38 os filhos de Senaá, três 
mil novecentos e trinta. 39 Os cohanim: os filhos 
de Ydayah, da casa de Yehua, novecentos e 
setenta e três; 40 os filhos de Imer, mil e cinquenta 
e dois; 41 os filhos de Pasur, mil duzentos e 
quarenta e sete; 42 os filhos de Harim, mil e 
dezessete; 43 Os leviim: os filhos de Yehua, de 
Cadmiel, dos filhos de Hodevá, setenta e quatro. 
44 Os cantores: os filhos de Asafe, cento e 
quarenta e oito. 45 Os porteiros: os filhos de 
Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmom, os 
filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de 
Sobai, cento e trinta e oito. 46 Os netinis: os filhos 
de Ziá, os filhos de Hasufa, os filhos de Tabaote, 47 
os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de 
Padom, 48 os filhos de Lebana, os filhos de 
Hagaba, os filhos de Salmai, 49 os filhos de Hanã, 
os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, 50 os filhos de 
Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, 51 
os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de 
Paséia, 52 os filhos de Besai, os filhos de Meunim, 
os filhos de Nefusesim, 53 os filhos de 
Baquebuque, os filhos de Hacufa, os filhos de 
Hacur, 54 os filhos de Bazlite, os filhos de Meída, os 
filhos de Harsa, 55 os filhos de Barcos, os filhos de 
Sísera, os filhos de Tamá, 56 os filhos de Nezias, os 
filhos de Hatifa, 57 os filhos dos servos de 
Shelomoh: os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, 
os filhos de Perida, 58 os filhos de Jaala, os filhos de 
Darcom, os filhos de Gidel, 59 os filhos de Sefatias, 
os filhos de Hatil, os filhos de Paquerete-Hazebaim 
e os filhos de Amom. 60 Todos os netinins e os 
filhos dos servos de Shelomoh, eram trezentos e 
noventa e dois. 61 Estes foram os que subiram de 
Tel-Mela, Tel-Harsa, Querube, Adom, e Imer; 
porém não puderam provar que os seus clâs e as 
suas linhagens eram de Yisrael: 62 os filhos de 
Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 
seiscentos e quarenta e dois. 63 E dos cohanim: os 
filhos de Hobaías, os filhos Hacoz, os filhos de 
Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas 
Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu 
nome. 64 Estes buscaram o seu registro entre os 
arrolados nos registros genealógicos, mas não foi 
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encontrado; pelo que, tidos por imundos, foram 
excluídos do sacerdócio. 65 E o governador lhes 
disse que não comesse das coisas sagradas, até 
que se levantasse um cohen com Urim e Tumim. 
66 Toda esta congregação junta somava quarenta 
e dois mil trezentos e sessenta; 67 afora os seus 
servos e as suas servas, que foram sete mil 
trezentos e trinta e sete; e tinham duzentos e 
quarenta e cinco cantores e cantoras. 68 Os seus 
cavalos foram setecentos e trinta e seis; os seus 
mulos, duzentos e quarenta e cinco; 69 os seus 
camelos, quatrocentos e trinta e cinco; e os seus 
jumentos, seis mil setecentos e vinte. 70 Alguns 
dos cabeças das casas paternas contribuíram para 
a obra. O governador deu para a tesouraria mil 
dários de ouro, cinquenta bacias, e quinhentas e 
trinta vestes sacerdotais. 71 E alguns dos cabeças 
das casas paternas deram para a tesouraria da 
obra vinte mil dáricos de ouro, e duas mil e 
duzentas minas de prata. 72 O que o resto do povo 
deu foram vinte mil dáricos de ouro, duas mil 
minas de prata, e sessenta e sete vestes 
sacerdotais. 73 Os cohanim, os leviim, os porteiros, 
os cantores, alguns no meio do povo, os netinins e 
todo o Yisrael habitaram nas suas cidades. Quando 
chegou o 7º mês, já se achavam os israelitas nas 
suas cidades.  

 Nechemyah - Neemias Capítulo, 8  

1 Então todo o povo se ajuntou como um só 
homem, na praça diante da porta das águas; e 
disseram a Ezra, o escriba, que trouxesse o rolo da 
toráh de Moshe, que Yah HVHY tinha ordenado a 
Yisrael. 2 E Ezra, o cohen, trouxe a toráh perante a 
congregação, tanto de homens como de 
mulheres, e de todos os que podiam ouvir com 
entendimento, no 1º dia do 7º mês. 3 E leu nela 
diante da praça que está fronteira à porta das 
águas, desde a alva até o meio-dia, na presença 
dos homens e das mulheres, e dos que podiam 
entender; e os ouvidos de todo o povo estavam 
atentos ao rolo da toráh. 4 Ezra, o escriba, ficava 
em pé sobre um estrado de madeira, que fizeram 
para esse fim e estavam em pé junto a ele, à sua 
direita, Matitias, Sema, Ananías, Urias, Hilkyahu e 
Maaséias; e à sua esquerda, Pedaías, Misael, 
Malkyahu, Hasum, Hasbadana, Zacaryah e 
Mesulão. 5 E Ezra abriu o rolo à vista de todo o 
povo ( estava acima de todo o povo); e, abrindo-o 
ele, todo o povo se pôs em pé. 6 Então Ezra 

 
503 Ne 8: 10 – “comei fartamente”: Algumas bíblias traduziram por “comei 
gordura”, a tradução errada levará o texto a contradição. Em toda a toráh o 
uso de gordura (chalev) é proibido para o povo de Elohim. A melhor tradução 

bendisse a Yah HVHY o grande ELOHIM; e todo 
povo, levantando as mãos, respondeu: Assim seja! 
Assim seja! E, inclinando-se, adoraram a Yah 
HVHY com os rostos em terra. 7 Também Yehua, 
Bani, Serebias, Yamim, Acube; Sabetai, Hodias, 
Maaséias, Quelita, Ozoriyah, Yozavade, Hanã, 
Pelaías e os leviim explicavam ao povo a toráh; e o 
povo estava em pé no seu lugar. 8 Assim leram no 
rolo, na toráh de Elohim, distintamente; e deram o 
sentido, de modo que se entendesse a leitura. 9 E 
Nechemeyah, que era o governador, e Ezra, cohen 
e escriba, e os leviim que ensinavam o povo, 
disseram a todo o povo: Este dia é consagrado a 
Yah HVHY seu Elohim; não pranteeis nem choreis. 
Pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da 
toráh. 10 Disse-lhes mais: Vão, 503comei 
fartamente, e bebei as doçuras, e enviai porções 
aos que não têm nada preparado para si; porque 
este dia é consagrado ao nosso Soberano. Por 
conseguinte, não vos entristeçais, a alegria de Yah 
HVHY é a sua força. 11 Os leviim, fizeram calar todo 
o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é 
Santo; por isso não vos entristeçais. 12 Então todo 
o povo se foi para comer e beber, e para enviar 
porções, e para fazer grande alegro, porque tinha 
entendido as palavras que lhe foram referidas. 13 
No dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas 
paternas de todo o povo, os cohanim e os leviim, 
na presença de Ezra, o escriba, para examinarem 
as palavras da toráh; 14 e acharam escrito na toráh 
que Yah HVHY por intermédio de Moshe, 
ordenara que os israelitas habitassem em cabanas 
durante a festa do 7º mês; 15 e que publicassem e 
fizessem passar pregão por todas as suas cidades, 
e em ramos de oliveiras, de zambujeiros e de 
murtas, folhas de palmeiras, e ramos de outras 
árvores frondosas, para fazerdes cabanas, como 
está escrito. 16 Saiu, o povo e trouxe os ramos; e 
todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado 
da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de 
Elohim, na praça da porta das águas, e na praça da 
porta de Efraim. 17 E toda a comunidade dos que 
tinham regressado da prisão fez cabanas, e 
habitaram nelas; não tinham feito assim os 
israelitas desde os dias de Yehôshua, filho de Num, 
até aquele dia. E houve mui grande alegro. 18 E 
Ezra leu no rolo da toráh de Elohim todos os dias, 
desde o 1º até o último; e celebraram a festa por 
sete dias, e no 8º dia houve uma assembleia 
solene, segundo a ordenança.  

é “comei fartamente”. Outra bíblia que traduziu corretamente foi a Bíblia do 
Peregrino, ver pg. 724 
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 Nechemyah - Neemias Capítulo, 9  

1 No dia vinte e quatro desse mês, se ajuntaram os 
israelitas em abstinência, vestidos de sacos e com 
terra sobre as cabeças. 2 E os da linhagem de 
Yisrael se apartaram de todos os estrangeiros, 
puseram-se em pé e confessaram o afastamento 
da toráh e as transgressões de seus pais. 3 E, 
levantando-se no seu lugar, leram no rolo da Toráh 
de Yah HVHY seu Elohim, uma quarta parte do 
dia; e outra quarta parte fizeram confissão, e 
adoraram a Yah HVHY seu Elohim. 4 Então Yehua, 
Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e 
Quenâni se puseram em pé sobre os degraus dos 
leviim, e clamaram em voz alta a Yah HVHY seu 
Elohim. 5 E os leviim Yehua, Cadmiel, Bani, 
Hasabnéias, Serebias, Hodias, Sebanias e Petaías 
disseram: Levantai-vos, bendizei a Yah HVHY seu 
Elohim de eternidade em eternidade. Bendito seja 
o teu majestoso nome, que está exaltado sobre 
toda benção e louvor. 6 Tu, só tu, és Yah HVHY; tu 
fizeste os céus e os céus dos céus, juntamente com 
todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela 
existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os 
conservas a todos, e o exército celeste te adora. 7 
Você é Yah HVHY Eloha que elegeste a Avram, e 
o tiraste de Ur dos Casdim, e lhe puseste por nome 
Avraham; 8 e achaste o seu coração fiel perante ti, 
e fizeste com ele o pacto de que darias à sua 
descendência a terra dos Knaanim, dos heteus, 
dos amorreus, dos perizeus, dos Yvusiy e dos 
girgaseus; e tu cumpriste as tuas palavras, és justo. 
9 Também viste a aflição de nossos pais no Egito, e 
ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho; 10 e 
o operaste sinais e prodígios contra Paroh; e 
contra todos os seus servos, e contra todo o povo 
da sua terra; sabias com que soberba eles os 
haviam tratado; e assim adquiriste renome, como 
hoje se vê. 11 Fendente o mar diante deles, de 
modo que passaram pelo meio do mar, em seco; 
e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, 
como uma pedra nas águas impetuosas. 12 Além 
disso tu os guiaste de dia por uma coluna de 
nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os 
alumiares no caminho por onde haviam de ir. 13 
Desceste sobre o monte Sinay, dos céus falaste 
com eles, e lhes destes juízos retos e Instruções ( ּתֹו) 
verdadeiras, bons regulamentos e preceitos; 14 o 
teu Santo shabat lhes fizeste conhecer; e lhes 
ordenaste preceitos e regulamentos e uma toráh, 
por intermédio de teu servo Moshe. 15 Do céu 
lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha 
fizeste brotar água quando tiveram sede; e lhes 
ordenaste que entrassem para possuir a terra que 
com juramento lhes havias prometido dar. 16 Eles, 

porém, os nossos pais, se houveram 
soberbamente e endureceram a cerviz, e não 
deram ouvidos aos teus preceitos, 17 recusando 
ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas, 
que fizeste no meio deles; antes endureceram a 
cerviz e, na sua rebeldia, levantaram um chefe, a 
fim de voltarem para sua servidão. Tu, porém, és 
um Elohim pronto para perdoar, clemente e 
clemente, tardio em irar-te e grande em 
beneficência, e não os abandonaste. 18 Ainda 
mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de 
fundição, e disseram: Este é o teu ELOHIM, que te 
tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, 
19 contudo tu, pela multidão das tuas 
misericórdias, não os abandonaste no deserto. A 
coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para 
os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de 
noite, para lhes alumiar o caminho por onde 
haviam de ir. 20 Também lhes deste o teu bom 
espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste 
da tua boca, e água lhes deste quando tiveram 
sede. 21 Sim, por quarenta anos os sustentaste no 
deserto; não lhes faltou coisa alguma; a sua roupa 
não envelheceu, e o seus pés não se incharam. 22 
Além disso lhes destes reinos e povos, que lhes 
repartiste em porções; assim eles possuíram a 
terra de Siom, a saber; a terra do governante de 
Hesbom, e a terra de Ogue, governante de 
Basham. 23 Outrossim multiplicaste os seus filhos 
como as estrelas dos céus, e os introduziste na 
terra de que tinhas dito a seus pais que nela 
entrariam para a possuírem. 24 Os filhos, 
entraram e possuíram a terra; e abateste perante 
eles, os moradores da terra, os Knaanim, e lhes 
entregaste nas mãos, como também os seus 
governantes, e os povos da terra, para fazerem 
deles conforme a sua vontade. 25 Tomaram 
cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram 
casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas 
cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em 
abundância; comeram, fartaram-se e 
engordaram, e viveram em delícias, pela tua 
grande bondade. 26 Não obstante foram 
desobedientes, e se rebelaram contra ti; lançaram 
a tua toráh para trás das costas, e mataram os teus 
navim que protestavam contra eles para que 
voltassem a ti; assim cometeram grandes 
provocações. 27 Pelo que os entregaste nas mãos 
dos seus adversários, que os afligiram; mas no 
templo da sua angústia, quando eles clamaram a 
ti, tu os ouviste dos céus; e segundo o povaréu das 
tuas misericórdias lhes destes libertadores que os 
libertaram das mãos de seus adversários. 28 Mas, 
tendo alcançado repouso, tornavam a fazer o mal 
diante de ti,; por conseguinte tu os deixavas nas 
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38 Divre Hayamim Alef - I 
Crônica 

] א[ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים    
 

Divre Hayamim Alef - I Crônica Capítulo, 1  

1 Adam, Sete, Enos, 2 Cainã, Maalalel, Yered, 3 
Hanokh, Metushelach, Lameque, 4 Noach, Shem, 
Cham e Yafet. 5 Os filhos de Yafet: Gomer, 
Magogue, Madai, Yavã, Tubal, Meseque e Tiras. 6 
Os filhos de Gomer: Asquenaz, Rifate e Togarma. 7 
Os filhos de Yavã: Elisá, Társis, Quitim e Dodanim. 
8 Os filhos de Cham: Cuxe, Mizraim, Pute e 
Kanaan. 9 Os filhos de Cuxe: Sebá, Havilá, Sabtá, 
Raamá e Sabtecá; e os filhos de Raamá: Sabá e 
Dedã. 10 Cuxe foi pai de Nimrod, o qual foi o 1º a 
ser poderoso na terra: 11 De Mizraim 
descenderam os lud, os anameus, os leabeus, os 
naftueus, 12 os patrusins, os casluins (dos quais 
procederam os felishtim) e os caftoreus. 13 
Kanaan foi pai de Sidom, seu 1º filho, e de Hete, 14 
e dos Yvusiy, dos amorreus, dos girgaseus, 15 dos 
heveus, dos arqueus, dos sineus, 16 dos 
arvaelohim, dos zemareus e dos hamateus. 17 Os 
filhos de Shem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, 
Uz, Hul, Geter e Meseque. 18 Arfaxade foi pai de 
Selá; e Selá foi pai de Eber. 19 A Eber nasceram 
dois filhos: o nome dum foi Pelegue, nos seus dias 
se repartiu a terra; e o nome do seu irmão foi 
Yoctã. 20 Yoctã foi pai de Almodá, Selefe, 
Hazarmavé, Yerách, 21 Hadorão, Uzal, Diclá, 22 
Ebal, Abimael, Sabá, 23 Ofir, Havilá e Yovav; todos 
esses foram filhos de Yoctã. 24 Shem, Arfaxade, 
Selá; 25 Eber, Pelegue, Reú; 26 Serugue, Naor, 
Terá; 27 Avram, que é Avraham. 28 Os filhos de 
Avraham: Yitzhák e Iyshmael. 29 Estas são as suas 
gerações: o 1º filho de Iyshmael, Nebaiote; depois 
Quedar, Adbeel, Mibsão, 30 Misma, Dumá, 
Massá, Chadad, Tema, 31 Yetur, Nafis e Quedemá; 
esses foram os filhos de Iyshmael. 32 Quanto aos 
filhos de Quetura, concubina de Avraham, esta 
deu à luz Zinrã, Yakshan, Medã, Midyam, Isbaque 
e Suá. Os filhos de Yakshan foram Sabá e Dedã. 33 
Os filhos de Midyam: Efá, Efer, Hanoque, Abidá e 
Eldá; todos esses foram filhos de Quetura. 34 
Avraham foi pai de Yitzhák. Os filhos de Yitzhák: 
Esav e Yisrael. 35 Os filhos de Esav: Elifaz, Reuel, 
Yeush, Yalam e Corach. 36 Os filhos de Elifaz: 
Temã, Omar, Zefi, Gatã, Quenaz, Timna e 

Amaleque. 37 Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, 
Samá e Mizá. 38 Os filhos de Seir: Lotã, Sobal, 
Zibeão, Anás, Disom, Eser e Disã. 39 Os filhos de 
Lotã: Hori, e Homã; e a irmã de Lotã foi Timna. 40 
Os filhos de Sobal: Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. 
Os filhos de Zibeão: Aías e Anás. 41 Anás foi pai de 
Disom. Os filhos de Disom: Hanrão, Esbã, Itrã e 
Querã. 42 Os filhos de Eser: Bilã, Zaavã e Jaacã. Os 
filhos de Disã: Uz e Arã. 43 Estes foram os 
governantes que reinaram na terra de Edom, 
antes que houvesse governante sobre os israelitas: 
Belá, filho de Beor; e era o nome da sua cidade 
Dinabá. 44 Morreu Belá, e governou em seu lugar 
Yovav, filho de Zerá, de Bozra. 45 Morreu Yovav, e 
governou em seu lugar Husão, da terra dos 
temanitas. 46 Morreu Husão, e governou em seu 
lugar Chadad, filho de Bedade, que derrotou os 
midianitas no campo de Moav; e era o nome da 
sua cidade Avite. 47 Morreu Chadad, e governou 
em seu lugar Sâmela, de Masreca. 48 Morreu 
Sâmela, e governou em seu lugar Shaul, de 
Reobote junto ao rio. 49 Morreu Shaul, e governou 
em seu lugar Baal [senhor]-Ranã, filho de Acbor. 50 
Morreu Baal [senhor]-Hanã, e Chadad governou 
em seu lugar; e era o nome da sua cidade Paí. O 
nome de sua mulher era Meetabel, filha de 
Matrede, filha de Me-Zaabe. 51 E morreu Chadad. 
Os príncipes de Edom foram: o príncipe Timna, o 
príncipe Aliá, o príncipe Yetete, 52 o príncipe 
Aolíbama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, 53 o 
príncipe Quenaz, o príncipe Temã, o príncipe 
Mibzar, 54 o príncipe Magdiel, o príncipe lrã. Estes 
foram os príncipes de Edom.  

 Divre Hayamim Alef - I Crônica Capítulo, 2  

1 Foram estes os israelitas: Rúben, Shmeon, Levi, 
Yehudah, Issacar, Zebulom, 2 Dã, Yosef, Binyamin, 
Naftali, Gade e Aser. 3 Os filhos de Yehudah: Er, 
Onã e Selá; estes três lhe nasceram da filha de Suá, 
a cananéia. E Er, o 1º filho de Yehudah, foi mal na 
visão de Yah HVHY que o matou: 4 Tamar, nora 
de Yehudah, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Ao todo os 
filhos de Yehudah foram cinco. 5 Os filhos de 
Perez: Hezrom e Hamul: 6 Os filhos de Zerá: Zinri, 
Etã, Hemã, Calcol e Dara; cinco ao todo. 7 Os filhos 
de Carmi: Acar, o perturbador de Yisrael, que errou 
naquilo que é rejeitado. 8 De Etã foi filho Ozoriyah. 
9 Os filhos que nasceram a Hezrom: Jerameel, Rão 
e Quelubai. 10 Rão foi pai de Aminadabe, e 
Aminadabe de Nasom, príncipe dos filhos de 
Yehudah; 11 Nason foi pai de Salmom, e Salmom 
de Boaz; 12 Boaz foi pai de Obede, e Obede de 
Iyshai; 13 a Iyshai nasceram Eliabe, seu 1º filho, 
Abinadabe o segundo, Siméia o terceiro, 14 
Netanel o quarto, Radai o 5º, 15 Ozen o sexto e 
David o sétimo; 16 e foram suas irmãs Zeruia e 
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Abigail. Os filhos de Zeruia foram: Abisai, Yahuabb 
e Asael, três. 17 Abigail deu à luz Amasa; o pai de 
Amasa foi Yeter, o ismaelita. 18 A Kelev, filho de 
Hezrom, nasceram filhos de Azuba, sua mulher, e 
de Jeriote; e os filhos dela foram estes: Jeser, 
Sobabe e Ardom. 19 Morreu Azuba; e Kelev 
tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Hur. 20 
Hur foi pai de îri, e îri de Bezaleel. 21 Então Hezrom, 
tendo já sessenta anos, tomou por mulher a filha 
de Maquir, pai de Gileade; e conheceu-a, e ela lhe 
deu à luz Segube. 22 Segube foi pai de Yaoer, o 
qual veio a ter vinte e três cidades na terra de 
Gileade. 23 Mas Gesur e Arã tomaram deles 
Havote-Yaoer, e Quenate e suas aldeias, sessenta 
cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai 
de Gileade. 24 Depois da morte de Hezrom, em 
Kelev de Efrata, Abia, mulher de Hezrom, lhe deu 
Asur, pai de Tecoa. 25 Os filhos de Jerameel, 1º 
filho de Jezrom, foram: Rão, o 1º filho, Buna, 
Orem, Ozem e Aías. 26 Jerameel teve outra 
mulher, cujo nome era Atara, a qual foi mãe de 
Onã. 27 Os filhos de Rão, 1º filho de Jerameel, 
foram: Maaz, Yamim e Equer. 28 Os filhos de Onã, 
foram: Samai e Jada; e os filhos de Samai: Nadabe 
e Abisur. 29 O nome da mulher de Abisur era 
Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. 30 Os filhos 
de Nadabe: Selede e Apaim; e Selede morreu sem 
filhos. 31 O filho de Apaim: Isi; o filho de Isi: Sesã; o 
filho de Sesã: Alai. 32 Os filhos de Jada, irmão de 
Samai: Yeter e Yehoshafat; e Yeter morreu sem 
filhos. 33 Os filhos de Yehoshafat: Pelete e Zaza. 
Esses foram os filhos de Jerameel. 34 Sesã não teve 
filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, 
cujo nome era Jará: 35 Deu, Sesã sua filha por 
mulher a Jará, seu servo; e ela lhe deu à luz Atai. 36 
Atai foi pai de Natã, Natã de Zabade, 37 Zabade de 
Eflal, Eflal de Obede, 38 Obede de Yehu, Yehu de 
Ozoriyah, 39 Ozoriyah de Helez, Helez de Eleasá, 
40 Eleasá de Sismai, Sismai de Salum, 41 Salum de 
Jecamias, e Jecamias de Elisama. 42 Os filhos de 
Kelev, irmão de Jerameel: Messa, seu 1º filho, que 
foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de 
Hevron. 43 Os filhos de Hevron: Corach, Tapua, 
Requem e Sema. 44 Sema foi pai de Raão, pai de 
Jorqueão; e Requem foi pai de Samai. 45 O filho de 
Samai foi Maom; e Maom foi pai de Bete-Zur. 46 
Efá, a concubina de Kelev, teve Harã, Moza e 
Gazez; e Harã foi pai de Gazez. 47 Os filhos de 
Jadai: Regem, Yotam, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. 48 
Maacá, concubina de Kelev, deu à luz Seber e 
Tiraná. 49 Deu à luz também Saafe, pai de 

 
504 1ª Crônicas 2:55 - "escribas": São escritores. No passado antes do exílio 
em Babilônia empregava-se esta palavra para significar a pessoa que tinha 
certos cargos no exército (Jz 5. 14 – 2 Rs 25. 19 – is 33. 18 – Jr 52. 25) – e se 
chamava escriba o secretário do rei, constituindo este emprego, junto das 

Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá; e a 
filha de Kelev foi Acsa. 50 Estes foram os filhos de 
Kelev, filho de Hur, o 1º filho de Efrata: Sobal, pai 
de Quiriate-Yearim, 51 Salma, pai de Beit Lehem, e 
Harefe, pai de Bete-Gader. 52 Os filhos de Sobal, 
pai de Quiriate-Yearim, foram: Haroé e metade 
dos menuotes. 53 As famílias de Quiriate-Yearim: 
os itreus, os puteus, os sumateus e os misraeus; 
destes saíram os zorateus e os estaloeus. 54 Os 
filhos de Salma: Beit Lehem, os netofatitas, 
Atarote-Bete-Yahuabb, metade dos manaatitas e 
os zoritas. 55 As famílias dos 504escribas que 
habitavam em Yabs: os tiratitas, os simeatitas e os 
sucatitas; estes são os queneus que descenderam 
de Hamate, pai da casa de Recabe.  

 Divre Hayamim Alef - I Crônica Capítulo, 3  

1 Estes foram os filhos de David que lhe nasceram 
em Hevron: o 1º filho Amnom, de Ainoã, a 
Yezreelita; o segundo Daniyel, de Abigail, a 
carmelita; 2 O terceiro Abshalom, filho de Maacá, 
filha de Talmai, governante de Gesur; o quarto 
Adoniyahu, filho de Hagite; 3 O 5º Sefatias, de 
Abital; o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 4 Seis 
lhe nasceram em Hevron, onde governou sete 
anos e seis meses; e governou trinta e três anos 
em Yerushalaim. 5 Estes lhe nasceram em 
Yerushalaim: Siméia, Sobabe, Natã e Shelomoh; 
estes quatro lhe nasceram de Bate-Sua, filha de 
Amiel. 6 Nasceram-lhe mais: Ibar, Elisama, 
Elifelete, 7 Nogá, Nefegue, Jafia, 8 Elisama, Eliadá e 
Elifelete, nove. 9 Todos estes foram filhos de 
David, afora os filhos das concubinas; e Tamar foi 
irmã deles. 10 Filho de Shelomoh foi Rehabeam, 
de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de 
quem foi filho Yehoshafat, 11 de quem foi filho 
Yahuram, de quem foi filho Acazias, de quem foi 
filho Yoash, 12 de quem foi filho Amazias, de quem 
foi filho Yotam, 13 de quem foi filho Ahaz, de quem 
foi filho Hizekiyah, de quem foi filho Manashé, 14 
de quem foi filho Amom, e de quem foi filho 
Yoshiah. 15 Os filhos de Yoshiah: o 1º filho Yoanã, 
o segundo Yehoyakim, o terceiro Zedequias, o 
quarto Salum. 16 Os filhos de Yehoyakim: 
Yeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. 17 Os 
filhos de Yeconias, o deportado: Sealtiel, seu filho, 
18 Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Hosama 
e Nedabias. 19 Os filhos de Pedaías: Zerubabel e 
Simei; e os filhos de Zerubabel: Mesulão e 
Hananias, e Selomite, irmã destes; 20 e Hasubá, 
Oel, Berekyah, Hasadias e Jusabe-Hesede, cinco. 

pessoas reais, uma alta posição (2 Sm 20. 25 – 1 Rs 4. 3 – 2 Rs 12. 10). Na 
história judaica dos tempos mais modernos os escribas são os intérpretes ou 
copistas da toráh.  
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21 Hananias foi pai de Pelatyahu; Pelatyahu de 
Jesaías; Jesaías de Refaías; Refaías de Arnã; Arnã 
de Ovadyah; e Ovadyah de Secanias. 22 Os filhos 
de Secanias: Semaías e os filhos deste: Hatus, Igal, 
Bariá, Nearias e Safate, seis. 23 Os filhos de 
Nearias: Elyehoeinai, Hizekiyah e Azricão, três. 24 E 
os filhos de Elyehoeinai: Hodavias, Eliasibe, Pelaías, 
Acube, Yoanã, Delaías e Anani, sete.  

 Divre Hayamim Alef - I Crônica Capítulo, 4  

1 Os filhos de Yehudah: Pérez, Hezrom, Carmi, Hur 
e Sobal. 2 Reaías, filho de Sobal, foi pai de Yachat, 
e Yachat de Aumai e Laade; estas são as famílias 
dos zoratitas. 3 Estes foram os filhos de Etã: 
Yezreel, Ismá, e Idbás; e o nome da irmã deles era 
Hazelelponi; 4 e mais Penuel, pai de Gedor, e Ézer, 
pai de Husá; estes foram os filhos de Hur, o 1º filho 
de Efrata, pai de Beit Lehem. 5 Asur, pai de Tecoa, 
tinha duas mulheres: Helá e Naará. 6 Naará deu-
lhe à luz Auzão, Hefer, Temêni e Haastári; estes 
foram os filhos de Naará. 7 E os filhos de Helá: 
Zerete, Izar e Etnã. 8 Coz foi pai de Anube e 
Zobeba, e das famílias de Acarel, filho de Harum. 9 
Yabs foi mais ilustre do que seus irmãos (sua mãe 
lhe pusera o nome de Yabs, dizendo: Porquanto 
com dores o dei à luz).. 10 Yabs invocou Elohim de 
Yisrael, dizendo: Elohim queira que me abençoes, 
e estendas os meus termos; que a tua mão seja 
comigo e faças que do mal eu não seja afligido! E 
Elohim lhe concedeu o que lhe pedira. 11 Quelube, 
irmão de Suá, foi pai de Meir; e este foi pai de 
Estom. 12 Estom foi pai de Bete-Rafa, Paséia e 
Teína, que foi pai de Ir-Naás; estes foram os 
homens, de Reca. 13 Os filhos de Quenaz: Otniel e 
Seraías; e Otniel foi pai de Hatate14 e Meonotai, 
que foi pai de Ofra; Seraías foi pai de Yahuabb, 
fundador de Ge-Harasim, cujos moradores foram 
artífices. 15 Os filhos de Kelev, filho de Yefoné: 
æru, Elá e Naã; e Elá foi pai de Quenaz: 16 Os filhos 
de Jealelel: Zife, Zifá, Tíria e Asareel. 17 Os filhos de 
Ezra: Yeter, Merede, Efer e Jalom; e ela deu à luz 
Miriã, Samai, e Isbá, pai de Estemoa, 18 cuja 
mulher judia deu à luz Jerede, pai de Gedor, Heber, 
pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa; e estes foram 
os filhos de Bitia, filha de Paroh, que Merede 
tomou. 19 Os filhos da mulher de Hodias, irmã de 
Naã, foram os pais de Queila, o garmita, e 
Estemoa, o maacatita. 20 Os filhos de Shimon: 
Amnom, Rina, Bene-Hanã e Tilom; e os filhos de Isi: 
Zoete e Bene-Zoete. 21 Os filhos de Selá, filho de 
Yehudah: Er, pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e 
as famílias da casa dos que fabricavam linho, em 
Bete-Asbéia; 22 como também Joquim, e os 
homens de Cozeba, e Yoash e Sarafe, os quais 
dominavam sobre Moav, e Jasúbi-Leém. (Estes 
registros são antigos. )23 Estes foram os oleiros, os 

moradores de Netaim e de Gedera; e moravam ali 
com o governante para o seu serviço. 24 Os filhos 
de Shmeon: Nemuel, Yamim, Jaribe, Zerá e Shaul, 
25 de quem foi filho Salum, de quem foi filho 
Mibsão, de quem foi filho Misma. 26 Os filhos de 
Misma: Jamuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, 
de quem foi filho Simei. 27 Simei teve dezesseis 
filhos e seis filhas; porém seus irmãos não tiveram 
muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família 
tanto como as dos filhos de Yehudah. 28 Eles 
habitaram em Beer-shava, Molada, Hazar-Sual, 29 
Bila, Ezem, Tolade, 30 Betuel, Horma, Ziclague, 31 
Bete-Marcabote, Hazar-Susim, Bete-Biri e Saraim; 
essas foram as suas cidades até o reinado de 
David. 32 As suas aldeias foram: Etã, Aim, Rimom, 
Toquem e Asã, cinco cidades, 33 com todas as suas 
aldeias, que estavam em redor destas cidades, até 
Baal [senhor]. Estas foram as suas habitações e as 
suas genealogias. 34 Ora, Mesobabe, Jamleque, 
Josa, filho dc Amazias, 35 Yoel, Yehu, filho de 
Josibias, filho de Seraías, filho de Asiel, 36 
Elyehoeinai, Jaacobá, Jesoaías, Asaías, Adiel, 
Jesimiel, B’nayah, 37 e Ziza, filho de Sifi, filho de 
Alom, filho de Ydayah, filho de Sínri, filho de 
Semaías38 estes, registrados por nome, foram 
príncipes nas suas famílias; e as famílias de seus 
pais se multiplicaram grandemente. 39 Chegaram 
até a entrada de Gedor, ao lado oriental do vale, 
em busca de pasto para os seus rebanhos; 40 e 
acharam pasto abundante e bom, e a terra era 
espaçosa, quieta e pacífica; os que antes 
habitavam ali eram descendentes de Cham. 41 
Estes que estão inscritos por nome, vieram nos 
dias de Hizekiyah, governante de Yehudah, e 
destruíram as tendas e os meunins que se 
acharam ali, e os exterminaram totalmente até o 
dia de hoje, e habitaram em lugar deles; porque ali 
havia pasto para os seus rebanhos. 42 Também 
deles, isto é, dos filhos de Shmeon, quinhentos 
homens foram ao monte Seir, tendo por capitães 
Pelatyahu, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Isi, 43 
e, matando o restante dos amalequitas, que havia 
escapado, ficaram habitando ali até o dia de hoje.  

 Divre Hayamim Alef - I Crônica Capítulo, 5  

1 Quanto aos filhos de Rúben, o 1º filho de Yisrael 
( ele era o 1º filho; mas, uma vez que profanara a 
cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos 
filhos de Yosef, filho de Yisrael, de sorte que a sua 
genealogia não é contada segundo o direito da 
primogenitura; 2 Yehudah prevaleceu sobre seus 
irmãos, e dele proveio o príncipe; porém a 
primogenitura foi de Yosef); 3 os filhos de Rúben o 
1º filho de Yisrael: Hanoque, Palu, Hezrom e Carmi. 
4 Os filhos de Yoel: Semaías, de quem foi filho 
Gogue, de quem foi filho Simei, 5 de quem foi filho 
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Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho 
Baal [senhor], 6 de quem foi filho Beera, a quem 
Tilgate-Pilneser levou cativo; ele foi príncipe dos 
rubenitas. 7 E seus irmãos, pelas suas famílias, 
quando se fez a genealogia das suas gerações, 
foram: o chefe Yeiel, Zacaryah, 8 Belá, filho de 
Azaz, filho de Sema, filho de Yoel, que habitou em 
Aroer até Nebo e Baal [senhor]-Meom; 9 ao 
oriente habitou até a entrada do deserto, desde o 
rio Eufrates; porque seu gado se tinha multiplicado 
na terra de Gileade. 10 E nos dias de Shaul fizeram 
guerra aos hagarenos, que caíram pela sua mão; e 
eles habitaram nas suas tendas em toda a região 
oriental de Gileade. 11 E os filhos de Gade 
habitaram defronte deles na terra de Basham, até 
Salca: 12 o chefe Yoel, Safã o segundo, Janai e 
Safate em Basham, 13 e seus irmãos, segundo os 
seus clâs: Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e 
Eber, sete. 14 Estes foram os filhos de Abiail, filho 
de Huri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de 
Micael, filho de Jesisai, filho de Jado, filho de Buz; 
15 Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, chefe das casas 
paternas. 16 E habitaram em Gileade, em Basham, 
e nas suas aldeias, como também em todos os 
arredores de Sarom até os seus termos. 17 Todos 
estes foram registrados, segundo as suas 
genealogias, nos dias de Yotam, governante de 
Yehudah, e nos dias de Yarobam, governante de 
Yisrael. 18 Os rubenitas, os gaditas, e a meia tribo 
de Manashé tinham homens valentes, que 
traziam escudo e espada e entesavam o arco, e 
que eram destros na guerra, quarenta e quatro mil 
setecentos e sessenta, que saíam à guerra. 19 
Fizeram guerra aos hagarenos, bem como a Yetur, 
a Nafis e a Nodabe, 20 e foram ajudados contra 
eles, de sorte que os hagarenos e todos quantos 
estavam com eles foram entregues em sua mão; 
porque clamaram Elohim na guerra, e ele lhes deu 
ouvidos, uma vez que confiaram nele. 21 E 
levaram o gado deles: cinquenta mil camelos, 
duzentos e cinquenta mil ovelhas e dois mil 
jumentos; e cem mil homens, 22 muitos caíram 
mortos, porque de Elohim era a guerra; e ficaram 
habitando no lugar deles até a prisão. 23 Os filhos 
da meia tribo de Manashé habitaram naquela 
terra; e multiplicaram-se desde Basham até Baal 
[senhor]-Hermom, Senir, e o monte Hermom. 24 
E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a 
saber: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Yirmiyahu, Hodavias e 
Jadiel, homens valentes, homens de nome, e 
chefes dos seus clâs. 25 Cometeram, porém, 
transgressões contra Elohim de seus pais, e se 
prostituíram, seguindo os deuses dos povos da 
terra, os quais Elohim destruíra de diante deles. 26 
Pelo que Elohim de Yisrael excitou o espírito de Pul, 
governante da Ashur, e o espírito de Tilgate-

Pilneser, governante da Ashur, que os levaram 
cativos, a saber: os rubenitas, os gaditas, e a meia 
tribo de Manashé; e os transportaram para Hala, 
Habor, Hara, e para o rio de Gozã, onde estão até 
o dia de hoje.  

 Divre Hayamim Alef - I Crônica Capítulo, 6  

1 Os filhos de Levi: Gérson, Coate e Merári. 2 Os 
filhos de Coate: Ameram, Izar, Hevron e Uziel. 3 Os 
filhos de Ameram: Aharôn, Moshe e Miriã; e os 
filhos de Aharôn: Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 
Eleazar foi pai de Finéias, Finéias de Abisua, 5 
Abisua de Buqui, Buqui de Uzi, 6 Uzi de Zeraías, 
Zeraías de Meraiote, 7 Meraiote de Amaryahu, 
Amaryahu de Aitube, 8 Aitube de Zadoque, 
Zadoque de Aimaaz, 9 Aimaaz de Ozoriyah, 
Ozoriyah de Yoanã, 10 Yoanã de Ozoriyah, que 
exerceu o sacerdócio na casa que Shelomoh 
construiu em Yerushalaim; 11 Ozoriyah foi pai de 
Amaryahu, Amaryahu de Aitube, 12 Aitube de 
Zadoque, Zadoque de Salum, 13 Salum de 
Hilkyahu, Hilkyahu de Ozoriyah, 14 Ozoriyah de 
Seraías, Seraías de Yehozadaque; 15 e 
Yehozadaque foi levado cativo quando Yah HVHY 
levou em cativeiro Yehudah e Yerushalaim por 
intermédio de Nebukadnesar. 16 Os filhos de Levi: 
Gérson, Coate e Merári. 17 Estes são os nomes dos 
filhos de Gérson: Líbni e Simei. 18 Os filhos de 
Coate: Ameram, Izar, Hevron e Uziel. 19 Os 
Meraritas: Mali e Musi. Estas são as famílias dos 
leviim, segundo todas as casas de seus pais. 20 De 
Gérson: Líbni, de quem foi filho Yachat, de quem 
foi filho Zima, 21 de quem foi filho Yoá, de quem 
foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi 
filho Jeaterai: 22 Os filhos de Coate: Aminadabe, 
de quem foi filho Corach, de quem foi filho Assir, 
23 de quem foi filho Elcana, de quem foi filho 
Ebiasafe, de quem foi filho Assir, 24 de quem foi 
filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi 
filho Uziyah, de quem foi filho Shaul. 25 Os filhos 
de Elcana: Amasai e Aimote, 26 de quem foi filho 
Elcana, de quem foi filho Zofai, de quem foi filho 
Naate, 27 de quem foi filho Eliabe, de quem foi 
filho Yerocham, de quem foi filho Elcana. 28 E os 
filhos de Shemuel: Yoel, seu 1º filho, e Abias, o 
segundo. 29 Os Meraritas: Mali, de quem foi filho 
Líbni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho 
Uzá, 30 de quem foi filho Siméia, de quem foi filho 
Hagias, de quem foi filho Asaías. 31 Estes são os 
que David constituiu sobre o serviço de canto da 
casa de Yah HVHY depois: que a aron teve 
repouso. 32 Ministravam com cântico diante do 
Beit HaMikdash a tenda da revelação, até que 
Shelomoh construiu a casa de Yah HVHY em 
Yerushalaim; e exerciam o seu ministério segundo 
a sua ordem. 33 São estes: os que ali estavam com 
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40 Matityahu - Mateus 
507Matityahu - Mateus Capítulo, 1  

 1 A genealogia de Yeshua o Messias  

1 Rolo da geração de Yeshua o Messias, filho de 
David, filho de Avraham. 2 Avraham gerou a 
Yitzhák; Yitzhák gerou a Yaacov; Yaacov gerou a 
Yehudah e a seus irmãos; 3 Yehudah gerou de 
Tamar a Perez e a Zera; Perez gerou a Hetzrom; 
Hetzrom gerou a Aharôn; 4 Aharôn gerou a 
Aminadabe; Aminadabe gerou a Naassom; 
Naassom gerou a Salmom; 5 Salmom gerou de 
Rachav a Boaz; este, de Rute, gerou a Obede; e 
Obede gerou a Iyshai; 6 Iyshai gerou ao 
governante David; e o governante David gerou a 
Shelomoh, da que fora mulher de Urias; 7 
Shelomoh gerou a Rehabeam; Rehabeam gerou a 
Abias; Abias gerou a Asa; 8 Asa gerou a 
Yehôshafat; Yehôshafat gerou a Yahuram; 
Yahuram gerou a Uziyah; 9 Uziyah gerou a Yotam; 
Yotam gerou a Ahaz; Ahaz gerou a Hizekiyah; 10 
Hizekiyah gerou a Manashé; Manashé gerou a 
Amom; Amom gerou a Yoshiah; 11 Yoshiah gerou 
a Yeconias e a seus irmãos, no tempo em que eles 
foram levados à Bavel. 12 Depois de serem 
levados à Bavel, Yeconias gerou a Salatiel; e Salatiel 
gerou a Zerubabel; 13 Zerubabel gerou a Abiúde; 
Abiúde gerou a Eliaquim; Eliaquim gerou a Azor; 
14 Azor gerou a Sadoque; Sadoque gerou a Aquim; 
Aquim gerou a Eliúde; 15 Eliúde gerou a Eleazar; 
Eleazar gerou a Matã; Matã gerou a Yaacov. 16 E 
Yaacov gerou a Yosef, que era Gaabra 

 
507 Mateus 1 – “As correções”: As correções do rolo de Mateus foram 
baseadas no Manuscrito de Mateus Shem Tov Ben Isaac Shaprut 

508 Mateus 1.16 - “comprometido”: A Peshitta traz aqui a palavra "gabra", 
que pode ser traduzida como: Marido, parente ou até “guardião”. Nas antigas 
versões siríacas, o termo é damkhira, que quer dizer “que é prometido” ou 
“noivo”: a versão sinaítica (S) diz: “Yaakov gerou Yawsef. Yawsef, que era 
comprometido com Maryam, este gerou Yeshua’, que é chamado 'o ungido'. 
A versão curetoniana (C) diz: “Yaakov gerou Yawsef, que era comprometido 
com Maryam, a donzela, a qual gerou Yeshua o Messias. ” 

 As versões foram combinadas para obter-se o sentido correto de gabra.  

Quando um homem se casa com uma mulher ele se torna o guardião dela, 
ela deixa a casa de seu pai e se une ao seu guardião.  

 Mas nunca a palavra "gabra" pode ser traduzida por "pai" no sentido 
biológico. Mas como alguém que está comprometido, ou mesmo um 
parente. Um homem destinado, a guardar e proteger. Essa função cabe ao 

508comprometido com Miriam, da qual nasceu 
Yeshua, que se chama o Messias.  

17 Por isso que todas as gerações, desde Avraham 
até David, são catorze gerações; e desde David até 
a deportação para a Babilônia, catorze gerações; e 
desde a deportação para a Babilônia até Yeshua. 

 O Nascimento de Yeshua 

18. Assim aconteceu o nascimento de Yeshua: 
Sucedeu que quando estava sua mãe desposada a 
Yosef, antes que ele a tenha conhecido, ela se 
achou grávida por espírito de santidade. 19. E 
Yosef era um homem justo e não desejava habitar 
com ela nem expô-la a cair em vergonha nem liga-
la a morte, se não que foi seu desejo escondê-la. 
20. E quando ele pensava neste assunto em seu 
coração, eis que um mensageiro se lhe apareceu 
em um sonho e disse: Yosef filho de David, não 
temas receber a tua esposa Miryam porque [pelo] 
espírito do Santo ela está grávida. 21. E ela dará a 
luz um filho e chamarás seu nome Yeshua porque 
ele salvará o povo de suas transgressões. 22. Tudo 
isto foi para completar o que foi escrito pelo 
profeta de Elohim:  

23.“...uma 509jovem conceberá, e dará à luz um 
filho, e será o seu nome Emanuel.”, significa: 

conosco está El. Isaías 7:14 

24. E Yosef despertou de seu sonho e fez segundo 
tudo o que lhe mandou o mensageiro de Elohim, e 
recebeu a sua esposa. 25. Mas não a conheceu até 
que ela deu a luz a seu filho primogênito, e ele 
chamou seu nome Yeshua. 

Matityahu - Mateus Capítulo, 2 

marido ao casar-se com uma mulher. O homem assume o papel de 
comprometimento. Também essa palavra “gabra” pode ser aplicada a um 
parente próximo que assume essa função.  

A Palavra “pai” no aramaico siríaco é “Av” ou “Abb”. Dicionário bíblico Strong.  

509 Mateus 1:23 – “Jovem”: Como o copista usou o texto de Isaias, então nós 
restauramos o versículo usando as copias DSS. O original em hebraico nos dá 
mais luz sobre o texto. Sobre Isaias 7:14: A palavra hebraica “Almah” significa 
"jovem" e não pode ser traduzida por "virgem". A palavra em hebraico para 
virgem é "Betulah". Encontramos a mesma ocorrência na Bíblia de Jerusalém. 
Gênesis 24: 43 “Ficarei perto da fonte; a jovem Almah que vier buscar água, e 
a quem eu disser: Deixa-me, por favor, beber um pouco da água de teu 
cântaro, ” BC (Bíblia Católica). 

Outras fontes: Bíblia de Jerusalém, Biblia TEB, Bíblia do Peregrino, Bíblia Novo 
Mundo, Bíblia Hebraica, DIDAT (Dicionário Internacional do Antigo 
Testamento) Bíblia Linguagem de hoje, Bíblia NVT pg 578 comentário “b”. 
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A visita dos sábios 

1 Tendo nascido Yeshua em Beit Lehem de 
Yehudah, no tempo do governante Hordos, 
vieram a Yerushalaim 510sábios do oriente, 2 
dizendo: Onde está aquele que é nascido 
Governante dos yehudim? Porque vimos a sua 
estrela no oriente e viemos 511reverenciá-lo. 3 O 
governante Hordos, ouvindo isso, alarmou-se, e 
com ele toda a Yerushalaim; 4 e, convocando 
todos os principais cohanim e mestres da Torah do 
povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o 
Messias. 5 Responderam-lhe eles: Em Beit Lehem 
de Yehudah; assim está escrito pelo 512navi:  

6 "E tu, Beit Lehem, terra de Yehudah, de modo 
nenhum és a menor entre as principais de 

Yehudah; porque de ti sairá o Guia que há de 
apascentar o meu povo Yisrael. "Mq 5: 2 

7 Então Hordos chamou secretamente os sábios e 
inquiriu deles, com precisão, acerca do tempo em 
que a estrela aparecera. 8 E enviando-os a Beit 
Lehem, disse a eles: Vão, e perguntai 
diligentemente pelo menino; e, quando o 
encontrar, avisai-me, para que eu também vá e o 
513reverencie. 9 Havendo eles ouvido o 
governante, partiram; e a 514estrela que tinham 
visto no oriente ia adiante deles, até que veio e 
parou sobre o lugar onde o menino estava. 10 
Quando eles viram a estrela, regozijaram-se com 
grande alegria. 11 E ao entrarem na casa, viram o 
menino com Miriam, sua mãe, e se prostraram em 
sinal de respeito. E abrindo os seus tesouros, 
deram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. 12 
Sendo por divina revelação avisados em um sonho 

 
510 Mateus 2.1 – “sábios”: Em outras bíblias “magos”. 
511 Mateus 2.2 – “reverenciá-lo”: A palavra grega “Proskuneo” não pode ser 
traduzida como adoração cultual, portanto a palavra “adoração” é 
inadequada. Algumas bíblias cristãs, verteram a palavra grega para: 
“homenagem, reverência ou em sinal de respeito” Bíblia Teb, Bíblia de 
Jerusalém, bíblia do peregrino e Tradução do Novo Mundo. 
 
προσκυνέω proskuneo (pros-kï-ne'-ō) v. 
1. agachar-se ou bajular, enquanto expressa homenagem (ou seja, com um 
beijo servil ou demonstração de humildade). 
2. prostrar-se (de bruços) em reverência ou homenagem. 
3. (na velhice) inclinar-se prostrado (de bruços) com a ajuda da equipe. 
4. (Nota) um ato físico de abaixar-se em humilde submissão com uma atitude 
de máxima de respeito. 
 
512 Mateus 2.5 – “navi”: Profeta, ministro, do acadiano navor 
que significa literalmente: porta voz. 

para não voltarem a Hordos, regressaram a sua 
terra por outro caminho.  

Yeshua vai para Egito 

13 Havendo eles partido, um mensageiro do 
Elohim apareceu a Yosef em sonho, dizendo: 
Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para 
o Egito; e permanece ali até que eu te fale; porque 
Hordos há de procurar o menino para o assassinar. 
14 Levantando-se ele, tomou de noite o menino e 
sua mãe e partiu para o Egito; 15 e permaneceu lá 
até a morte de Hordos, para que se cumprisse o 
que fora falado pelo Eterno, por meio do navi, 
dizendo:  

“ 515 Do Egito chamei o meu filho. ” Oséias 11: 1 

 

O assassinato dos meninos de Beit Lehem. 

16 Então Hordos, vendo que fora enganado pelos 
sábios, irou-se grandemente e mandou assassinar 
todos os meninos de Beit Lehem e de todos os 
seus arredores, de dois anos para baixo, segundo 
o tempo que com precisão inquirira dos sábios. 17 
Cumpriu-se então o que foi dito 516[ por meio do] 
navi Yirmiyahu:  

18 “Ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação 
e choro amargo. Rahel chora a seus filhos, e não 
se deixa consolar a respeito deles, porque já não 

existem.” Jeremias 31.15 

Yeshua volta do Egito 

19 Mas quando Hordos morreu, um mensageiro 
do Elohim apareceu em sonho a Yosef no Egito, 20 
dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e 

513 Mateus 2.8 - "reverencie": O rei Hordos não queria de fato reverenciar 
Yeshua, ele usou essa fala para enganar os sábios.  

514 Mateus 2.9 - “estrela”: provavelmente não se tratava de uma estrela 
(astro celeste), devido ela se mover de lugar. Nós sabemos que uma estrela é 
um astro celeste que está a quilômetros de distância da terra. Não sabemos 
ao certo o que era esse objeto descrito pelo autor do livro de Mateus. Ao 
mencionar “estrela” o copista usa uma linguagem de sua época por não ter 
mais conhecimento sobre esse objeto. 

515 "Do Egito chamei o meu Filho": Essa passagem está localizada no rolo de 
Oséias 11: 1, que diz assim: "Quando Israel era menino, eu o amei; e ‘do Egito 
chamei a meu filho’ " O texto se refere a Israel. Pedimos ao leitor que leia todo 
o capítulo 11 de Oséias, para melhor conclusão.  

516 Mateus 2.17 – “[Altíssimo por meio do]”: Essa correção foi necessária 
para fazer coerência ao que está escrito em Jeremias 31.15 “Assim diz YHVH... 
” e não “...dito pelo profeta Jeremias...”. Faz mais sentido assim: o que fora dito 
pelo [Altíssimo por meio do] navi Yirmiyahu. 
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vai para a terra de Yisrael; porque já morreram os 
que atentavam contra a vida do menino. 21 Então 
ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi 
para a terra de Yisrael. 22 Ouvindo, porém, que 
517Arquelau reinava na Yehuda em lugar de seu pai 
Hordos, temeu ir para lá; contudo, sendo avisado 
em sonho por divina revelação, retirou-se para as 
regiões da Galil; 23 e veio e habitou numa cidade 
chamada Natzri; para que se cumprisse o que fora 
dito pelos 518navim: Ele será chamado natzri.  

O sermão de Yohanan  

Matityahu - Mateus Capítulo, 3  

1 Naqueles dias apareceu Yohanan o imersor, 
pregando no deserto de Yehudah, 2 e dizendo: 
Arrependei-vos, porque está próximo o governo 
celestial. 3 Porque este é o referido pelo navi 
Yeshayahu, que diz:  

“Eis a voz do que clama: Preparai no deserto o 
caminho de Yah HVHY; endireitai no ermo uma 

estrada para o nosso ELOHIM.” Isaías 40.3 

4 Yohanan usava uma veste de pelos de camelo e 
um cinto de couro em torno de seus lombos; 
alimentava-se de 519acridas e mel silvestre. 5 Então 
iam ter com ele, Yerushalaim toda a Yehuda e toda 
a circunvizinhança do Yordan, 6 e eram por ele 
imergidos no rio Yordan, confessando as suas 
transgressões. 7 Mas, vendo ele que muitos dos 

 
517 "Arquelau": Hordos teve três filhos com Malthace, uma samaritana: 
Hordos Antipas, Arquelau e Olímpia, que se casou com um primo, filho de 
José, irmão de Hordos. Hordos teve, no total, nove esposas, e teve filhos com 
sete delas.  

Quando Hordos morreu, de acordo com o Testamento de Hordos, Filipe 
recebeu a Traconítida e regiões vizinhas, Hordos Antipas seria tetrarca da 
Galileia e Arquelau se tornaria rei.  

Fonte: Flávio Josefo - A guerra dos Judeus 

518 Mateus 2: 23 – “Navim” plural em hebraico para “profetas”.  

519 Mateus 3: 4 - " acridas " - A alfarrobeira é extensamente cultivada em 
terras litorâneas do Mar Vermelho e é comum na Palestina, ao norte de 
Hebrom.  

As bolotas com as quais o “Filho Pródigo” alimentavam os porcos eram as 
alfarrobas, conforme Lucas 15: 16.  

Há algumas evidências que favorecem a ideia de que os gafanhotos usados 
por João eram vegetais. É bom ainda saber de evidências seguras indicando 
que o inseto “gafanhoto” é muito pobre como alimento, portanto incapaz de 
sustentar uma vida humana.  

Entre os primeiros a contestarem a ideia de que a dieta de João Batista incluía 
gafanhotos (insetos) estiveram os ebionitas, um grupo de judeus nazarenos 
da Síria, que, como os essênios, eram um tanto ascéticos e advogavam uma 

parushim e saduceus vinham a sua imersão, disse 
a eles: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir 
da ira vindoura? 8 Produzi, frutos dignos de 
arrependimento; 9 e não penseis em dizer entre 
vocês mesmos: Temos por pai a Avraham; porque 
eu digo para vocês que destas pedras Elohim pode 
suscitar filhos a Avraham. 10 E já está posto o 
machado à raiz das árvores; por conseguinte, toda 
árvore que não produz bom fruto é cortada e 
lançada no fogo. 11 Eu, deveras, vos imerso com 
água, para arrependimento; mas aquele que vem 
após mim é mais poderoso do que eu, cujas 
sandálias não sou digno de levar. Ele vos imergirá 
com o espírito santo e com fogo. 12 A sua pá ele 
tem na mão, e limpará completamente a sua eira; 
recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a 
palha em fogo inextinguível.  

A imersão de Yeshua 

13 Veio Yeshua da Galil visitar Yohanan, junto ao 
Yordan, para ser 520imergido por ele. 14 Mas 
Yohanan o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser 
imergido por ti, e tu vens a mim? 15 Yeshua, lhe 
respondeu: Consente agora; porque assim nos 
convém cumprir toda a justiça. Então ele 
consentiu. 16 [521]... 17... 

Yeshua é seduzido  

Matityahu - Mateus Capítulo, 4  

dieta vegetariana. Creem alguns estudiosos que os ebionitas substituíram em 
seus manuscritos acrides (gafanhotos) por ecrides (bolos). Esta substituição 
teria sido feita em harmonia com seus princípios dietéticos.  

Os pais do cristianismo de origem grega, que tinham melhor conhecimento 
do uso do grego bíblico, não concordavam que acris em Mateus e Marcos 
indicasse o inseto.  

Muitos consideravam os acrides dos Evangelhos equivalentes a akrodua 
(frutos ou pontas dos ramos de árvores ou ervas).  

Em um sermão do ano 400 a. D., atribuído erroneamente a Crisóstomo, há a 
afirmação que João comia frutos da alfarrobeira – acridas botanôn. A 
expressão” acridas botanôn” é traduzida para o latim como “herbarum 
summitates“, significando as pontas ou brotos das plantas.  

Os escritores gregos e seus tradutores latinos entenderam que o termo 
“gafanhoto”, usado como alimento por Yohanam o imersor, se referia a um 
regime vegetariano.  

520 Mateus 3: 13 - "ser imergido por ele": O ato da imersão (batismo) 

521 Mateus 3.16-17 – “Textos inexistentes”: Os versículos faltantes não 
foram encontrados nos melhores e mais antigos manuscritos, portanto os 
veículos faltantes são uma criação posterior. 
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A parábola da tentação. 

1 Então Yeshua foi conduzido pelo espírito ao 
deserto para ser tentado pelo Adversário. 2 E, 
tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, 
depois teve fome. 3 Chegando a ele o tentador, 
disse: Se você é filho do Eterno, manda que estas 
pedras se tornem em pães. 4 Então ele respondeu: 
Está escrito:  

“O homem não viverá só de pão, mas de toda 
palavra que procede da boca do Eterno. ” 
Devarim - DT 8: 3 

  
5 Então o Adversário o levou à cidade sagrada, 
colocou-o sobre um topo do templo, 6 e disse: Se 
você é filho do Eterno, atira-te abaixo, porque está 
escrito:  

“Aos seus mensageiros dará ordens a teu 
respeito; e: eles te susterão nas mãos, para que 

nunca tropeces em alguma pedra. ” Sl 91: 11 

7 Disse Yeshua: Também está escrito:  

“Não tentarás Yah HVHY teu Elohim. ” Devarim 
- Dt 6: 16 

8 Novamente o Adversário o levou a um monte 
muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do 
mundo, e a grandeza deles; 9 e disse: Tudo isto te 
darei, se, prostrado, me adorares. 10 Disse Yeshua: 
Retira-te, Adversário, porque está escrito:  

“A Yah HVHY teu Elohim 522temerás, e só a ele 
prestarás culto. ” - Dt 6: 13 

11 Então o Adversário o deixou; e vieram 
mensageiros [celestiais] e o serviram.  

O início do ministério na Galil 

12 Ouvindo Yeshua que Yohanan foi lançado na 
prisão, retirou-se para Galil; 13 e, deixando Natzri, 
foi morar em Kafar-Nachum, situada à borda do 
mar, nos confins de Zevulun e Naftali; 14 para que 
se cumprisse o que fora dito pelo navi Yeshayahu:  

15 “terra de Zevulun, e a terra de Naftali; mas 
nos últimos tempos fará majestoso o caminho 

do mar, além do Yordan, a Galil dos povos 

 
522 Mateus 4: 08 - “Temerás”: Texto corrigido conforme o rolo de Devarim 6: 
13 (DT).  

Yeshua estava citando um conhecido versículo da unicidade de Elohim.  

523 Mateus 4: 23 – “casas de orações”: Sinagoga ou esnoga (do grego antigo 
συναγωγή, transl. synagoguē: 'assembleia', 'reunião'). O termo "sinagoga" 

estrangeiros. 16 O povo que andava em trevas 
viu uma grande luz; e sobre os que habitavam 
na terra de profunda escuridão resplandeceu a 

luz.” Is 9.1-2 

17 Desde então, Yeshua começou a pregar e a 
dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o 
governo celestial.  

2O chamado dos quatro pescadores 

18 E Yeshua, andando ao longo do mar da Galil, viu 
dois irmãos: Shimon, chamado Kefa, e seu irmão 
André, que lançavam a rede ao mar, eram 
pescadores. 19 E disse a eles: Sigam-me, e eu farei 
que vocês sejam pescadores de homens. 20 Então, 
eles imediatamente deixaram as redes e o 
seguiram. 21 Passando mais adiante, viu outros 
dois irmãos: Iaakov, filho de Zavdai, e seu irmão 
Yohanan, no barco com seu pai Zavdai, 
consertando as redes; e os chamou. 22 E eles 
imediatamente deixaram o barco e seu pai, e o 
seguiram.  

Yeshua ensina e faz curas 

23 E Yeshua percorreu toda a Galil, ensinando nas 
523casas de orações, pregando as boas novas do 
governo, e curando toda sorte de doenças e toda 
sorte de enfermidades entre o povo. 24 E sua fama 
se espalhou por toda a Síria; e trouxeram para ele 
todos os enfermos, acometidos de várias doenças 
e perturbações, e 524os possuídos, os lunáticos, e os 
paralíticos. E ele os curou. 25 Uma multidão o 
seguiu da Galil, das dez cidades, de Yerushalaim, 
de Yehudah, e dalém do Yordan.  

O sermão na montanha 

Matityahu - Mateus Capítulo, 5  

1 Vendo as multidões, subiu ao monte; e, quando 
se assentou, aproximaram-se dele os seus 
seguidores, 2 e ele os ensinou, dizendo:  

Os felizes 

3 Abençoados os pobres em espírito, porque deles 
é o governo celestial. 4 Abençoados os que 
lamentam, porque serão consolados. 5 
Abençoados os mansos, porque herdarão a terra. 

tem origem na palavra grega συναγωγή, composta de σύν sýn, “com, junto”, 
e ἄγω 'ago, “conduta, educação”, cujo significado seria "assembleia".  

524 Mateus 4.24 – “os possuídos”: Possuídos por um mal. 
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6 Abençoados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão fartos. 7 Abençoados os 
misericordiosos, porque alcançarão clemência. 8 
Abençoados os que tem o âmago puro, porque 
contemplarão o Eterno. 9 Abençoados os 
pacificadores, porque serão chamados filhos do 
Eterno. 10 Abençoados os que são perseguidos 
por causa da justiça, porque deles é o governo 
celestial. 11 Felizes são vocês, quando fizerem 
injustiça e perseguirem e, falando inverdades, 
disserem todo mal contra vocês por minha causa. 
12 Alegrai-vos e exultai, porque é grande o seu 
galardão nos céus; assim perseguiram aos 
ministros(profetas) que foram antes de vocês.  

Sal e luz 

13 Vocês são o sal da terra; mas se o sal se tornar 
insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada 
mais presta, senão para ser lançado fora, e ser 
pisado pelos homens. 14 Vocês são a 525luz do 
mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte; 15 nem os que acendem uma 
vela a colocam debaixo de uma bacia, mas no alto, 
e ela ilumina a todos que estão na casa. 16 Assim 
brilhe a sua luz diante dos homens, de modo que 
vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, 
celestial.  

O ensino da lei 

“17 Não pensem que vim anular a Toráh dos 
profetas; não vim para anular, mas para levá-los 

ao 526pleno [conhecimento]” 

 
525 Mateus 5:14 - “luz do mundo” - Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz 
de YHVH Isaías 2:5 
526 Mateus 5: 17 - “pleno”: ́ Sempre ouvirmos que uma letra muda todo o 
sentido. Imaginemos agora quando um vocábulo foi mal traduzido. Vamos à 
um exemplo:  

Na tradução comum temos:  

Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas 
cumprir. (ACF Mateus 5: 17)  

No grego iremos achar um vocábulo que muda o sentido deste versículo  

"plerosai" tem na sua raiz etimológica a forma pleroo' 

Sendo o seu significado: pleno, completo, preencher, completar e cumprir. 

1) tornar cheio, completar, i. e., preencher até o máximo  

1a) fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente  

1b) Tenho em abundância, estou plenamente abastecido 

2) tornar pleno, i. e., completar. 

18 Porque deveras eu digo para vocês: até que os 
céus e a terra passem, jamais uma só 527letra ou o 
menor traço passará da toráh, até que tudo 
realize. 19 Aqueles, que transgredirem um destes 
preceitos, por menor que seja, e assim o ensinar 
aos homens, será chamado o menor no governo 
celestial; porém, aquele que os cumprir e os 
ensinar, será chamado grande no governo 
celestial. 20 Pois eu digo para vocês que, se a sua 
justiça não 528exceder a dos mestres da Torah e 
parushim, de modo nenhum entrareis no governo 
celestial.  

Ensino da ira 

21 Ouvistes que foi 529dito aos antigos: Não 
assassinarás; e, quem assassinar será levado a 
juízo. 22 Assim eu, digo para vocês que todo 
aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, 
será levado a juízo; e quem chamar a seu irmão: 
Inútil, será réu do tribunal; e quem lhe chamar: 
Tolo, será réu do fogo no lugar dos mortos. 23 Por 
conseguinte, se estiveres apresentando a 530tua 
oferenda no altar, e aí te lembrares de que teu 
irmão tem alguma coisa contra ti, 24 deixa ali 
diante do altar a tua oferenda, e vai conciliar-te 
com teu irmão, e depois vem apresentar a tua 
oferenda. 25 Concilia-te depressa com o teu 
adversário, enquanto estás a caminho com ele; 
para que não aconteça que o adversário te 
entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e 
sejas lançado na prisão. 26 Deveras te digo que de 

Bíblias em concordância com a Bíblia Israelita: Bíblia Católica A.M, Bíblia NTLH, 
Bíblia J. C da editora vida, Bíblia de Jerusalém.  

527 Mateus 5:18 – “uma só letra”: I ou um til. Nessa passagem nos referimos 
a toráh de Moshe em português. Portanto se fosse em hebraico não seria “i 
ou um til” mas “Yud”, por ser a menor letra do alfabeto hebraico. Não faria 
sentido usar as letras hebraicas já que essa biblia usa o português como língua 
base. 
528 Mateus 5:20 – “se a sua justiça não exceder a dos mestres da Torah e 
parushim”: A nossa justiça é obedecer às vontades do Elohim. “E será justiça 
para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes preceitos perante YHVH 
nosso ELOHIM, como ele nos ordenou. Dt 6:25” 
529 Mateus 5:21 - “ouvistes o que foi dito”: A LEI era passada de forma oral já 
que a maioria das pessoas eram analfabetas. Por isso a necessidades dos 
mestres da LEI. Yeshua completa a toráh (lei) tornando-a mais rígida, ele disse 
“todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será levado a juízo” 
Observe que nosso mestre deixou a Lei mais completa. Uma pessoa não 
apenas mata fisicamente, mas pode matar com palavras e ações 
subsequentes. 
530 Mateus 5:23 – “a tua oferenda no altar”: Aqui Yeshua não se refere ao 
altar de uma igreja, porque naquela época não existia igrejas, mas faz 
referência ao altar do templo onde eram realizados os sacrifícios. Salmos 96:8 
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maneira nenhuma sairás dali enquanto não 
pagares o último centavo.  

Ensino contra o adultério 

27 Ouviram o que foi dito aos antigos: Não 
adulterarás. 28 Assim eu, digo para vocês que todo 
aquele que olhar para uma mulher com intenção 
maliciosa, já cometeu adultério com ela em seu 
lev. 29 Se o teu olho direito te faz tropeçar, 
arranca-o e lança-o de ti; te convém que se perca 
um dos teus membros e não seja todo o teu corpo 
lançado no lugar dos mortos. 30 E, se a tua mão 
direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; te 
convém que se perca um dos teus membros e não 
seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos.  

Ensino do divórcio 

31 Também foi dito:  

“Quem 531rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de 
divórcio.” Dt 24.1 

32 Eu, digo para vocês que todo aquele que 
rejeitar sua mulher, exceto por causa de 
532imoralidade sexual, está induzindo-a à cometer 
adultério; e quem se casar com a rejeitada, 
comete adultério.  

Ensino do falso juramento 

33 Também ouvistes que foi dito aos antigos: 
533Não jurarás falsamente, mas cumprirás para 
com o Eterno os teus juramentos. 34 Eu, digo para 
vocês: de modo nenhum jureis; nem pelos céus, 
porque é o trono de Elohim; 35 nem pela terra, 
porque é o estrado de seus pés; nem por 
Yerushalaim, porque é a cidade do grande 

 
531 Mateus 5.31 – “rejeitar”: O Altíssimo permitiu o divórcio para preservar a 
vida da mulher. Assim como hoje no passado existia homens maus, que por 
qualquer motivo rejeitavam suas esposas, levando-as ao sofrimento. 
Antigamente as mulheres não podiam trabalhar, ou até mesmo sair sozinhas 
para fora de casa. A mulher era totalmente dependente de um homem. Era 
imprescindível que essas mulheres rejeitadas pudessem obter a carta de 
divórcio, por esse motivo Elohim permitiu a carta de divórcio. "Se um homem 
se casar com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo 
que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Dt 
24.1”  
532 Mateus 5.32 – “imoralidade sexual”: Do grego porneia / 
πορνείας – Algo imoral relacionado ao sexo, para entender esse 
texto será preciso ler o contexto de deuteronômio 24.1.  
Ref: Mt 5:32, Jo 8:41, At 15:20, At 15:29, 1Co 7:2, 1Ts 4:3, Ap 
2:21, Ap 9:21, Ap 14:8, Ap 17:2, Ap 17:4, Ap 18:3 
533 Mateus 5.33 – “Não jurarás falsamente,”: Não é pecado jurar em nome 
do Altíssimo, mas é pecado jurar falsamente “Não jurareis falsamente pelo 
meu Nome, pois profanarias o Nome do Altíssimo. Eu Sou YHVH.” Lv 19.12 
Jeremias 7:9 

Governante; 36 nem jures pela tua cabeça, porque 
não podes tornar um só cabelo branco ou preto. 
37 Seja, porém, o seu falar: Sim, sim; não, não; o 
que disso passar, vem do Maligno.  

Ensino sobre a vingança 

38 Ouviram o que foi dito:  

“Olho por olho, e dente por dente... “ Ex 21.24 

39 Assim eu, digo para vocês que não resistais ao 
mal; mas a qualquer que te bater na face direita, 
oferece-lhe a outra; 40 e ao que quiser te 
processar, e tirar-te a túnica, deixa-lhe a capa; 41 
e, se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai 
com ele dois mil. 42 Dá a quem te pede e não 
voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.  

Ame os inimigos 

43 Ouviram o que foi dito: Amarás ao teu próximo, 
e 534odiarás ao teu inimigo. 44 Assim eu, digo para 
vocês: Amai aos seus inimigos, bendizei os que vos 
maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai 
pelos que vos maltratam e vos perseguem;  

“Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para 
comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber; 
porque assim lhe amontoarás brasas sobre a 

cabeça; e Yah HVHY te retribuirá. Mishle 
(provérbios) 25: 21-22” 

45 para que vos torneis filhos do seu Pai celestial; 
porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, 
e faz chover sobre os íntegros e não íntegros. 46 
Pois, se amardes aos que vos amam, que 
recompensa tereis? Não fazem os 535publicanos 

534 Mateus 5.43 – “odiarás ao teu inimigo”: Em nossas pesquisas nos livros 
do profeta Moises, não encontramos o verso referido, mas encontramos o 
seguinte texto: “Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu 
povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu Sou YHWH. Lv 19.18” 
Yeshua se referia a uma lei oral transmitida entre os judeus. 
Em 1QS (Coluna 1), manuscrito achado nas cavernas de qumran (DSS) está 
escrito: “que eles possam amar ( לאהוב) todos os que Ele escolheu e odiar 
 (לאהוב ) todos os que Ele rejeitou”. Em seguida, acrescenta: “para amar (ולשנוא )
todos os filhos da luz, cada um segundo sua parte nos desígnios de Deus, e 
odiar ( ולשנוא) todos os filhos das trevas, cada um segundo sua culpa na 
vingança de Deus”. 
 
Veja o que diz às escrituras:  
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe 
água para beber; porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça; e 
YHVH te retribuirá. Mishle (provérbios) 25: 21-22 
535 Mateus 5.46 – “publicanos”: Do grego telones e significa 
“cobrador de taxas e impostos” ou “arrendatário”. Antes de 200 
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também o mesmo? 47 E, se saudardes somente os 
seus irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os 
publicanos também o mesmo? 48 Por 
conseguinte, sede vocês perfeitos, como perfeito 
é seu Pai celestial.  

 Matityahu - Mateus Capítulo, 6  

Ensino sobre esmolas 

1 Tenha cuidado para não dar esmola diante dos 
homens, para ser visto por eles; caso contrário, 
não têm recompensa de seu Pai celestial. 2 
Quando, ajudar alguém, não faças tocar corneta 
diante de ti, como fazem os falsos nas casas de 
orações e nas ruas, para serem pelos homens. 
Deveras digo para vocês: Eles têm sua 
recompensa. 3 Mas, quando deres esmola, que 
tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão 
direita; 4 para que a tua esmola fique em secreto; 
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 
abertamente.  

5 E, ao orardes, não sejais como os falsos; gostam 
de orar em pé nas casas de orações, e às esquinas 
das ruas, para serem vistos pelos homens. Deveras 
digo para vocês: Eles têm sua recompensa. 6 Mas 
tu, quando praticar a prece, entra no teu quarto e, 
fechando a porta, ora a teu Pai, que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará abertamente. 7 E, orando, não 
useis de vãs repetições, como os povos 
estrangeiros; porque eles pensam que por seu 
grande falar serão ouvidos. 8 Por conseguinte, 
vocês não devem se assemelhar a eles; porque seu 
Pai sabe o que necessitais, antes que lhe peçais. 9 
Por conseguinte, vocês orem desta maneira:  

Nosso Pai celestial, que teu nome seja Separado; 
10 venha o teu governo, a tua vontade seja 
dominante na terra como nos céus; 11 o nosso 
pão cotidiano nos conceda hoje; 12 e perdoa os 
nossos erros, assim como nós perdoamos 
aqueles que praticam o erro contra nós; 13 e 
não permita que sejamos vacilantes à tentação; 
mas desvia-nos de todo mal. A Ti pertence o 
governo, o poder, e a grandeza, por toda 
eternidade. Assim seja. 

14 Porque, se perdoardes aos homens as suas 
ofensas, também seu Pai celestial vos perdoará a 
vocês; 15 se, porém, não perdoardes aos homens 

 
a.C., existia em Roma os publicani romanos, que devem ser 
diferenciados dos publicanos judeus. Os publicanos eram 

as suas ofensas, tampouco seu Pai perdoará as 
suas ofensas.  

Ensino sobre o jejum 

16 Quando praticarem a abstinência, não mostreis 
um rosto triste como os falsos; porque eles 
desfiguram os seus rostos, a fim de parecer aos 
homens que jejuam. Deveras digo para vocês: Eles 
têm sua recompensa. 17 Tu, porém, quando 
absteres, unge a tua cabeça, e lava o teu 
semblante, 18 a fim de não parecer aos homens 
que fazem abstinência, mas a teu Pai, que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará abertamente.  

As riquezas no céu 

19 Não ajunteis para vocês tesouros na terra; onde 
a traça e a ferrugem os consomem, e onde os 
ladrões escavam e roubam; 20 mas ajuntai para 
vocês tesouros nos céus, onde nem a traça nem a 
ferrugem os consumem, e onde os ladrões não 
escavam, nem roubam. 21 Porque onde estiver o 
teu tesouro, aí estará também o teu lev.  

A luz do corpo 

22 A lâmpada do corpo são os olhos; de sorte que, 
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será 
cheio de luz; 23 se, porém, os teus olhos forem 
maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, 
por conseguinte, a luz que há em ti são trevas, 
quão grandes são tais trevas!  

Os donos 

24 Ninguém pode servir a dois donos; porque ou 
há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-
se a um e desprezar o outro. Não podeis servir o 
Eterno e a Mamom.  

Preocupações 

25 Por isso digo para vocês: Não fiqueis ansiosos 
quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, ou 
pelo que haveis de beber; nem quanto ao seu 
corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais 
do que o alimento, e o corpo mais do que o 
vestuário? 26 Contemplai as aves dos céus, não 
semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros; 
contudo, seu Pai celestial as alimenta. Por acaso, 
não valeis vocês muito mais do que elas? 27 Qual 
de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar 
quarenta e cinco centímetros à sua estatura? 28 E 
por que andais ansiosos quanto ao vestuário? 

pessoas nativas de Israel que cobravam do seu próprio povo os 
impostos de Roma. 
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67 - Regras das festas da torah 

  

1ª & 2ª Regras da festa da Passagem e a festa dos pães sem fermento. 
“O dia catorze do primeiro mês, ao entardecer, é a pessach de Yah” Levíticos 23:5 

Pessach é dividido em duas partes no Egito e pós Egito. A festa dos pães de matsá é catalogada junto com o 
pessach. 
 

No Egito  

N°  Preceitos:  Passagens:  

  
1ª  

“No décimo dia do primeiro mês, o chefe de família deve preparar um cordeiro.”  
  

  
Ex 12:3  

  
2ª  

“Se a família for pequena o chefe da casa pode convidar o vizinho para participar do 
ritual, para que não sobre a carne do  

cordeiro.”  

  
Ex 12:4  

  
3ª  

“O cordeiro (cabrito) deve ser: jovem, sem defeito, macho e com um ano de idade.”  
  

  
Ex 12:5  

4ª  “Toda casa de Jacó abaterá o animal na tarde do décimo quarto dia do primeiro 
mês.”  

Ex 12:6  

  
5ª  

“O sangue deve ser passado nos umbrais e nas vergas das portas das casas em que 
comerão o cordeiro (cabrito).”  

  

  
Ex 12:7  

6ª  “Comam a carne com o matsá e ervas amargas.”  Ex 12:8  

  
7ª  

“Não coma a carne mal passada ou cozida, somente grelhada sobre o fogo. Incluindo 
sua cabeça, pernas e seus órgãos  

internos.”  

  
Ex 12:9  

8ª  “Não pode sobrar nada do animal, caso sobre queime no fogo.”  Ex 12:10  

9ª  “Vocês deveram comer o sacrifício com as roupas da viagem, deveram comê-lo com 
pressa.”  

  

  
Ex 12:11  

  
10ª  

“Esse dia deve ser um lembrado pelos Israelitas, ele deverá ser celebrado pela casa 
de Jacó por todo o tempo.”  

  

  
Ex 12:14, 17  

11ª  “Comam o matsá por sete dias.”  Ex 12:15, 18  
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12ª  

“Não deve ter fermento em sua casa durante os sete dias, aquele que comer 
fermento, terá sua alma extirpada de Israel.”  

  

Ex 12:15, 19, 20  

  
13ª  

“O primeiro dia e o sétimo será sábado, o único trabalho permitido será de preparar 
o alimento.”  

  

  
Ex 12:16  

 

  

Pessach pós Egito 

Nª  Preceitos:  Passagem:  

  
1ª  

“A tarde do décimo quarto dia do primeiro mês é o dia da oferenda do Pessach.”  
  

  
Lv 23:5  

  
2ª  

“Então no décimo quinto dia do primeiro mês é o festival de matsá até o Vigésimo 
primeiro dia do primeiro mês.”  

  

Lv 23:6 Dt 
16:8  

3ª  “O décimo quinto dia do primeiro mês é sábado.”  Lv 23:7  

4ª  “O sacrifício deverá ser feito durante os sete dias.”  Lv 23:8  

5ª  “O Vigésimo primeiro dia do primeiro mês será sábado.”  Lv 23:8  

  
6ª  

“Não abaterás o sacrifício com o fermento em sua casa, não pode ter fermento em sua 
casa.”  

  

Êx 34:25 Dt 
16:4  

  
7ª  

“O sacrifício não pode passar da noite de pessach até a manhã de matsá.”  
  

  
Êx 34:25  

  
8ª  

“Se uma pessoa estiver impura e em peregrinação, deverá realizar pessach no décimo 
quarto dia do segundo mês.”  

  

  
Nm 9:10 - 11  

  
9ª  

“Se uma pessoa estiver limpa e não estiver em viagem, não celebrar o pessach no seu 
devido tempo, esta alma será excluída do povo de Ysrael.”  

  
Nm 9:13  

  
10ª  

“Um prosélito que está no meio do povo de Ysrael quiser guardar o pessach, ele deverá 
guardar conforme está escrito.”  

  
Nm 9:14  

    

11ª  “O pessach deve ser dedicado a YHVH.”  Dt 16:2  

  
12ª  

“O sacrifício não pode ser feito em qualquer lugar, mas apenas no lugar que YHVH 
escolher para ser morada do seu nome.”  

  
Dt 16:5 - 6  
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3ª & 4ª Festa das primícias e a festa das semanas  
“Celebrarás a festa das semanas, isto é, a festa das primícias da sega do trigo e a 

festa da colheita no final do ano.” Êxodo 34:22  
Estas são as leis da festa das primícias e a festa 

das semanas  
 

Nª  Preceitos:  Passagem:  

  
1ª  

“Deve ser celebrado a festa das primícias e das colheitas no final do ano.”  
  

Êx 23:16  
Êx 34:22  

  
2ª  

“Da primeira colheita deve ser levado um feixe aos sacerdotes, eles devem ser dedicados 
a YHVH.”  

  

  
Lv 23:10 - 11  

  
3ª  

“No dia em que for dedicado um feixe ao Eterno, deve ser oferecido um cordeiro como 
oferta queimada.”  

  

Lv 23:12, 18,  
19  

Nm 28:27  
  

  
4ª  

“E a sua oferta de alimentos, será de duas dízimas de flor de farinha, amassada com 
azeite, para oferta queimada em cheiro  

suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, um quarto de  
him.”  

  
Lv 23:13  

Nm 28:28  

  
5ª  

“Não coma pão, grão tostado, trigo novo até o dia em que apresentar a sua oferta a 
YHVH.”  

  

  
Lv 23:14  

6ª  “Este é um estatuto perpétuo.”  Lv 23:14  

  
7ª  

“O dia das primícias é santa convocação, não fareis trabalho servil.”  
  

  
Nm 28:26  

8ª  “E uma décima, para cada um dos sete cordeiros.”  Nm 28:29  

9ª  “Um bode para fazer expiação por vós.”  Nm 28:30  

  
10ª  

“Além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, os oferecereis (ser-vos-ão 
eles sem defeito) com as suas libações.”  

  
Nm 28:31  

  
11ª  

“Quando você for apresentar sua oferenda diga ao sacerdote:  
‘Hoje declaro perante o Yehovah meu Deus que entrei na terra que Yehovah jurou a 

nossos pais dar-nos.’”  

  
Dt 26:3  
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12ª  

“Após o sacerdote apresentar sua oferenda a Yehovah tu dirás:  
’Meu pai foi levado a Aram, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém 

ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa.  
Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura 

servidão.  
Então clamamos a Yehovah Deus de nossos pais; e Yehovah ouviu a nossa voz, e atentou 

para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão.  
E Yehovah nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande 

espanto, e com sinais, e com milagres; E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, 
terra que mana leite e mel.  

E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, Soberano, me deste.’”  

  
  

Dt 26:5 - 10  

  
  
  

13ª  

“Quando fizeres a Yehovah oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de 
alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo; isto é, do grão trilhado 

de espigas verdes cheias.  
E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso; oferta é de alimentos.”  

  

  
  
  

Lv 2:14 - 15  

  
  

14ª  

“Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que 
trouxerdes o molho da oferta movida; sete semanas inteiras serão.  

Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova 
oferta de alimentos a Yehovah.”  

  
  

Lv 23:15 - 16  

  
15ª  

“Sete semanas após a festa das primícias iniciará a festa das semanas.”  
  

  
Dt 16:9  

  
16ª  

“Deve ser feito oferendas a Yehovah, e todos devem regozijar da festa.”  
  

  
Dt 16:10 - 11  

  
17ª  

“Deve recordar que vocês foram escravos no Egito, mas Yehovah os retirou da servidão 
com mão forte.”  

  

  
Dt 16:12  
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5ª Festa das trombetas  
“Tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do 

mês; nenhum trabalho servil fareis; será para vós dia de 
sonido de trombetas.”  

Números 29:1  
 

Nª  Preceitos:  Passagens:  

  
1ª  

“No primeiro dia do sétimo mês ao toque das trombetas será sábado, santa 
convocação.”  

  

Nm 29: 1  
Lv 23:24  

  

  
2ª  

“Não faça trabalhos servis, mas apresente oferendas a  
Yehovah.”  

  

Lv 29:6  
Lv 23:25  

  

  
4ª  

“oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, sem defeito.”    
Lv 29:2  

  

  
  

5ª  

“E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três décimas 
para o novilho, e duas décimas para o carneiro, e uma décima para cada um dos sete 

cordeiros.”  
  

  
  

Lv 29:3 - 4  
  

  
6ª  

“Oferecereis um cabrito de um ano para expiação de vossos pecados.”  
  

  
Lv 29:5  

  
7ª  

“Mas por holocausto, em cheiro suave a Yehovah, oferecereis um novilho, um carneiro e 
sete cordeiros de um ano; eles serão  

sem defeito.”  

  
Nm 29:8  

  
8ª  

“E, pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três décimas 
para o novilho, duas décimas para o carneiro, E uma décima para cada um dos sete 

cordeiros;”  

  
Nm 29:9 - 10  

  
9ª  

“Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e 
do holocausto contínuo, e da sua  

oferta de alimentos com as suas libações.”  

  
Nm 29:11  
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6ª O dia do Perdão  
“Falou mais Yehovah a Moisés, dizendo: 
No décimo dia do sétimo mês será o dia da expiação; tereis santa convocação, humilhareis e 
oferecereis oferta queimada a Yehovah.” Levítico 23:26,27  

 

Nª  Preceitos:  Passagens:  

  
1ª  

“No décimo dia do sétimo mês será o dia da expiação, é uma santa convocação, humilhe-
se perante Yehovah; e ofereça oferta  

queimada a Yehovah.”  

Nm 29:7  
Lv 23:27  
Lv 16:29  

  
2ª  

“Nesse dia não faça nenhum trabalho servil pois é uma santa convocação, o dia da 
expiação.”  

Nm 29:7  
Lv 23:28  
Lv 16:31  

  
3ª  

“Será excluído do meio do povo aquele que não se humilhar nesse dia.”  
  

  
Lv 23:29  

  
4ª  

“Aquele que trabalhar nesse dia será excluído do meio do povo.”    
Lv 23:30  

  

  
5ª  

“Este é um estatuto permanente entre todas as gerações não importando onde vocês 
morarão.”  

  

  
Lv 23:31  

  
6ª  

“Humilhareis a vós mesmo no nono dia do mês á tarde, entre as duas tardes; (de um pôr-
do-sol há outro)”  

  

  
Lv 23:32  

  
7ª  

“Deve ser preparado um novilho e um carneiro para os sacrifícios.”  
  

  
Lv 16:2 – 3  

  

  
8ª  

“O sacerdote deve ser purificar e vestir as vestes sagradas de linho.”    
Lv 16:4  

  

  
9ª  

“A população tem que dar dois bodes destinados ao sacrifício e um carneiro para o 
holocausto.”  

  
Lv 16:5  

  

  
10ª  

“O sacerdote tem que oferecer um touro pelo seu pecado e pelo pecado de sua família.”    
Lv 16:6  
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11ª  

“Deve ser separado os dois bodes e os levaras para fora do tabernáculo e oferecerá um a 
Yah e outro a Azazel.”  

  

  
Lv 16:7-8  

  
12ª  

“Com o bode oferecido a Yah será feio a expiação pelos pecados”    
Lv 16:9  

  

  
13ª  

“E o bode oferecido a Azazel será apresentado vivo a Yah, para ser transferido sobre ele 
as culpas, para depois será enviado ao  

deserto.”  

  
Lv 16:10  

  
14ª  

“Após o sacrifício do touro pelos pecados do sacerdote e sua casa ele terá que pegar os 
incensos, especiarias e se apresentar para Yah.”  

  
Lv 16:11-13  

  

15ª  “Aspergirás o sangue do touro sobre o propiciatório.”  Lv 16:14  

  
16ª  

“Fazer o sacrifício com o bode de Yah e aspergir o sangue sobre o propiciatório.”    
Lv 16:15-16  

  

  
17ª  

“Ninguém exceto o sacerdote pode estar na tenda da reunião.”    
Lv 16:17  

  

  
18ª  

“Quando o sacerdote sair deverá aspergir o sangue do bode e o touro no altar.”    
Lv 16:18-19  

  

  
19ª  

“Após a expiação o sacerdote vai confessar para o bode de Azazel todas as transeções de 
Israel, um home será encarregado de levar  

o bode para o deserto.”  

  
Lv 16:20-22  

  
20ª  

“Após esse ritual o sacerdote deve retirar as roupas de linho e se purificar, e depois sairá 
para fora e imolará o holocausto para  

fazer expiação”  

  
Lv 16:23-25  

  

  
21ª  

“O homem que levou o bode deverá se lavar antes de entrar na cidade.”    
Lv16:26  

  

  
22ª  

“Os corpos do boi e do bode serão levados para fora do acampamento e queimados.”    
Lv 16:27  

  

  
23ª  

“Aquele que queimou o boi e o bode deve lavar suas roupas para estar puro, então poderá 
retornar ao acampamento.”  

  
Lv 16:28  
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24ª  

“E o sacerdote, que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio, no lugar 
de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas.”  

  
Lv 16:32  

  

  
  

25ª  

“E o sacerdote ungido fará expiação pelo santo santuário; também fará expiação pela 
tenda da congregação e pelo altar;  

semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o  
povo da congregação.”  

  
  

Lv 16:33  
  
  

26ª  “Este estatuto será perpétuo para vocês filhos de Ysrael.”  Lv 16:34  
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7ª Festa dos tabernáculos 
“Seguiu Yehovah falando a Moisés, e disse a ele:  

Fala e diga aos filhos de Ysrael:  
No dia quinze do sétimo mês celebrareis a festa dos tabernáculos diante 
de Yehovah durante sete dias’.” Levíticos 23:33, 34  

 

Nª  Preceitos:  Passagens:  

1ª  “No dia quinze do sétimo mês será a festa dos tabernáculos.”  Lv 23:34, 39 Nm 
29:12  

  
2ª  

“O primeiro dia será uma santa convocação, não pode fazer nenhum trabalho servil.”    
Lv 23:35  

  

3ª  “Durante sete dias apresente ofertas em sacrifício a Yehovah.”  Lv 23:36, 39 Dt 
16:13  

  
4ª  

“No oitavo dia será santa convocação, não faça trabalho servil, apresente sacrifícios a 
Yehovah e esteja reunido com os irmãos.”  

Nm 29:35  
Lv 23:36, 39  

  

  
5ª  

“No primeiro dia coma de frutos de arvores formosas, tais como: cítricos, ramos de 
palmeira, murtas e salgueiros.”  

  
Lv 23:40  

  

  
6ª  

“Celebrem essa festa durante sete dias, pois este é um estatuto permanente entre 
vossas gerações.”  

  
Lv 23:41  

  

7ª  “More no tabernáculo durante sete dias você e toda sua casa.”  Lv 23:42 Dt 
16:14  

8ª  “Sete dias celebrarás para que Yehovah te abençoe na colheita e em toda as obras de 
tuas mãos”  

  
Dt 16:15  

  

  
9ª  

“No 1ª Dia ofereça a Yehovah treze novilhos, dois carneiros e catorze cordeiros de um 
ano; todos eles sem defeito.”  

  
Nm 29:13  

  

  
  

10ª  

“No 1ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:14, 15  
  
  

  
11ª  

“No 1ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:16  
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12ª  

“No 2ª Dia ofereça a Yehovah doze novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano, 
sem defeito;”  

  
Nm 29:17  

  

  
  

13ª  

“No 2ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:18  

  
14ª  

“No 2ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:19  

  
15ª  

“No 3ª Dia ofereça a Yehovah onze novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano, 
sem defeito;”  

  
Nm 29:20  

  

  
  

16ª  

“No 3ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:21  

  
17ª  

“No 3ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:22  

  
18ª  

“No 4ª Dia ofereça a Yehovah dez novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano, 
sem defeito;”  

  
Nm 29:23  

  

  
  

19ª  

“No 4ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:24  

  
20ª  

“No 4ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:25  

  
21ª  

“No 5ª Dia ofereça a Yehovah nove novilhos, dois carneiros e catorze cordeiros de um 
ano, sem defeito.”  

  

  
Nm 29:26  

  
  

22ª  

“No 5ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:27  
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23ª  

“No 5ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:28  

  
23ª  

“No 6ª Dia ofereça a Yehovah oito novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano, 
sem defeito;”  

  

  
Nm 29:29  

  
  

25ª  

“No 6ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:30  

  
26ª  

“No 6ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:31  

  
27ª  

“No 7ª Dia ofereça a Yehovah sete novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros de um ano, 
sem defeito.”  

  
Nm 29:32  

  

  
  

28ª  

“No 7ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:33  

  
29ª  

“No 7ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:34  

  
30ª  

“No 7ª Dia ofereça a Yehovah um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano, sem 
defeito;”  

  

  
Nm 29:36  

  
  

31ª  

“No 8ª Dia ofereça a Yehovah alimentos de flor de farinha misturada com azeite, três 
décimas para cada um dos treze  

novilhos, duas décimas para cada carneiro, entre os dois carneiros;  
E uma décima para cada um dos catorze cordeiros.”  

  
  

Nm 29:37  

  

  
32ª  

“No 8ª Dia ofereça a Yehovah um bode para expiação do pecado, além do holocausto 
contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua  

libação;”  

  
Nm 29:38  
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68 - Os 
Mandamento

s positivos. 
Os 613 Mandamentos catalogados 
pelo sábio Maimônides 

Mitzvot Aseh (Positivos) – ‘Faça’ 

1. O primeiro preceito dentre os 
preceitos positivos: saber que existe a 
Divindade, conforme está escrito: ‘Eu 
sou Eterno, teu Elohim …’ – Ex 20:2; Dt 
5:6.  
2. Proclamar Sua unidade – O ‘Eterno é 
nosso Elohim, O Eterno é um’. – Dt 6:4.  
3. Amá-Lo – ‘Amarás o Eterno [אלהים] 
teu Elohim …’ – Dt 6:5.  
4. Temê-Lo – ‘Ao Eterno [אלהים] teu 
Elohim, temerás…’ – Dt 6:13.  
5. Orar – ‘Servireis ao Eterno, vosso 
Elohim …’ – o servir é a oração [dirigida 
a Ele], conforme aprendemos através 
da ‘shemu’a’. – Ex 23:25.  
6. Ligar-se; Aproximar-se a Ele – ‘Dele 
te aproximarás…’ – Dt 10:20.  
7. Jurar em Seu Nome – ‘Em seu nome, 
jurarás…’ – Dt 10:20.  
8. Parecer-se com Ele em suas boas e 
retas ações – ‘Andareis por seus 
caminhos…’ – Dt 28:9.  
9. Kidush HaShem (Santificar Seu 
nome) – ‘…Santificar-me-ei no meio 
dos israelitas…’ – Lv 22:32.  
10. Recitar o ‘Shemah Israel’ duas 
vezes a cada dia – ‘…falarás nelas, ao te 
deitares e ao te levantares. ’ – Dt 6:7.  
11. Estudar a Toráh, e ensiná-la – ‘As 
ensinareis a teus filhos…’ – Dt 6:7. Os 
Sábios explicam “A teus filhos significa 
a teus estudantes”, pois aquele que 
transmite a Toráh para o próximo 
também é considerado seu gerador.  
12. Prender as instruções na fronte – 
‘…e serão por filactérios entre os teus 
olhos’ – Dt 6:8.  
13. Prender as instruções pela força – 
‘E as atarás como sinal na tua mão…’ – 
Dt 6:8.  
14. Fazer tzitzit (franjas) – “E falou o 
Eterno [אלהים] a Moshê dizendo: ‘Fala 
aos filhos de Yisrael e dize-lhes que 
façam para eles Tzitzit (franjas) sobre 
as bordas de suas vestes.. '” – Dt 22:12; 
Nm 15:37-38.  
15. Colocar mezuzá (pergaminho 
contendo as duas primeiras partes do 
‘Shemah Israel’) nos umbrais das 
portas – Dt 6:9.  
16. Reunir o povo para audiência da 
Toráh. Este ritual era cumprido na 
época do Templo Sagrado no ano 
seguinte ao ano sabático, no segundo 
dia da festa de Sucot (Tabernáculos), 

era trazido um altar de madeira sobre 
o qual o rei subia para a leitura da 
Toráh. – ‘…Congrega o povo…’ – Dt 
31:12.  
17. Escrever para si cada pessoa um 
‘Sêfer Toráh’ – ‘Escrevei para vós 
mesmos este cântico…’ – Dt 31:19.  
18. Escrever o rei um segundo Sêfer 
Toráh para si mesmo, um a mais do 
que todas as pessoas, para que tenha 
dois seferi da Toráh – ‘…escreverá para 
si cópia desta Toráh…’ – Dt 8:10.  
19. Bendizer após o alimento – 
‘…comerás, te fartarás, e bendirás…: 
Dt 8:10.  
20. Construir um Templo – ‘…Farão 
para mim um Santuário…’ – Ex 25:8.  
21. Temer ao Templo – ‘…e Meu 
santuário temerei; Eu sou o Eterno. ’ – 
Lv:19:30.  
22. Vigiar o Templo sempre — ‘…Tu, e 
contigo, teus filhos, diante da Tenda do 
Testemunho…’ – Nm 18:2.  
23. Trabalhar o levita no Templo – 
‘Trabalhará o levita…’ – Nm 18:23.  
24. Os Cohanim deveriam lavar suas 
mãos no Kiyor antes de prestar seu 
serviço no Templo Sagrado. Essa é a 
origem de algumas das leis de Netilat 
Yadayim (ablução das mãos) que 
fazemos de manhã, já que, c – ‘Lavarão 
Aharon e seus filhos…’ – Ex 30:19.  
25. Menorah – A Menorá simboliza a 
luz constante que irradia a vida que se 
envolve com seu Elohim, e por isso era 
mantida acesa continuamente – ‘E tu 
ordenarás aos filhos de Yisrael que te 
tragam azeite de oliveira puro, batido, 
para iluminação, para acender a 
lâmpada contínua. ’ (Sh’mot – Êxodo 
27:20).  
26. Um dos auges da oração em 
público é a Bênção dos Cohanim, 
quando estes sobem a frente da Arca 
Sagrada e abençoam o público. 
Devemos ressaltar que quem está 
dando a bênção é Elohim, e os 
Cohanim são os mensageiros. A 
bênção é: “ Elohim te abençoe e te 
proteja. Elohim faça Sua face brilhar 
sobre ti e seja gracioso para contigo. 
Elohim levante Sua face para ti e te dê 
paz. ” – ‘Fala a Aarão e a seus filhos, 
dizendo: Assim abençoareis aos filhos 
de Yisrael;’ – Nm 6:23.  
27. As doze chalot que eram chamadas 
de Pão da Proposição deveriam estar 
sempre presentes no Templo Sagrado. 
O número doze vem representar as 
doze tribos de Israel. O pão era reposto 
a cada Shabat (sábado), e os Cohanim 
deveriam comer o pão da semana 
anterior, que por um milagre 
permanecia fresco como no dia em 
que foi assado. – ‘E porás sobre a mesa 
o pão da proposição diante de Mim, 
continuamente’ – Ex 25:30.  
28. Os Cohanim são ordenados a 
colocar incenso diariamente, duas 
vezes por dia, no Altar de Ouro. O 
incenso era composto por onze 
especiarias, combinadas numa receita 
específica que só poderia ser feita no 

Templo Sagrado. O incenso do Templo 
Sagrado era de uma fragrância 
incomparável, justamente porque o 
cheiro é algo que atrai o sentido da 
pessoa e faz sentir bem. – ‘Queimará 
Aharon sobre ele o incenso a cada 
dia…’ – Ex 30:7.  
29. Esh tamid (Fogo contínuo) – ‘Fogo 
contínuo estará aceso sobre o altar; 
não se apagará. ’ – (Vayikra – Levíticos 
6:6). Os Cohanim são ordenados a 
manter o fogo aceso no altar, todos os 
dias, constantemente. O Talmud diz 
obviamente: “Embora o fogo venha 
dos Céus, é um dever mantê-lo 
queimando por meios comuns”.  
30. Levantar o resquício do carvão 
queimado de sobre o altar – ‘…erguerá 
a cinza…’ – Lv 6:3.  
31. Enviar os impuros do [meio do] 
acampamento da ‘Shekhiná’, isto é, do 
Templo – ‘Enviarão do acampamento 
todo o que tenha ‘tzará’at’ e todo o 
que tenha fluxo, e todo o que esteja 
impuro…’ – Nm 5:2.  
32. Honrar aos descendentes de 
Aharon, dando-lhes o primeiro lugar 
em todo assunto de santidade – 
‘Portanto, o santificarás…’ – Lv 21:8.  
33. Vestir os cohanim (kohanim da 
casta aarônica) para o Serviço Sagrado 
roupas sacerdotais – ‘… que tenhas 
roupas de santidade…’ – Ex 28:2.  
34. Transportar a arca sobre o ombro, 
quando necessitar ser transportada – 
‘Sobre o ombro o levarão …’ – Nm 7:9.  
35. Ungir aos Cohanim Gedolim (lit.: 
sumos-kohanim) e aos reis com óleo 
de unção – ‘…óleo de unção santa…’ – 
Ex 30:31.  
36. Estar os cohanim (lit kohanim – 
desc. da casta aarônica) trabalhando 
no Templo por vigílias, e nos festivais, 
todos juntos – ‘Quando vier o 
levita…além das vendas de seu 
patrimônio. ’ – Dt 18:6-8.  
37. Impurificar-se os cohanim (lit.: 
kohanim – desc. da casta aarônica) por 
seus familiares, enlutando-se por eles, 
assim como os demais israelitas, que 
são ordenados sobre o luto – ‘…Por ela 
se impurificará. ’ – Lv 21:3.  
38. Casar-se o Cohen Gadol (lit.: sumo-
sacerdote) somente com virgem – 
‘…Ele tomará para si uma moça virgem. 
’ – Lv 21:13.  
39. Sacrificar todos os dias os 
sacrifícios chamados ‘tamid’ – (isto é, 
sacrifícios obrigatórios cotidianos – um 
pelo amanhecer, outro pelo 
entardecer -) ‘…Dois por dia, 
holocausto perpétuo…’ – Nm 28:3.  
40. Apresentar o Cohen Gadol 
‘Minchá’ (oferta) a cada dia – ‘…Esta é 
a oferta de Aharon e de seus filhos…’- 
Lv 6:13.  
41. Acrescentar um sacrifício a cada 
Shabát – ‘…no dia de Shabát, dois 
carneiros … – Nm 28:9.  
42. Acrescentar um sacrifício a cada 
‘rôsh chôdesh’ – ‘e no dia primeiro de 
teus meses…’ – Nm 28:11.  
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43. Acrescentar um sacrifício na 
festividade do ‘Pêssach’ – ‘…por sete 
dias sacrificareis…’ – Nm 28:10.  
44. Apresentar a ‘minchá’ (oferta) do 
‘omer no dia seguinte ao primeiro dia 
do ‘Pêssach’ com um carneiro – 
‘…Trareis o ‘omer…’- Lv 23:10.  
45. Aumentar um sacrifício no dia de 
‘atzêret – ‘E no dia das primícias…’ – 
Nm 28:26.  
46. Trazer o pão com os sacrifícios a ser 
apresentados no dia de ‘atzêret – 
‘Desde vossas habitações, trareis…’ – 
Lv 23:17.  
47. Aumentar um sacrifício em Rosh 
ha-Shaná – ‘No sétimo mês, no dia 
primeiro…’- Nm 29:1.  
48. Aumentar um sacrifício no dia do 
jejum, i. e., no dia de kipur (expiação) – 
‘No décimo dia do sétimo mês…’ – Nm 
29:7, 8.  
49. Realizar trabalho especial no 
Templo no dia de kipur (expiação) – 
‘Com isto virá Aharon ao Santuário: 
com um novilho…’ – Lv 16:3 e 
continuação.  
50. Aumentar um sacrifício na 
festividade de Sucôt – ‘Apresentareis 
um sacrifício ‘olá…’ -Nm 29:13.  
51. Acrescentar um sacrifício no dia de 
Shemini ‘Atzêret, por ser uma festa à 
parte – ‘No dia oitavo…’ – Nm 29:35.  
52. Festejar nos ‘Regalim’ (as três 
festividades anuais nas quais costuma-
se comparecer no Templo) – ‘Três 
‘Regalim’ festejareis para mim…’ – Ex 
23:14.  
53. Comparecer nos ‘Regalim’ no 
Templo – ‘Três vezes ao ano ver-se-á 
cada um…’ – Dt 16:16.  
54. Alegrar-se nos ‘Regalim’ – ‘Alegrar-
te-ás em tuas festas…’ – Dt 16:14.  
55. Sacrificar o sacrifício do Pêssach – 
‘Degolá-lo-á todo o povo…’ – Ex 12:6.  
56. Comer o Pêssch assado na noite de 
15 do mês de Nissan – ‘Comereis a 
carne…’ – Ex 12: 8.  
57. Fazer o segundo Pêssach – ‘No 
segundo mês, no dia catorze…’ – Nm 
9:11.  
58. Comer o segundo Pêssach com 
‘matzá’ (pão ázimo) e ‘maror’ (erva 
amarga) – ‘Com ‘matzôt’ e com 
‘merorim’ comé-lo-ão…’ – Nm 9:11.  
59. Fazer soar as Trombetas a cada 
sacrifício e nos períodos de angústia – 
‘…e tocareis as trombetas…’ – Nm 
10:10.  
60. Serem todos os sacrifícios de 
animais a partir do oitavo dia – ‘Do 
oitavo dia, em diante …’ – Lv 22:27.  
61. Serem todos os animais a serem 
sacrificados sem defeito – ‘sem defeito 
serão…’ – Lv 22:21.  
62. Salgar todos os sacrifícios – ‘Sobre 
todo sacrifício, sal…’ – Lv 2:13.  
63. Feitio do sacrifício ”olá’ – ‘Se for 
seu sacrifício ‘olá…’ – Lv 1:3.  
64. Feitio do sacrifício ‘hatát’ – ‘Esta é 
a lei do sacrifício hatát…’ – Lv 6:18.  
65. Feitio do sacrifício ‘acham’ – ‘Esta é 
a lei do sacrifício acham…’ – Lv 7:1.  

66. Feitio do sacrifício ‘shelamim’ – 
‘Esta é a lei da degola dos shelamim…’ 
– Lv 7:11.  
67. Feitio do sacrifício ‘minchá’ – ‘E a 
alma que apresentar sacrifício minchá 
…’ – Lv 2:1.  
68. Trazer ao Bet Din um sacrifício, 
caso hajam cometido um erro na 
promulgação de alguma lei – ‘Se todo 
o povo de Israel errar…’ – Lv 4:13.  
69. Apresentar a pessoa que 
transgrediu um mandamento negativo 
sobre o qual incorre em pena de 
‘carêt’, caso haja transgredido 
inconscientemente – ‘quanto à alma 
que errar…’ – Lv 5:1.  
70. Apresentar a pessoa que tem 
dúvida se transgrediu um 
mandamento negativo sobre o qual 
deveria trazer um sacrifício ‘chatát’, 
sendo este o chamado ‘asham talúi ‘- 
‘E não soube, e achou-se 
culpado…trará seu sacrifício asham’ – 
Lv 5:17, 18.  
71. Apresentar a pessoa que 
transgrediu um mandamento negativo 
inconscientemente em casos de 
‘me’ilá’, roubo, ou com uma escrava 
designada para determinado escravo, 
ou que se desfez de certa garantia de 
empréstimo perante um Bet Din por 
juramento um sacrifício ‘Asham’ – e é 
este o chamado ‘asham vadái’ 
72. Sacrifício ”olê veiorêd’ – ‘Caso não 
alcance sua mão…’ – Lv 5:1-11.  
73. Confessar perante Elohim por toda 
transgressão que haja realizado, tanto 
no momento do sacrifício como não no 
momento do sacrifício – ‘E confessarão 
sua transgressão…’ – Nm 5:6.  
74. Apresentar o ‘zav’ um sacrifício 
após estar purificado – ‘Quando 
estiver purificado o ‘zav’…’ – Lv 15:13.  
75. Apresentar a ‘zavá’ um sacrifício 
após estar purificada – ‘Se estiver 
purificada…’ – Lv 15:28.  
76. Apresentar o ‘metzorá ‘ um 
sacrifício após estar purificado – ‘…no 
dia oitavo, tomará…’Lv 14:10.  
77. Apresentar a parturiente um 
sacrifício após estar purificada – ‘Ao 
completar-se os dias de sua 
purificação…’ – Lv 12:6.  
78. Dizimar os animais – ‘Toda dízima 
de bois e rebanhos…’ – Lv 27:32.  
79. Separar e sacrificar todo 
primogênito de animais puros – ‘Todo 
primogênito…’ – Dt 15:19.  
80. Redimir todo primogênito humano 
– ‘…redimirás todo primogênito…’ – 
Nm 18:15.  
81. Redimir o primeiro dentre os 
nascidos da besta – ‘…redimí-lo-ás com 
um carneiro…’ – Ex 34:20.  
82. Decapitá-lo, caso não o redima – 
‘…se não o redimires, decapitá-lo-ás. ’ 
– Ex 34:20.  
83. Trazer todos os sacrifícios sobre os 
quais se obrigara, ou se comprometera 
no primeiro dos três festivais anuais 
com o qual se deparar – ‘Ali virás, e ali 
trarás…’- Dt 12:5,6.  

84. Sacrificar todos os sacrifícios 
unicamente no Templo – ‘Ali farás …’ – 
Dt 12: 14 
85. Cuidar do transporte dos sacrifícios 
do exterior da Terra de Israel, para o 
Templo – ‘Tão somente tuas cousas 
santificadas que tiveres, e tuas 
promessas tomarás, e virás…’ – Dt 
12:26 – através da Shemu’á sabemos 
que trata-se de sacrifícios de fora da 
Terra de Israel.  
86. Redimir os animais designados a 
serem sacrificados que tenham algum 
defeito, para que sejam permitidos 
para alimentação geral – ‘…conforme 
todo desejo de tua alma comerás… o 
puro e o impuro, dela comerá, como se 
come veado e o cervo’ – Dt 12:15. – 
Através Da Shemu’á sabemos que isto 
refere-se ao cas 
87. Ser sagrado o substituto do 
sacrifício – ‘…será que ele e seu 
substituto serão sagrados…’ – Lv 
27:33.  
88. Comer os cohanim os restojos do 
sacrifício minchá – ‘Suas sobras 
comerão Aharon e seus filhos…’ – Lv 
6:9.  
89. Comer a carne dos sacrifícios 
‘chatat’ e ‘acham’ – ‘Comê-las-ão, as 
que através delas tenham obtido 
expiação…’ – Lv 29:33.  
90. Incinerar a carne dos sacrifícios que 
se impurificou – ‘…quanto à carne na 
qual toque qualquer impuro…’ Lv 7:19.  
91. Queimar o resto dos sacrifícios – 
‘…o que ficar da carne do sacrifício, no 
terceiro dia queimar-se-á…’ – Lv 7:17.  
92. O ‘nazir’, que deixe crescer seu 
cabelo – ‘…deixará crescer o cabelo de 
sua cabeça…’ – Nm 6:5.  
93. Raspar o ‘nazir’ sua cabeça ao 
trazer seu sacrifício, completando seus 
dias de ‘nazir’, ou dentro deles, caso 
haja-se impurificado – ‘…caso morra 
sobre ele alguém de sua família…’ – 
Nm 6:9.  
94. Cumprir toda pessoa tudo o que 
houverem pronunciado seus lábios, 
seja em concernência aos sacrifícios, 
esmola, e assim por diante – ‘O que 
saíra de teus lábios, guardarás; e 
cumprirás’ – Dt 23:4.  
95. Julgar todos os casos de desfeita de 
juramentos conforme os juízos 
trazidos na Toráh – 
96. Ser impuro todo o que tocou em 
‘nevelá’ – ‘quando morrer algum 
animal…’ – Lv 11:39.  
97. Serem oito os seres 
impurificadores – ‘Estes serão para vós 
impuros…’ – Lv 11:29.  
98. Serem os alimentos aptos para 
receber impureza – ‘…de todo 
alimento…’ – Lv 11:34.  
99. Ser impura a mulher em estado de 
‘nidá’, podendo também impurificar.  
100. Ser a parturiente impura como 
‘nidá’.  
101. Ser o ‘metzor’á’ impuro e 
impurificador.  
102. Estar a roupa atingida pela 
‘neg’á’, impura e impurificante.  
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103. Estar a casa atingida pela ‘neg’á’ 
impura e impurificadora.  
104. Ser o ‘zav’ impurificador.  
105. Ser o derramamento de sêmem 
impurificador.  
106. Estar a ‘zavá’ impurificadora.  
107. Ser o morto impurificante.  
108. Ser ‘águas de nidá’ 
impurificadoras para quem estiver 
puro e purificadoras para quem estiver 
impuro somente no caso de contato 
com algum morto. A maior parte dos 
pormenores destas leis de pureza e 
impureza já estão expressas na Toráh 
Escrita.  
109. Ser o sistema de purificação para 
todos os casos de impureza imersão 
em águas – ‘…lavará em águas toda sua 
carne …’ – Lv 51:16. Através da 
‘Shemu’á’ sabemos que este ‘lavar’ 
que está escrito é levantar-se todo o 
corpo da água de uma só vez.  
110. Ser a purificação da ‘tzará’at’, 
tanto de seres humanos como de 
casas, por intermédio de madeira de 
cedro, hissopo, ‘shani tolá’at’ e dois 
passarinhos e água viva – ‘Esta é a lei 
do ‘metzor’á:…’ – Lv 14:2.  
111. Estar o ‘metzor’á totalmente 
depilado – ‘Será que no sétimo dia, 
depilar-se-á …’ – Lv 14:9.  
112. Estar o ‘metzor’á reconhecido por 
todos através das coisas que estão 
ditas a seu respeito: suas roupas 
estarão descosturadas, sua cabeça 
estará pelada, e deverá cobrir o rosto 
até o bigode com sua veste, devendo 
gritar: ‘tamê, tamê! ‘ (‘impuro, 
impuro!’). – Lv 13:45. – Similarmente, 
todos os demais 
113. Fazer com que esteja pronta para 
o uso a cinza da vaca vermelha – ‘Será 
para a congregação dos israelitas…’ – 
Nm 19:9.  
114. (Promessa ao Templo) Dar o que 
valorizou certa pessoa sobre outra ou 
sobre si mesma, o preço que valha a 
pessoa de acordo com o que está na 
Toráh – ‘O homem que jurar…’ – Lv 
27:2.  
115. (Promessa ao Templo) Dar o que 
valorizou determinado animal impuro, 
seu valor, de acordo com o preço 
estabelecido na Toráh – ‘…apresentará 
o animal…’ – Lv 27:11.  
116. (Promessa ao Templo) Dar sobre 
a própria casa o que avaliou o cohen – 
‘…estabelecerá o cohen seu valor…’ – 
Lv 27:14.  
117. (Promessa ao Templo) Aquele que 
ofereceu seu campo para o Santuário, 
que dá seu valor de acordo com o 
estabelecido na Toráh – ‘…será seu 
valor de acordo com sua sembra…’ – Lv 
27:16.  
118. Pagar o que inconscientemente 
transgrediu o mandamento que proíbe 
a utilização de coisas santificadas seu 
valor estabelecido na Toráh, 
acrescendo ao valor sua quinta parte – 
‘…o que tirou do que é santificado, 
pagará…’ – Lv 5:17.  

119. Ser todo o produto de plantação 
sagrado em seu quarto ano neta’ revá’i 
– ‘…será todo seu fruto santidade de 
louvores…’ – Lv 19:24.  
120. Deixar um canto do campo ‘peá’ 
sem colher para os pobres.  
121. Deixar o que caiu ‘lêqet’ durante 
a colheita para os pobres.  
122. Deixar o feixe esquecido 
(‘shekhehá’) durante a colheita para os 
pobres.  
123. Deixar cachos de uva (‘olelôt’) no 
parral para os pobres.  
124. Deixar parte do parral (‘pêret’) 
para os pobres.  
125. Trazer as primícias ao Templo – 
‘…primícias do principal do fruto de tua 
terra…’ – Ex 23:19.  
126. Separar ‘terumá guedolá’ – a 
oferta aos cohanim – de cada fruto da 
colheita – ‘…o princípio de tua colheita 
dar-lhe-ás…’ – Dt 18:4.  
127. Separar a dízima de cada fruto da 
colheita (‘ma’asser levi’) para o levita – 
‘…toda a dízima da terra…’ – Lv 27:30.  
128. Separar a dízima de cada fruto da 
colheita para ser comido por seu dono 
em Jerusalém – Dt 14:22. Pela 
‘shemu’á’ sabemos que este verso 
refere-se ao ‘ma’asser sheni’ (segunda 
dízima), que é comido pelo próprio 
dono em Jerusalém.  
129. Estarem os levitas separando a 
dízima do que foi recebido por eles dos 
demais israelitas, entregando-a ao 
cohen – ‘…quanto aos levitas, dirás…’- 
Nm 18:27.  
130. Separar a dízima de cada fruto da 
colheita para o pobre nos anos terceiro 
e sexto (‘ma’asser ‘ani’) em lugar da 
dízima do levita (‘ma’asser levi’) – ‘…ao 
fim de cada três anos, tirarás toda 
dízima de tua colheita…’ – Dt 14:28.  
131. Confessar o ‘vidúi ma’asser’ – 
‘…direis perante Ado’nai teu Elohim: ‘-
Tirei todo o santificado de casa…’ ‘ – Dt 
26:13.  
132. Recitar sobre as primícias – 
‘…responderás, e dirás diante de 
Ado’nai teu Elohim:…’ – Dt 26:5.  
133. Separar a ‘halá’ – parte da massa 
dos cereais – para o cohen – ‘Da 
primícias de vossa farinha…’ – Nm 
15:20.  
134. Descansar a terra no sétimo ano 
(shemitá) – ‘…no sétimo ano…’ – Ex 
23:11.  
135. Descansar do trabalho da terra – 
‘…de arar e colher, descansarás…’ – Ex 
34:21.  
136. Santificar o quinquagésimo ano 
com descanso, como o sétimo – 
‘…santificareis o ano quinquagésimo…’ 
– Lv 25:10.  
137. Fazer soar o toque do shofar ao 
quinquagésimo ano – ‘…fareis passar 
shofar…’ – Lv 25:9.  
138. Redimir a terra no ano 
quinquagésimo – ‘… em toda a terra…’ 
– Lv 25:24.  
139. Ser o redimir das casas 
construídas em cidades muradas até 

um ano – ‘E, o homem que vender sua 
casa…’ Lv 25:29.  
140. Contar os anos de ‘iovel’ 
(quinquagésimo ano) e ‘shemitá’ 
(sétimo ano) – ‘…contarás para ti 
sete…’ – Lv 25:8.  
141. Desfazer-se das dívidas contraídas 
para consigo no ano sétimo – ‘…todo o 
que emprestou…’ – Dt 15:2.  
142. Cobrar do estranho – ‘…do 
estrangeiro, exigirás; quanto à dívida 
de teu irmão, deixá-la-ás,…’ – Dt 51:3.  
143. Dar ao cohen a pata dianteira, a 
cara e o estômago do animal – Dt 18:3.  
144. Dar ao cohen a primícia da tosquia 
– ‘… o princípio de tua tosquia, dar-lhe-
ás…’ – Dt 18:4.  
145. Julgar os casos de ‘cherem’ (coisas 
dedicadas sob juramento), sejam deles 
para Elohim, ou para o cohen – ‘…tudo 
o que dedicar alguém a Elohim …’ – Lv 
27:28.  
146. Degolar o animal e a ave, para que 
estejam apropriados para a 
alimentação – ‘…degolarás de teu gado 
bovino e ovino…’ – Dt 12:21.  
147. Cobrir o sangue de animais 
campestres e da ave com terra, após a 
degola – ‘…cobrindo-o com terra…’ – 
Lv 17:13.  
148. Enviar do ninho o pássaro-mãe – 
‘…enviarás a mãe…’ – Dt 22:7.  
149. Verificar sinais dos animais, 
discernindo entre o puro e o impuro – 
‘…esses serão os animais que serão 
comidos…’ – Lv 11:2.  
150. Verificar sinais das aves, 
discernindo entre a pura e a impura – 
‘Todo pássaro…’ – Dt 14:11.  
151. Verificar sinais dos gafanhotos, 
discernindo entre o puro e o impuro – 
Lv 11:21.  
152. Verificar sinais dos peixes, 
discernindo entre o puro e o impuro – 
‘Estes comereis, de tudo quanto há nas 
águas…’ – Lv 11:9.  
153. Determinar os meses, calculando 
anos e meses somente em tribunais – 
‘Este mês será para vós o primeiro 
dentre os meses…’ – Ex 12:2.  
154. Descansar no dia de Shabát – 
‘…no dia sétimo, descansareis…’ – Ex 
23:12.  
155. Santificar o dia de Shabát – 
‘Lembra-te do dia de Chabát para o 
santificar…’ – Ex 20:8.  
156. Exterminar o chamêtz (fermento 
dos cinco cereais) antes da festividade 
de Pêssach – ‘No primeiro dia, 
exterminareis…’ – Ex 12:15.  
157. Relatar sobre a saída do Egito na 
primeira noite de Pêssach – ‘Contarás 
a teu fiho naquele dia …’ – Ex 13:8.  
158. Comer matzá (pão ázimo) na 
primeira noite – ‘…ao anoitecer, 
comereis matzôt…’ – Ex 12:18.  
159. Descansar no primeiro dia da 
festividade de pêssach – ‘no primeiro 
dia,…’ – Ex 12:16.  
160. Descansar no sétimo dia da 
festividade de pêssach – ‘…e no dia 
sétimo,…’ – Ex 12:16.  
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161. Contar desde o primeiro dia de 
colheita do ‘ômer 49 dias – ‘Contareis 
para vós no dia seguinte…’ – Lv 23:15.  
162. Descansar no quinquagésimo dia 
após o primeiro dia de pêssach – 
‘…declarareis esse mesmo dia…’ – Lv 
23:21.  
163. Descansar no primeiro dia do 
sétimo mês (rôsh ha-shaná) – ‘…no 
primeiro do mês, será para vós…’ – Lv 
23:24.  
164. Jejuar no dia décimo deste 
décimo mês (Yom HaKipurim) – ‘Mas 
aos dez dias deste sétimo mês, é o dia 
das expiações [Yom HaKipurim]; 
convocação de santidade será para 
vós, e afligireis vossas almas…’ – 
(Vayikra – Levítico 23:27) 
165. Descansar no dia deste jejum – Lv 
16:31.  
166. Descansar no primeiro dia da 
festividade de sucôt (cabanas) – ‘…no 
primeiro dia…’ – Lv 23:35.  
167. Descansar no oitavo dia desta 
festividade – ‘…o oitavo dia, será…’ – 
Lv 23:36.  
168. Habitar na ‘sucá'(cabana) por sete 
dias – Lv 23:42.  
169. Levantar (nesta festividade) por 
suas mãos as quatro espécies (‘netilat 
lulav’ ), que são: folhas de tamareira, 
folhas de salgueiro, folhas de mirta e 
uma cidra (o fruto). – Lv 23:40.  
170. Ouvir o toque do shofar em rosh 
ha-Shaná – ‘…dia de sonido de shofar 
será para vós…’ – Nm 29:1.  
171. Dar a metade de um siclo (‘shêqel’ 
– dinheiro da época da Toráh) a cada 
ano – Ex 30:13. (Não confundir com a 
atual moeda chamada ‘shêqel’. ) 
172. Escutar tudo o que disser um navi 
em qualquer geração, desde que não 
aumente nem diminua o que está na 
Toráh – ‘…a ele ouvireis…’ – Dt 18:15.  
173. Entronar um rei sobre o povo de 
Israel – ‘…entronareis sobre vós um 
rei…’ – Dt 17:15.  
174. Ouvir tudo o que disser o Bet Din 
ha-Gadol (Sanedrin) – ‘…de acordo 
com o juízo que eles te disserem, 
farás…’ – Dt 17:11.  
175. Seguir a maioria, caso haja 
discussão no Sanedrin em algum 
pormenor de alguma lei – ‘…após a 
maioria, para entornar. ’ – Ex 23:2.  
176. Nomear juízes e policiais para 
toda comunidade israelita – ‘Juízes e 
policiais…’ – Dt 17:18.  
177. Equiparar os indivíduos a serem 
julgados em questões pendentes entre 
si quando se encontrem perante o 
tribunal – ‘…com justiça julgarás…’ – Lv 
19:15.  
178. Testemunhar no tribunal quem 
tiver testemunho de algo – ‘…e ele é 
testemunha, ou viu ou soube…’ – Lv 
5:1.  
179. Inquirir muitíssimo as 
testemunhas – ‘Averiguarás e 
inquirirás, e perguntarás bem…’ – Dt 
13:15.  
180. Fazer com as falsas testemunhas 
o que buscaram causar a sua vítima no 

julgamento – ‘…fareis a ele o que 
intentou fazer…’ – Dt 19:19.  
181. Decapitar a novilha conforme seu 
preceito – ‘…decapitarão a égua junto 
ao ribeiro…’ – Dt 21:4.  
182. Preparar seis cidades de refúgio 
para que nelas se refugie o homicida 
inconsciente – ‘…prepara teu 
caminho…’ – Dt 19:3.  
183. Dar aos levitas cidades para que 
nelas habitem, sendo também elas 
refúgio – ‘…darão aos levitas cidades…’ 
– Nm 35:2.  
184. Construir um pretil – 
‘…construirás um pretil para teu teto…’ 
– Dt 22:8.  
185. Destruir a idolatria e tudo e todo 
o que lhe for servidor – ‘…destruirás…’ 
– Dt 12:2.  
186. Matar os habitantes da cidade 
desviada (‘ir nidáhat) e queimá-la – ‘…e 
queimarás a cidade por fogo, com tudo 
o que nela há…’ – Dt: 13:17.  
187. Destruir os sete povos (os 
cananeus) da Terra de Israel – Dt 
20:17.  
188. Destruir toda a descendência de 
‘Amaleq – ‘…apagarás a memória de 
‘Amaleq…’ – 
189. Lembrar o que nos fez ‘Amaleq, 
sempre – ‘Lembra do que te fez 
‘Amaleq…’ – Dt 13:17.  
190. Fazer a guerra permissiva de 
acordo com o escrito na Toráh – 
‘Quando te aproximares de alguma 
cidade…’ – Dt 20:10.  
191. Ungir um cohen para a guerra – ‘E 
será, quando te aproximares da 
guerra, aproximar-se-á o cohen…’ – Dt 
20:2.  
192. Preparar um local no 
acampamento para necessidades 
fisiológicas – ‘…um local terás fora do 
campamento…’ – Dt 23:13.  
193. Preparar um instrumento 
pequeno para cavar – ‘Uma cunha 
terás…’ – Dt 23:14.  
194. Devolver o roubo – ‘…devolverá o 
roubo…’ – Lv 5:23.  
195. Dar esmola – ‘Abrirás tua mão…’ 
– Dt 15:8.  
196. Dar presente ao escravo hebreu – 
bem como à escrava hebréia – Dt 
15:14.  
197. Emprestar ao pobre – ‘…se prata 
emprestares a meu povo…’ – Ex 22:24. 
– ‘se’ que está dito aqui não é para 
indicar permissividade, senão 
obrigatoriedade, conforme Dt 15:8.  
198. Emprestar para o estrangeiro por 
juros – Dt 23:21 – pela Shemu’á 
sabemos ser um mandamento.  
199. Devolver o objeto dado como 
garantia para seu respectivo dono – 
‘…devolver-lhe-ás…’ – Dt 24:13.  
200. Pagar o salário do trabalhador a 
seu tempo – ‘…em seu dia, darás seu 
pagamento. ’ – Dt 27:15.  
201. Que possa o assalariado comer 
durante o tempo em que está 
empregado – ‘…quando venhas ao 
parral de teu irmão…’ – Dt 23:25-26.  

202. Tirar a carga de cima de outro 
israelita, ou de sobre seu animal – Ex 
23:5.  
203. Erguer a carga de outro israelita, 
colocando-a sobre ele, auxiliando-o, 
bem como sobre seu animal – Dt 22: 4.  
204. Devolver um objeto perdido – 
‘devolvê-lo-ás a teu irmão. ’ – Dt 22:1.  
205. Amar todos os filhos do pacto – 
‘Amarás a teu irmão como a ti 
mesmo…’ – Lv 19:17.  
206. Exortar ao que erra – ‘…exortarás 
a teu irmão sem levar sobre ti culpa 
por ele…’ – Lv 19:17.  
207. Amar ao convertido ao pacto – 
‘Amarás ao peregrino…’ – Dt 10:19.  
208. Fazer justas as balanças e pesos – 
Lv 19:36.  
209. Honrar aos sábios da Toráh – 
‘…diante da velhice, levanta-te…’ – Lv 
19:32.  
210. Honrar pai e mãe – ‘Honra a teu 
pai e a tua mãe…’ – Ex 20:12.  
211. Temer pai e mãe – ‘Cada um, 
tema a seu pai e a sua mãe…’ – Lv 19:3.  
212. Frutificar e multiplicar – Gn 9:7.  
213. Ter relações somente através de 
‘qidushin’ – ‘Quando tomar um 
homem mulher…’ – Dt 24:1.  
214. Alegrar o noivo sua (nova) esposa 
por um ano – Dt 24:5.  
215. Circuncidar o filho – ‘…no dia 
oitavo, cortará a carne de seu 
prepúcio. ’ – Lv 12:3.  
216. Tomar a esposa do irmão que 
falecera sem filhos (‘ibum’) – Dt 24:5.  
217. Descalçar a mulher do irmão 
falecido o sapato do que deve tomá-la 
para si perante um tribunal, caso não 
aceite tomá-la, deixando-a livre para 
casar-se com quem quer que seja. – 
‘…tirará seu sapato de seu pé…’ – Dt 
25:9.  
218. Quem forçou uma moça a ter 
relações consigo, tomá-la por esposa – 
‘…para ele será por mulher…’ – Dt 
22:29.  
219. Ficar o que inventou falsidades 
sobre sua esposa com ela para sempre, 
sem direito a divórcio – ‘…não poderá 
enviá-la por todos seus dias. ’ – Dt 
22:19.  
220. Condenar o sedutor a pagar 50 
sheqalim (shêqel da época da Toráh – 
chamada ‘siclo’ em idioma português), 
bem como julgá-lo de acordo com os 
demais pormenores desta lei. – ‘…Ex 
22:15.  
221. Fazer com a mulher conquistada 
durante a guerra conforme o que está 
escrito na Toráh – ‘…verás no meio dos 
presos de guerra uma mulher bonita…’ 
– Dt 21:11.  
222. Divorciar por documento – 
‘…escreverá para ela…’ – Nm 24:1.  
223. Fazer com a ‘sotá’ (mulher sobre 
a qual recai suspeita de adultério) 
conforme o escrito na Toráh – ‘…fará a 
ela o cohen…’ – Nm 5:30.  
224. Castigar os iníquos com açoites – 
‘…derrubá-lo-á o juiz, e o golpeará…’ – 
Dt 25:2.  
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225. Enviar para o exílio numa das 
cidades de refúgio o assassino não 
intencional, morando lá até o 
falecimento do Cohen Gadol – ‘…viverá 
nela até morrer o Cohen…’ – Nm 35:25.  
226. Matar o Sanedrin os condenados 
com ‘Sêif’ – (tipo de espada oriental) – 
‘…vingará…’ – Ex 21:20.  
227. Matar o Sanedrin os condenados 
por enforcamento – ‘…morrerão o 
adúltero e a adúltera…’ – Lv 20:10.  
228. Matar o sanedrin por 
queimamento – ‘…em fogo queimarão 
tanto a ele como a elas…’ – Lv 20:14.  
229. Matar o Sanedrin por 
apedrejamento – ‘…apedrejá-lo-eis…’ 
– Dt 22:14.  
230. Pendurar o cadáver daquele que, 
pela Torah, incorre nesta pena – 
‘…pendurá-lo-ás num madeiro…’ – Dt 
21:22.  
231. Enterrar o condenado no mesmo 
dia – ‘…sepultá-lo-ás naquele mesmo 
dia…’ – Dt 21:23.  
232. Julgar o escravo hebreu segundo 
os pormenores prescritos a seu 
respeito – ‘Quando adquirires um 
escravo hebreu…’ – Ex 21:2.  
233. Comprometer para casamento a 
escrava hebréia – ‘…que para si 
destinou-a…e, se para seu filho…’ – Ex 
21:8,9.  
234. Redimir a escrava hebréia – 
‘…redimi-la-ás…’ – Ex 21:8.  
235. Escravizar o escravo cananeu para 
sempre – ‘…para sempre os 
dominareis para escravidão…’ – Lv 
25:46.  
236. Pagar o que golpeou outro 
israelita com dinheiro, de acordo com 
o que haja feito – ‘…quando 
contenderem dois homens, e golpear 
um deles…’ – Ex 21:18.  
237. Julgar prejuízos de animais, ou do 
que se assemelhe – ‘…quando o boi de 
alguém ferir o boi de outro…’ – Ex 
21:35.  
238. Julgar prejuízos de um buraco 
aberto, ou do que se assemelhe a isto 
– ‘Quando alguém cavar um buraco…’ 
– Ex 21:33.  
239. Condenar o ladrão a pagar 
(pagamentos variados em casos 
variados) ou à morte, em casos de 
seqüestro: ‘Quando roubar…’ – Ex 
21:37; 22:1 – ‘Aquele que sequestrou 
alguém e o vendeu…’ – Ex 21:16.  
240. Julgar prejuízos de queima (e seus 
derivados): ‘Quando alguém incendiar 
um campo, ou um parral…’ – Ex 22:4.  
241. Julgar prejuízos do fogo (e 
derivados) – ‘Quando sair um fogo, e 
encontrar espinhos…’ – Ex 22:5.  
242. Julgar o caso de ‘shomer chinam – 
i. e., alguém sob cuja guardia 
encontrava-se algo, sem que se fizesse 
responsável por aquilo 
deliberadamente – ‘Quando der 
alguém a outro dinheiro ou utensílios 
para guardar…’ – Ex 22:6.  
243. Julgar os casos de ‘shomer sakhar’ 
(quem guarda algo por pagamento ou 
se fez responsável por aquilo, 

comprometendo-se) e ‘sokher’ (quem 
alugou algo) – ‘Quando der alguém a 
outro um burro ou um boi…’ – Ex 22:9.  
244. Julgar o caso do ‘shoel’ – i. e., 
quem tomou algo de alguém 
emprestado para uso – ‘Quando 
alguém pedir de outro…’ – Ex 22:13.  
245. Julgar casos de comércio – 
‘Quando algo venderdes a alguém…’ – 
Lv 22:14.  
246. Julgar casos de ‘to’en ve nit’an’ – 
(ex: ‘- Te emprestei um relógio e um 
rolo!’ – e o outro diz: ‘- Não; 
emprestaste um rolo, unicamente!’) – 
‘…Sobre todo caso culposo…’ – Ex 22:8.  
247. Livrar o indivíduo perseguido de 
seu perseguidor, mesmo à custa da 
vida do perseguidor – Dt 25:12.  
248. Julgar os casos de herança da 
Terra: ‘Quando morrer um homem, e 
não tiver filho…’ – Nm 27:11. 
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69 Os 
mandamentos 
negativos 
 

Mitzvot Ló Tassê (Negativos) 
– ‘Não faça’ 

1. O primeiro preceito dentre os 
preceitos negativos: não pensar que há 
outro Elohim além do Eterno [אלהים] – 
‘…Não terás outros elohim diante de 
mim!’ – Ex 20:3; Dt 5:7.  
2. Não fazer imagens de escultura, 
nem pelas próprias mãos, nem pelas 
mãos de outrem – ‘Não farás para ti 
escultura…’ – Ex 20:4; Dt 5:8.  
3. Não fazer objetos de idolatria, 
mesmo que seja para outros – 
‘…elohim de imagens, não fareis…’ – Lv 
19:4.  
4. Não fazer imagens nem para 
embelezamento, mesmo que não 
sejam para idolatria – ‘…não fareis 
comigo…’ – Ex 20:23.  
5. Não curvar-se perante ídolos, 
mesmo que não seja o modo de serví-
los o curvar-se – Ex 20:3.  
6. Não fazer para ídolos coisas ou atos 
que sejam a forma de serví-los – ‘…não 
os servireis…’ – Ex 20:4.  
7. Não fazer passar o filho sobre o fogo 
para Môlekh – ‘…de tua semente, não 
dareis a Môlekh. ’ – Lv 18:21.  
8. Não fazer trabalho de ôv – ‘Não 
dirigir-te-ás aos ‘ovôt’ …’ – Lv 19:31. – 
(Para melhor compreensão – v. 
preceito número 36. ) 
9. Não fazer trabalho de ‘ide’oni’ – ‘…e, 
aos ‘ide’onim’ …’ – Lv 19:21. (Para 
melhor compreensão – v. preceito 
número 37. ) 
10. Não dirigir-se à idolatria – ‘Não vos 
dirigireis aos ídolos…’ – Lv 19:4.  
11. Não levantar lápide própria para 
idolatria – ‘Não erguereis ‘matzevá’ …’ 
– Dt 16:22.  
12. Não preparar uma pedra para 
colocar sobre ela a cabeça quando orar 
(êven maskit’) – ‘ ‘Even-maskit’ não 
colocareis em vossa Terra…’ – Lv 26:1.  
13. Não plantar árvores no Templo. Era 
de costume pagão plantar árvores 
especialmente para serem adoradas, 
ou para servir de local deajuntamento 
popular idólatra. Tal árvore tem o 
nome de “asherá” na Toráh. – ‘Não 
plantarás para ti ‘asherá’…’ – Dt 16:21.  
14. Não jurar por nomes de idolatrias 
para os que nela crêem, nem fazer com 
que eles jurem por ela – ‘.. Nomes de 
outros elohim não fareis lembrar, não 
se escutará de sua boca…’ – Ex 23:13.  
15. Não desviar o povo de Israel em 
geral para idolatria (‘madiach’) – ‘…não 
se escutará de sua boca…’ – este 
escrito é também um aviso para o 

‘messit’ – o que converte judeus a 
outros caminhos – Dt Ex 23:13.  
16. Não desviar nem sequer um filho 
de Israel após idolatrias (‘messit’) – Dt 
13:12.  
17. Não amar o desviador (‘messit’) – 
‘…não o quererás…’ – Dt 13:9.  
18. Não deixar de odiar ao ‘messit’ – 
‘…não o ouvireis…’ – Dt 13:9.  
19. Não livrar o ‘messit’ da morte de 
forma alguma, mas deixá-lo morrer 
apesar da possibilidade que possa ter 
de salvá-lo – ‘…não terás dele 
piedade…’ – Dt 13:9.  
20. Não buscar méritos para o ‘messit’, 
quem foi por ele contatado para servir 
idolatrias – ‘…Não terás misericórdia 
dele…’ – Dt 13:9.  
21. Não calar-se aquele que foi 
contatado pelo ‘messit’ no que 
concerne em achar motivos para que 
seja morto – ‘…não o defendas…’ – Dt 
17:9.  
22. Não tirar proveito do que pertence 
ou pertenceu à idolatria – ‘…não 
desejarás nem o ouro nem a prata que 
esteja sobre eles…’ – Dt 7:25.  
23. Não reconstruir [qualquer] ”ir 
nidáchat’ (‘cidade desviada para a 
idolatria’) para que seja como antes – 
‘…não será reconstruída…’ – Dv 13:17.  
24. Não tirar proveito do dinheiro da 
‘cidade desviada’ – ‘…não se prenderá 
à sua mão nada…’ – Dt 13:18.  
25. Não tirar proveito de nenhuma 
idolatria, nem de seus utensílios, nem 
do que apresentam diante dela (velas, 
vinho, hóstias, incenso, etc), nem do 
vinho despejado em seu altar – 
‘…abominação não trareis para tua 
casa…’ – Dt 7:26.  
26. Não profetizar em seu nome – 
‘…aquele que falar em nome de outros 
elohim…’ – Dt 18:20.  
27. Não profetizar falsamente – ‘…que 
falar intencionalmente em Meu Nome 
o que não ordenei…’ – Dt 18:20.  
28. Não ouvir o navi que fala em nome 
de idolatrias – ‘…não escutarás as 
palavras daquele navi…’ – Dt 13: 4.  
29. Não deixar de matar o navi falso, e 
não temê-lo – ‘…não o temerás – Dt 
18:22.  
30. Não andar de acordo com a forma 
de andar dos idólatras (costumes, 
vestimentas, etc), nem segundo suas 
leis – ‘…não andareis segundo as leis 
das nações…’ – Dt 20:23.  
31. Não fazer encantos (não fazer 
truques imaginários, nos quais a 
pessoa pensa estar vendo algo 
extraordinário, que na realidade, não 
ocorreu) – ‘…não se achará em ti…’ – 
Dt 18:10.  
32. Não fazer o ‘feitio de ‘onen’ – o que 
é ‘feitio de ‘onen’? por exemplo, quem 
diz: ‘ – Tal dia será bom para isto e 
aquilo; tal dia será um dia de azar!’ ‘ – 
Se para fulano irá bem; para ciclano, 
irá mal. ’ ‘- Isto será sinal de boa sorte 
para mim!’ – e demais afirmações e 
crendícies dessa classe – tu 
33. Não adivinhar – ‘…e não 
adivinhareis’ – Lv 19:26.  
34. Não fazer nenhum tipo de feitiço 
ou magia (branca ou negra) – ‘Não se 

achará em teu meio… feiticeiro…’ – Dt 
18:10.  
35. Não fazer ‘hôver’ – e, que é 
‘hôver’? -por exemplo, alguém diz: ‘Se 
você proferir certas palavras assim e 
assim, a cobra não te fará mal algum!’ 
– ou que diz palavras inintelegíveis, 
pensando que aquelas pronunciações 
servem para algo, tudo isso é ‘hôver’. – 
Dt 18:11.  
36. Não consultar um ‘ôv’ – que é ‘ôv’? 
Por exemplo, os que costumam tomar 
em sua mão um ramo de mirta, 
acendendo certo tipo de incenso, 
pronunciando certas palavras 
especiais, conhecidas unicamente 
pelos que fazem essas coisas, fazendo 
com que pareça para o consultador 
que este ouve vozes que vêm do so 
37. Não consultar ‘ide’oni’ – e, que é 
‘ide’oni’? – Alguém coloca na boca um 
osso de certa ave, acende incenso e faz 
mais alguns feitios estranhos, até cair 
como que desmaiado, balbuciando 
certas palavras. – Dt 18:11.  
38. Não consultar os mortos através de 
sonho – Dt 18:11.  
39. Não vestir a mulher indumentárias 
próprias para homens, ou enfeites 
maculinos – ‘Não estará utensílio 
masculino sobre a mulher…’ – Dt 22:5.  
40. Não vestir o homem indumentárias 
próprias para mulheres, ou enfeites 
femininos – ‘Não estará sobre o 
homem utensílio feminino…’ – Dt 22:5.  
41. Não escrever sobre o corpo, 
conforme fazem os idólatras – 
‘…tatuagens, não fareis sobre vós…’ – 
Lv 19:28.  
42. Não vestir ‘sha’átnez’ – vestes 
compostas de lã e linho, que era o 
costume dos kohanim das idolatrias da 
antiguidade – ‘Não vestirás 
‘sha’átnez’…’ – Dt 22:11.  
43. Não cortar o cabelo arredondado, 
tirando as porções que se encontram 
na parte dianteira às orelhas (‘peôt’), 
que era o costume dos kohanim 
idólatras da antiguidade – Lv 19:27.  
44. Não tirar toda a barba, conforme 
faziam os idólatras no passado – Lv 
19:27.  
45. Não fazer arranhamentos no 
corpo, por ser costume dos idólatras – 
Dt 14:1.  
46. Não habitar na Terra do Egito – 
‘…não voltareis mais por este 
caminho.. ’ – Dt 17:16. – (Apesar do 
linguajar da Toráh, a proibição é de 
regressar para morar lá 
permanentemente. ) 
47. Não seguir o sentir do coração, ou 
após o que os olhos vêem – ‘…não 
seguireis após vossos corações e após 
vossos olhos…’ – Nm 15:39.  
48. Não fazer pacto com nenhum dos 
sete povos que habitavam outrora a 
Terra de Israel – ‘…Não fareis pacto 
com eles…’ – Dt 7:2.  
49. Não deixar em vida nenhum dos 
sete povos (os cananeus) que 
povoaram a Terra de Israel – ‘…Não 
deixareis viva nehuma alma…’ – Dt 
20:16.  
50. Não ter piedade dos idólatras – 
‘…Não tereis piedade deles…’ – Dt 7:2.  
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51. Não deixar idólatras viver em nossa 
Terra – ‘…Não habitarão em tua 
terra…’ – Ex 23:33.  
52. Não casar-se com os idólatras – 
‘…Não vos casareis com eles…’ – Dt 7:3.  
53. Não se case um amonita ou 
moabita com uma filha de Israel para 
sempre – ‘…Não virá amonita ou 
moabita a pertencer ao povo de 
Elohim …’ – Dt 23:4.  
54. Não distanciar os descendentes de 
Essav (Esaú) da possibilidade de 
pertencer ao povo judeu a não ser por 
apenas três gerações – ‘…Não 
abominareis o idumeu…’ – Dt 23:8.  
55. Não distanciar os egípcios da 
possibilidade de pertencer ao povo 
judeu a não ser por apenas três 
gerações – ‘…Não abominareis o 
egípcio…’ – Dt 23:8.  
56. Não intimar para paz o povo de 
amon e o povo de moab no momento 
de guerra, como se faz com as demais 
nações – ‘…Não buscareis sua paz e seu 
bem…’ – Dt 23:7.  
57. Não destruir árvores frutíferas – 
‘…Não destruireis suas árvores…’ – Dt 
20: 19. Demais cousas como roupas e 
alimentos estão incluídas neste 
preceito.  
58. Não temerem os homens de guerra 
quando houver, não ter medo de 
algum de seus inimigos – Dt 7:21. 
‘…Não temereis…’ – Dt 3:22.  
59. Não deixar passar de nosso coração 
o mau feitio de ‘Amaleq, conforme nos 
fez – ‘Não esquecereis…’ – Dt 25:19.  
60. Não amaldiçoar a Elohim – ‘A 
Elohim não amaldiçoarás…’ – Ex 22:27. 
– Está escrito sobre seu castigo: ‘Quem 
amaldiçoar a Elohim, morrerá…’ – Lv 
27:16 – e esta é a regra geral: todo 
lugar onde se encontra pena de ‘carêt’ 
ou morte por tribunal, trata-se de um 
mandamento negativo, exceto a 
circuncisão e o sac 
61. Não jurar falsamente – ‘…Não 
jurareis por meu nome 
mentirosamente…’ – Lv 19:12.  
62. Não jurar em vão – ‘Não tomareis 
o Nome do Eterno [אלהים] teu Elohim 
em vão…’ – Ex 20:7.  
63. Não profanar o nome do Santo, 
Bendito é Ele – ‘…Não profanareis meu 
Santo Nome…’ – Lv 22:32.  
64. Não por a prova a palavra de 
Elohim – ‘Não provareis ao Eterno 
  .vosso Elohim …’ – Dt 6:16 [אלהים]
65. Não destruir o Templo, sinagogas 
ou casas de estudo de Toráh. 
Similarmente, não apagar os nomes 
santificados de Elohim, idem escritos 
sagrados – ‘…destruí-los-á; não fareis 
assim a Ad’ vosso Elohim !’ – Dt 12:3,4.  
66. Que não pernoite o crucificado 
sobre o madeiro – ‘…não pernoitará 
seu cadáver sobre o madeiro…’ – Dt 
21:23.  
67. Não deixar sem guarda o Templo – 
‘guardareis a vigília sagrada…’ – Nm 
18:5.  
68. Que não entre um cohen ao 
Santuário em qualquer momento – 
‘…não virá a qualquer momento ao 
Santuário’ – Lv 15:2.  

69. Que não entre um cohen 
defeituoso do Altar para dentro – 
‘…não virá ao ‘parôkhet’ ‘ – Lv 21:23.  
70. Que não trabalhe um cohen 
defeituoso no Templo – ‘…que tenha 
algum defeito…’ – Lv 21:17.  
71. Que não trabalhe no Templo o 
Cohen que tenha um defeito 
passageiro – ‘…todo homem que tiver 
algum defeito não se aproxime…’ – Lv 
21:18.  
72. Que não ocupem-se os levitas no 
trabalho dos cohanim, nem os 
cohanim no trabalho dos levitas – ‘aos 
utensílios sagrados não deverão vir, 
nem se aproximem do altar, tanto eles 
como vós …’ – Lv 18:3.  
73. Que não entre ao Templo nem 
declare uma resolução legislativa da 
Toráh alguém que haja tomado vinho – 
‘…vinho e bebida forte não tomareis ao 
vir ao Tabernáculo…’ – ‘…e para 
ensinar aos israelitas…’ – Lv 10:9-11.  
74. Que não trabalhe um estranho no 
Templo – ‘…e estranho não aproximar-
se-á de vós…’ – Nm 18:4.  
75. Que não trabalhe um cohen 
impuro – ‘…se abstenham dos 
‘qodashim’ dos israelitas…’ – Lv 22:2.  
76. Que não trabalhe um cohen que 
haja feito imerso enquanto não haja 
entrado o sol – ‘…e não profanarão…’ 
– Lv 21:6.  
77. Que não entre um sacerdote 
impuro ao átrio – ‘…e não profanarão 
seu acampamento…’ – Nm 5:3. – 
Acampamento aqui é o acampamento 
da ‘Shekhiná’.  
78. Que não entre nenhum impuro ao 
acampamento dos levitas, que é o 
Monte Moriá após sua escolha por 
Elohim por todas as gerações – ‘…não 
virá dentro do acampamento. ’ – Dt 
23:11 – trata-se do acampamento de 
levitas.  
79. Não construir o Altar com pedras 
lavradas – ‘…não contruirás de pedras 
lavradas.. ’ – Ex 20:25.  
80. Não subir por passos largos ao 
altar, senão juntando o dedo maior ao 
calcanhar – ‘…não subirás por degraus 
a meu Altar…’ – Ex 20:26.  
81. Não oferecer incenso nem 
sacrificar no Altar de Ouro – ‘…não 
fareis subir a ele incenso estranho…’ – 
Ex 30:9.  
82. Que não se apague o fogo de sobre 
o Altar – ‘…fogo perpétuo arderá sobre 
o Altar, não se apagará…’ – Lv 6:6.  
83. Não fazer segundo a fórmula do 
óleo de unção – ‘…segundo sua 
fórmula não fareis…’ – Ex 30:32.  
84. Não ungir com o óleo de unção ao 
estranho – ‘sobre a carne de pessoa 
alguma será derramado…’ – Ex 30:32.  
85. Não preparar segundo a fórmula 
do incenso – ‘…segundo sua fórmula 
não fareis…’ – Ex 30:37.  
86. Não tirar os panos da Arca – ‘…não 
serão tirados dela…’ – Ex 25:16.  
87. Não separar jamais o ‘chôshen’ de 
sobre o ‘efôd’ – ‘…não separarar-se-á 
de sobre o efôd. ’ – Ex 28:28.  
88. Que não se rasgue a túnica superior 
do Cohen Gadol, nem mesmo para que 
se faça uma gola para o pescoço. Deve 

ser feita desde o princípio com o 
propósito final de que seja inconsútil, 
sem que seja cortada para nada – 
‘…não será rasgada. ’ – Ex 28:32.  
89. Não sacrificar fora do local 
designado – ‘…cuida-te de não 
sacrificares teus holocaustos…’ – Dt 
12:13.  
90. Não degolar animais a serem 
sacrificados fora do lugar designado – 
‘O homem que degolar um touro ou 
um carneiro, sem trazê-lo ao portal do 
Tabernáculo…’ – Lv 17:3,4.  
91. Não designar animais defeituosos 
para sacrifícios – ‘Todo o que tenha 
defeito, não apresentareis para 
sacrifício…’ – Lv 22:20. – Esta proibição 
é concernente apenas à designação 
em si.  
92. Não degolar defeituosos para 
sacrifícios – ‘…não sacrificareis estes 
para Elohim …’ – Lv 22:22.  
93. Não lançar o sangue dos animais 
defeituosos sobre o Altar – ‘…não 
apresentareis…’ – esta é a proibição do 
lançamento do sangue. – Lv 22:24.  
94. Não apresentar incenso dos sebos 
dos animais defeituosos – ‘Não 
apresentareis deles…’ – Lv 22:22.  
95. Não sacrificar animal que tenha 
defeito passageiro – ‘Não sacrificareis 
para teu Elohim touro ou cordeiro…’ – 
Dt 17:1.  
96. Não sacrificar animal defeituoso 
que haja sido apresentado pelo gentio 
– ‘…da mão do estrangeiro não 
apresentareis para sacrifício. ’ – Lv 
22:25.  
97. Não causar defeito nos animais a 
serem sacrificados – ‘…defeito não 
terá nele…’ – Lv 22:21 – Quer dizer, 
não farás com que haja nele.  
98. Não apresentar levedo ou mel – 
‘…todo levedo e todo mel não 
apresentareis por incenso…’ – Lv 2:11.  
99. Não apresentar insosso – ‘Não 
deixarás o sal do pacto de teu Elohim 
…’ – Lv 2:13.  
100. Não trazer para sacrifícios o que 
fora dado como pagamento de 
prostituta ou pagamento em geral – 
‘Não trareis pagamento de prostituta 
ou preço de cachorro…’ – Dt 23:19.  
101. Não matar um animal e seu filho 
no mesmo dia, seja em questões de 
sacrifícios ou não – ‘…a ele e a seu filho 
não degolareis no mesmo dia…’ – Lv 
22:28.  
102. Não colocar azeite de oliva sobre 
o sacrifício ‘minchá’ de um 
transgressor não intencional – ‘…não 
porás sobre ela óleo…’ – Lv 5:11.  
103. Não colocar gálbano sobre o 
sacrifício de ‘minchá’ de um 
transgressor não intencional – ‘Não 
colocará sobre ela gálbano.. ’ – Lv 5:11.  
104. Não colocar azeite de oliva sobre 
a ‘minchá’ de ‘sotá’ – ‘…não despejará 
sobre ela óleo…’ – Nm 5:15.  
105. Não colocar gálbano sobre a 
‘minhá’ de ‘sotá’ – ‘…não colocará 
sobre ela gálbano…’ – Nm 5:15.  
106. Não trocar os animais designados 
para sacrifícios por outros – ‘…não o 
trocará…’ – Lv 27:10.  
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107. Não mudar sua designação de 
sacrifício de uma classe para outra, 
como está escrito sobre o 
primogênito: ‘…não designá-lo-á 
ninguém…’ – Lv 27:26. Quer dizer, não 
o sacrificará com outra designação que 
não seja a sua própria.  
108. Não redimir o primogênito de um 
animal puro – ‘Mas, primogênito de 
touro…não será redimido. ’ – Nm 
18:17.  
109. Não vender a dízima do animal – 
‘…não será redimido…’ – Lv 27:28.  
110. Não vender o campo do ‘cherem’, 
– ‘…não será vendido. ’ – Lv 27:28.  
111. Não redimir o campo do ‘cherem’, 
– ‘…não será redimido. ’ – Lv 27:28.  
112. Não separar a cabeça do sacrifício 
‘chatát’ de aves ao fazer a ‘meliqá’ – 
‘Fará ‘meliqá’ em sua cabeça por sobre 
sua nuca…’ – Lv 5:8.  
113. Não trabalhar com animais de 
‘qodashim’ – ‘Não trabalharás com o 
primogênito de teu boi…’ – Dt 15:19.  
114. Não tosquiar animais de 
‘qodashim’ – ‘Não tosquiarás o 
primogênito de teu rebanho…’ -Dt 
15:19.  
115. Não degolar o Pêssach enquanto 
ainda existir ‘chametz’ – ‘não 
sacrificarás sobre o ‘chametz’…’ – Ex 
23:18.  
116. Não deixar passar a noite sobre os 
membros do sacrifício Pêssach, que 
não se invalidem por passagem 
noturna. – ‘Não descansará o sebo de 
meu (sacrifício) festival até o 
amanhecer…’ – Ex 23:18.  
117. Não deixar sobrar carne do 
sacrifício Pêssach, – ‘Não deixareis 
sobrar dele até o amanhecer…’ – Ex 
12:10.  
118. Não deixar do sacrifício do dia 14 
para o terceiro dia – ‘…não descansará 
da carne…’ – Dt 16:14. – pela ‘shemu’á’ 
aprendemos que isto se refere ao 
sacrifício Pêssach, que o segundo dia 
dele é o terceiro para sua degola.  
119. Não deixar passar a noite o 
sacrifício do segundo Pêssach, até o 
amanhecer – ‘Não deixarão sobrar 
dele até o amanhecer…’ – Nm 9:12.  
120. Não deixar a carne do sacrifício 
‘Todá’ até o amanhecer – ‘Não 
deixarão sobrar dele até o 
amanhecer…’ – Lv 22:30. – esta lei é 
equivalente para todos os demais 
sacrifícios; nenhum pode ser deixado 
para depois do tempo determinado 
para seu consumo.  
121. Não quebrar nenhum osso no 
sacrifício Pêssach, – ‘…nenhum osso 
quebrareis nele’ – Ex 12:46.  
122. Não quebrar nenhum osso no 
sacrifício Pêssach sheni (o segundo 
sacrifício, efetuado um mês após, para 
quem estava impedido de tomar parte 
no primeiro), – ‘…nenhum osso 
quebrareis nele’ – Nm 19:12.  
123. Não tirar nenhum pedaço de 
carne do Pêssach do grupo que o come 
– ‘…não tirareis da casa…’ – Ex 12:46.  
124. Não fazer chametz dos restos das 
menachôt – ‘Não assarás fermentado 
parte delas…’ – Lv 6:10.  

125. Não comer a carne do Pêssach 
crua ou cozida – ‘Não comereis dele 
cru, ou cozido…’ – Ex 12:9.  
126. Não dar de comer do Pêssach ao 
‘ger toshav’ – ‘…não comerá dele. ’ – 
Ex12:45.  
127. Que não coma o incircunciso da 
carne do Pêssach – ‘Nenhum 
incircunciso comerá dele…’ – Ex 12:45.  
128. Não dar da carne do Pêssach a um 
judeu que se voltou para uma das 
diversas formas de fé dos gentios – 
‘…todo filho do estranho, não comerá 
dele!’ – Ex 12:43. O judeu que se unira 
aos gentios em sua idolatria fazendo 
como um deles é considerado um filho 
deles, e não pode participar do 
sacrifício do 
129. Alguém que se impurificara, que 
não coma dos ‘qodashim’ – ‘A alma 
que comer da carne do altar de 
‘shelamim’, enquanto estiver sua 
impureza sobre si…’ – Lv 6:20.  
130. Não comer ‘qodashim’ que se 
impurificaram – ‘A carne que haja 
tocado tudo o que for impuro, não será 
comida…’ – Lv 7:19.  
131. Não comer ‘qodashim’ que 
ficaram até o amanhecer – ‘…os que 
comerem, levarão sobre si sua culpa: 
tal alma será cortada…’ – Lv 19:8.  
132. Não comer ‘pigul’ – ‘…quem 
sacrificá-lo, para ele nada significará; 
levará sobre si sua culpabilidade…’ – Lv 
7:18. Sua penalidade é ‘carêt’ (morte 
espiritual).  
133. Que não coma o estranho ao 
sacerdócio da ‘terumá’ – ‘…todo 
estranho, não coma ‘qodech’…’- Lv 
22:10.  
134. Que não coma dela nem mesmo o 
hóspede de um cohen, ou seu 
assalariado – ‘…o hóspede ou o 
assalariado do qôdech não comerá…’ – 
Lv 22:10.  
135. Que não coma dela o incircunciso, 
sendo a mesma lei para todos os 
demais ‘qodachim’. Este pormenor 
fora estudado por uma das treze 
regras (‘gezerá chavá’) pelas quais a 
Toráh é explicada pelo Sanedrin em 
casos de ‘dinim muflaim’ ou de 
decretos apoiados em versículos para 
sua fácil memorização, por nã 
136. O cohen impuro está proibido de 
comer da ‘terumá’ – ‘…nenhum 
homem de tua semente, coma dos 
‘qodachim’…’ – Lv 22:04.  
137. A ‘halalá’ – que não coma 
‘qôdech’ – seja ‘terumá’ ou o peitoral 
e a coxa – ‘…a filha de um cohen que 
for tomada por um estranho, da oferta 
das coisas santas não coma…’ – Lv 
6:11.  
138. Que não coma a ‘halalá’ minhat 
cohen – ‘toda ‘minhat cohen, não 
coma’ – Lv 6:16.  
139. Não comer carne dos sacrifícios 
‘hatát’ que hajam sido feitos no 
interior – ‘…todo ‘hatát’ que for trazido 
de seu sangue…’ – Lv 6:23.  
140. Não comer ‘pessulê muqdachim’ 
– isto é – animais defeituosos 
sacrificados, cujo defeito haja sido 
intencional – ‘…de toda abominação 
não comereis…’ – Dt 14:3. Pela 

shemu’á sabe-se que refere-se aos tais 
sacrifícios.  
141. Não comer a segunda dízima de 
cereais no exterior das muralhas de 
Jerusalém – ‘…não podereis comer em 
teus portais a dízima de teus cereais…’ 
– Dt 12:17.  
142. Não comer a segunda dízima de 
uvas no exterior das muralhas de 
Jerusalém – ‘…não podereis comer em 
teus portais a dízima de tua produção 
de uvas…’ – Dt 12:17.  
143. Não comer a segunda dízima de 
azeite de oliva no exterior das 
muralhas de Jerusalém – ‘…não 
podereis comer em teus portais a 
dízima de teu azeite…’ – Dt 12:17.  
144. Não comer a carne da primícia dos 
animais no exterior das muralhas de 
Jerusalém – ‘…não podereis comer em 
teus portais a primícia de teu gado e de 
teu rebanho…’ – Dt 12:17. Não comer 
a segunda dízima de cereais no 
exterior das muralhas de Jerusalém – 
‘…não podereis comer em teus portais 
a dízi 
145. Não comer os kohanim a carne do 
sacrifício ‘hatát’ e do sacrifício ‘acham’ 
fora do átrio – ‘…não podereis comer 
em teus portais a dízima de teus 
cereais…’ – Dt 12:17. – pela shemu’á 
sabemos que se refere este versículo à 
proibição de comer a carne dos tais 
sacrifícios fora do átrio.  
146. Não comer a carne dos sacrifícios 
”olá ‘ -‘…não podereis comer em teus 
portais …e de teus votos …’ – Dt 12:17. 
é uma advertência para todo caso de 
‘me’ilá’, ou seja usar as coisas 
santificadas (objetos do Templo ou 
carne de sacrifícios, etc) para proveito 
próprio.  
147. Não comer a carne dos sacrifícios 
‘qodachim qalim’, enquanto o sangue 
não houver sido aspergido -‘…não 
podereis comer em teus portais … e de 
tuas dádivas…’ – Dt 12:17.  
148. Não comer o estranho ao 
sacerdócio da carne dos sacrifícios 
‘qodachim qalim’ – ‘…o estranho não 
comerá dele…’ – Ex 29:33.  
149. Não comer o cohen das primícias 
enquanto não houverem sido 
depositadas no átrio – ‘…não podereis 
comer em teus portais … e da oferta de 
tuas mãos…’ – Dt 12:17.  
150. Não comer a segunda dízima 
estando impuro, mesmo dentro das 
muralhas de Jerusalém – ‘…não separei 
dele estando impuro…’ – Dt 26:14.  
151. Não comer a segunda dízima 
estando ‘onen’, mesmo dentro das 
muralhas de Jerusalém – ‘…não separei 
dele estando ‘onen’…’ – Dt 26:14.  
152. Não comer o fruto da segunda 
dízima em cousas que não sejam 
ingeríveis – ‘…não dei dele ao morto…’ 
– Dt 26:14. – o que não serve para a 
vivicação do corpo é chamado ”ao 
morto.. ’.  
153. Não comer ‘têvel’ – isto é, todo 
vegetal sobre o qual recai a obrigação 
de separar ‘terumá’ (oferenda) e 
‘ma’asserôt’ (dízimas) antes da 
execução da dita separação – ‘…não 
profanarão as coisas que forem 
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separadas para Elohim …’ – Lv 22:15 – 
quer dizer, do que deve ser separado 
sem que haja sido.  
154. Não mudar a ordem da dita 
separação – 1) primícias; 2) ‘terumá 
gedolá’; 3) primeira dízima; 4) segunda 
dízima – ‘…não tardarás…’ – Ex 22:28. 
Não tardar um em relação ao outro.  
155. Não tardar os votos e as dádivas 
que votara e que prometera – ‘…não 
tardes em pagar…’ – Dt 23:22.  
156. Não subira a Jerusalém na 
festividade sem trazer sacrifício – 
‘…não será vista minha face para quem 
comparecer de mãos vazias…’ – Ex 
23:15.  
157. Não transgredir a Toráh, 
realizando feitios que proibira a si 
próprio – ‘…não profanará sua própria 
palavra…’ – Nm 30:3.  
158. Que não tome o sacerdote por 
esposa uma ‘zoná’ – ‘…mulher ‘zoná’ … 
não tomarão…’ – Lv 21:7.  
159. Que não tome o sacerdote por 
esposa uma ‘halalá’ – ‘…mulher ‘halalá’ 
… não tomarão…’ – Lv 21:7.  
160. Que não tome o sacerdote por 
esposa uma divorciada – ‘…mulher 
divorciada de seu esposo … não 
tomarão…’ – Lv 21:7.  
161. Que não tome o sumo-sacerdote 
por esposa uma viúva – ‘… viúva, 
divorciada, ‘halalá’ ou ‘zoná’: a estas 
não tomará. ’ – Lv 21:14.  
162. Que não tenha o sumo-sacerdote 
relações com uma viúva, mesmo sem 
casamento, pois se o fizer estará 
profanando-a – ‘…não profanará sua 
semente…’ – Lv 21:15. Isto é uma 
advertência que vem impedi-lo de 
profanar uma ‘kecherá’.  
163. Que não entre um cohen ao 
Templo com a cabeça descoberta – 
‘…vossa cabeça, não descobrireis…’ – 
Lv 10:6.  
164. Que não entre um cohen ao 
Templo com a roupa rasgada – ‘…vossa 
roupa, não rasgareis…’ – Lv 10:6.  
165. Que não saia o cohen do átrio 
durante o tempo de serviço sagrado – 
‘…do portal da tenda não saireis…’ – Lv 
19:7.  
166. Não se impurifique o cohen 
comum pelos mortos em geral, exceto 
os de sua família pelos quais a Toráh 
deu-lhe pemissão – ‘…por nenhuma 
alma não se impurificará…’ – Lv 21:1.  
167. Que não se impurifique o sumo-
sacerdote nem mesmo por seus 
familiares – ‘…nem por seu pai, nem 
por sua mãe se impurificará…’ – Lv 
21:11.  
168. Que não entre o sumo-sacerdote 
ao local onde se encontra um morto – 
‘…sobre alma de todo morto, não 
virá…’ – Lv 21:11 – pela shemu’á 
sabemos que incorre em penalidade 
por duas transgressões: por vir ao 
morto e por impurificar-se.  
169. A tribo de Levi – que não tome 
parte e herança na Terra de Israel – ‘.. 
não terá para os kohanim levitas parte 
e herança…’ – Dt 18:2.  
170. A tribo de Levi – que não tome 
parte no despojo em época de 
conquista da Terra de Israel – ‘.. não 

terá para os kohanim levitas parte e 
herança…’ – Dt 18:1.  
171. Não fazer calva por um morto – 
‘Não fareis calva entre os olhos pelo 
morto…’ – Dt 14:1.  
172. Não comer animais impuros – 
‘…porém, estes não comereis dentre 
os ruminantes…’ – Dt 14:7.  
173. Não comer peixes impuros – ‘…de 
sua carne não comereis…’ – Lv 11:11.  
174. Não comer aves impuras – ‘…a 
estes abominareis dentre as aves; não 
serão comidos…’ – Lv 11:3.  
175. Não comer insetos alados – ‘Todo 
inseto alado ser-vos-á impuro: não 
será comido. ’ – Dt 14:19.  
176. Não comer insetos da terra (o 
rato, a lagartixa, a tartaruga e os 
outros quatro tipos de répteis ou 
animais lembrados em Levítico 11:29-
30 são incluídos nesta classe. ) 
177. Não comer répteis da terra – 
‘…não impurifiqueis vossas almas com 
todo réptil que rasteja sobre a terra. ’ 
– Lv 11:44.  
178. Não comer vermes de frutos, 
quando saírem ao ar – ‘todo inseto que 
anda sobre a terra, não comereis…’ – 
Lv 11:42.  
179. Não comer insetos aquáticos – 
‘…não impurifiquem suas almas com 
todo inseto…’ – Lv 11:47.  
180. Não comer um animal encontrado 
morto – ‘não comereis toda ‘nevelá…’ 
– Dt 14:21. – pertence a esta classe 
todo animal que não haja sido 
degolado propriamente de acordo, 
conforme prescrito na Toráh.  
181. Não comer carne dilacerada – 
‘…carne encontrada no campo 
dilacerada…’ – Ex 22:30. Pertence a 
esta classe todo animal que, apesar de 
haver sido degolado de acordo, já 
havia sido ferido mortalmente 
anteriormente, seja por outro animal 
ou não, como por exemplo no caso de 
haver engolido um espinho que l 
182. Não comer membro de um animal 
enquanto este ainda estiver vivo – 
‘…não comereis a alma com sua carne. 
’ – Dt 12:23.  
183. Não comer ‘gid ha-nachê’ – ou 
seja, o nervo repleto de raízes que vai 
da cintura do animal até suas pernas – 
‘…não comem os israelitas…’ – Gn 
32:33.  
184. Não comer sangue – ‘…todo 
sangue não comereis. ’ – Lv 7:26.  
185. Não comer o sebo de animais 
bovino, ovino e caprino – ‘…todo 
sebo…’ –Lv 7:23.  
186. Não cozinhar carne com leite – 
‘Não cozinharás o cabrito…’ – Ex 23:19.  
187. Não comer carne com leite – ‘Não 
cozinharás o cabrito…’ – Ex 34:26. – 
Disseram os sábios: ‘um escrito vem 
para a proibição de cozinhá-lo, e o 
outro para a proibição de comê-lo, e é 
a mesma lei para todos os tipos de 
carne. ’ 
188. Não comer da carne do touro 
apedrejado – ‘…não comerá sua 
carne…’ – Ex 21:28.  
189. Não comer pão assado de cereal 
novo que fora ceifado anterior à 
festividade de pêssach – ‘…não 

comereis…até trazer o sacrifício…’ – Lv 
23:14.  
190. Não comer trigo assado (‘qali’) de 
cereal novo que fora ceifado anterior à 
festividade de pêssach – ‘…não 
comereis…até trazer o sacrifício…’ – Lv 
23:14.  
191. Não comer espigas verdes 
(‘carmel’) de cereal novo que fora 
ceifado anterior à festividade de 
pêssach – ‘…não comereis…até trazer 
o sacrifício…’ – Lv 23:14.  
192. Não comer ”orlá’ – ‘…três anos 
será para vós (o fruto) incircunciso – 
não poderá ser comido…’ -Lv 19:23.  
193. Não comer ‘kilê ha-kêrem’ – isto 
é, plantação de duas espécies 
mescladas – ‘Não semearás tua vinha 
com duas espécies…’ – Dt 22:9. – Trata-
se da proibição de comer.  
194. Não tomar vinho gentílico (‘ién 
nêssekh’) – ‘…que comeram do sebo 
de seus sacrifícios, beberam do vinho 
de suas libações…’ – Dt 32:38.  
195. Não alimentar-se e não beber 
com comelança – ‘…este nosso filho é 
comelão e beberrão…’ – Dt 21:20.  
196. Não comer no dia de jejum de 
Kipur – ‘…toda alma que não jejuar…’ – 
Lv 23:29.  
197. Não comer fermentação de um 
dos cinco tipos de cereais (trigo, 
cevada, centeio, espelta e aveia) no 
pêssach – ‘…não será comida 
fermentação…’ – Ex 12:3.  
198. Não comer mistura alguma de 
fermentação produzida por qualquer 
um dos cinco tipos de cereais no 
pêssach – ‘…toda mescla 
fermentada…’ – Ex 12:20.  
199. Não comer fermentação 
(conforme a lembrada acima) a partir 
do meio-dia de 14 de nissan – ‘…não 
comereis sobre ele (sobre o sacrifício 
‘pêssach’, que é sacrificado a partir de 
meia hora após o meio dia) 
fermentação…’ – Dt 16:3. (Obs.: ‘meio-
dia’ aqui é por solário, não por relógios 
usados comumen 
200. Que não seja vista fermentação 
alguma durante os dias da festividade, 
a partir deste horário – ‘…não será 
vista…’ – Ex 13:7.  
201. Que não seja achada fermentação 
alguma durante os dias da festividade, 
a partir deste horário – ‘…não se 
achará…’ – Ex 12:19.  
202. O nazir não tomará vinho, nem 
nada no qual se ache mistura de vinho 
e tenha gosto de vinho – ‘…tudo o que 
for beberagem de uvas…’ – Nm 6:3. 
Mesmo que o vinho haja tornado-se 
vinagre, é-lhe proibido.  
203. O nazir não comerá uvas frescas 
(uvas em seu estado natural) – ‘…não 
comerá uvas frescas…’ – Nm 6:3.  
204. O nazir não comerá uvas passas 
(uvas secas) – ‘…não comerá uvas 
secas…’ – Nm 6:3.  
205. O nazir no comerá sementes de 
uvas – ‘…não comerá de seus 
caroços…’ – Nm 6:3.  
206. O nazir não comerá cascas de uvas 
– ‘…nem mesmo de suas cascas…’ – 
Nm 6:3.  
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207. Que não se impurifique o nazir 
pelos mortos, nem de sua própria 
família – ‘… por seu pai e por sua mãe 
não se impurificará. ’ – Lv 11:21. (v. Nm 
6:7) 
208. Que não entre o nazir na tenda na 
qual haja algum morto – ‘…a toda alma 
de morto no virá…’ – Nm 6:6.  
209. Que não raspe sua cabeça – 
‘…navalha não passará sobre sua 
cabeça…’ – Nm 6:5.  
210. Não fazer colheita do campo todo 
– ‘…não segareis totalmente os cantos 
de vosso campo…’ – Lv 23:22.  
211. Não recolher as espigas que caiam 
pelo caminho no momento da colheita 
– ‘…nem recolhereis…’ – Lv 23:22.  
212. Não colher ”olelôt’ (cachos 
pequenos e desordenados que nascem 
sem conexão direta com os cachos 
grandes da vinha) – ‘…não colherás 
totalmente tua vinha…’ – Lv 19:10.  
213. Não recolher os cachos de uva 
que caiam pelo caminho no momento 
da colheita – ‘…nem recolhereis…’ – Lv 
19:10.  
214. Não recolher o feixe esquecido – 
‘…não voltareis para recolhê-lo…’ – Dt 
24:19. – o mesmo com respeito às 
árvores – ‘…não voltarás a colher o 
fruto dos ramos…’ – Dt 24:20.  
215. Não semear juntas duas espécies 
– ‘…teu campo não semearás ‘kiláim’…’ 
– Lv 19:19.  
216. Não semear verduras ou cereais 
na vinha – ‘…tua vinha, não semearás 
‘kiláim’…’ – Dt 22:9.  
217. Não acasalar animais de uma 
espécie com de outra distinta – ‘…teu 
animal não acasalarás ‘kiláim’…’ – Lv 
19:19.  
218. Não fazer trabalhar juntamente 
duas espécies diferentes de animais – 
‘…não ararás a terra com o boi e o 
burro juntamente …’ – Dt 22:10.  
219. Não fechar a boca do animal no 
momento do trabalho, impedindo-o 
de comer daquilo que lhe dá prazer – 
‘…não fecharás a boca de teu boi…’ – 
Dt 25:4.  
220. Não trabalhar a terra no sétimo 
ano – ‘…não semearás a tua terra…’ – 
Lv 25:4.  
221. Não trabalhar a árvore no sétimo 
ano – ‘…tua vinha não podarás…’ – Lv 
25:4.  
222. Não ceifar a plantação que nasceu 
por si própria no ano sétimo na mesma 
forma como faz nos demais anos – ‘Teu 
cereal que nascera por si próprio, não 
ceifareis…’ – Lv 25:5.  
223. Não colher frutos de árvores no 
ano sétimo no mesmo modo como é 
costumeiro nos demais anos – ‘…não 
colherás…’ – Lv 25:11.  
224. Não trabalhar no jubileu, seja 
trabalhar a terra, seja a árvore – ‘…Não 
semeareis…’ – Lv 25:11.  
225. Não ceifar a plantação que nasceu 
por si própria no jubileu na mesma 
forma como faz nos demais anos – ‘… 
não colhereis…’ – Lv 25:5.  
226. Não colher os frutos do ano 
jubileu assim como o faz nos demais 
anos – Lv 25:11.  

227. Não vender terra no território de 
Israel para sempre – ‘…a terra não será 
vendida para sempre…’ – Lv 25:23.  
228. Setores e campos dados aos 
levitas não podem ser vendidos ou 
mudados – ‘…não serão vendidos…’ – 
Lv 25:34. – Pela chemu’á sabemos ser 
esta uma advertência que não os 
transformem.  
229. Não abandonar ao levita – 
‘Guarda-te de abandonares ao levita…’ 
– Dt 12:9 – devemos dar-lhes suas 
dádivas e alegrá-los em cada festival.  
230. Não cobrar uma dívida sobre a 
qual passou o ano sétimo – ‘…não 
exigirá de seu próximo…’ – Dt 15:2.  
231. Não deixar de emprestar ao pobre 
por estar se aproximando o ano 
sétimo, por temor de não poder cobrar 
– ‘…cuida-te que não haja algo…’ – Dt 
15:9 – regra geral: todo lugar no qual 
encontramos ‘cuida-te’ ou cuidai-vos’, 
trata-se de mandamento negativo.  
232. Não deixar de vivificar ao pobre, e 
de dar a ele o que necessita – ‘não 
endurecerás teu coração…’ – Dt 15:7. 
Temos então, que a pessoa que não dá 
esmola, não só anulou um preceito 
positivo, senão transgrediu ao mesmo 
tempo outro preceito, que é negativo.  
233. Não libertar o escravo hebreu de 
mãos vazias…’ – Dt 15:13.  
234. Não cobrar do pobre sua dívida 
sabendo de sua pobreza, nem o 
angustiará – ‘não serás para ele…’ – Ex 
22:24.  
235. Não emprestar por juros a um 
israelita – ‘…não emprestrarás teu 
dinheiro por juros…’ – Lv 25:37.  
236. Não tomar empréstimo por juros 
– Dt 23:20. Pela shemu’á sabemos que 
este escrito refere-se à advertência 
pela qual não podemos permitir que se 
nos emprestem por juros outros 
judeus.  
237. Não servir de intermediário entre 
um israelita e outro para empréstimo 
por juros, nem dar garantia por outro 
hebreu, nem testemunhar um caso 
assim, nem escrever para eles um 
documento que o firme – ‘…não porás 
sobre ele…’ – Ex 22:24.  
238. Não atrasar o pagamento do 
operário – ‘…não descansará seu 
pagamento até o amanhecer…’ – Lv 
19:3.  
239. Não tomar garantia do devedor 
pela força – ‘não virás a sua casa…’ – Dt 
24:10.  
240. Não deixar de devolver a garantia 
do devedor pobre quando este 
necessitá-lo – ‘…não te deitarás…’ – Dt 
26:12. – Quer dizer, ‘não te deitarás 
estando seu objeto contigo, devolve-o, 
já que ele o necessita durante a noite’.  
241. Não emprestar à viúva por 
garantia – ‘…não destruirás a roupa da 
viúva…’ – Dt 24:17.  
242. Não destruir utensílios utilizados 
para a preparação de alimentos – 
‘…não destruirá grelhas e carro…’ – Dt 
24:6.  
243. Não sequestrar – ‘Não roubarás…’ 
– trata-se de roubo de pessoas. – Ex 
20:15; Dt 5:17.  

244. Não roubar dinheiro ou tudo o 
que equivale à pecúnia – ‘Não 
roubareis…’ – refere-se à pecúnia. – Lv 
19:11.  
245. Não assaltar – ‘…não assaltarás…’ 
– Lv 19:13.  
246. Não conquistar limites de outrem 
– ‘Não conquistarás o limite de seu 
próximo…’ – Dt 19:14.  
247. Não ser ”ôsheq’ – quer dizer – 
dinheiro ou objetos que hajam sido 
depositados em mãos de alguém por 
livre e espontânea vontade dos 
proprietários, quando estes vierem a 
reclamar seus bens, deve-se devolvê-
los imediatamente. Caso não o faça, 
isto é ”êsheq’ – ‘não fareis ‘êsheq’ – Lv 
19:13.  
248. Não negar o dinheiro ou o 
equivalente de seu próximo que 
estiver consigo – a diferença deste 
preceito para a proibição anterior é 
que na anterior a pessoa não nega, 
simplesmente não devolve, 
considerando que o outro não tem 
meios para tirar de si, e neste caso a 
pessoa diz, por exemplo: ‘- Não sei d 
249. Não jurar em casos como o citado 
caso acima, ou outros similares, 
desfazendo-se do bem do próximo que 
conserva consigo – ‘…não mentireis…’ 
– Lv 19:11.  
250. Não enganar em negócios – Lv 
25:14.  
251. Não enganar com palavras, como 
por exemplo, alguém comprou algo 
especialmente para determinado fim, 
e ao deparar-se com um amigo, 
querendo alegrá-lo, entrega-lhe 
dizendo: ‘-Comprei especialmente 
para ti!’ – Lv 25:17.  
252. Não fazer o mesmo com um 
convertido ao judaísmo, nem mesmo 
lembrando-lhe o fato dele ser 
originário de um povo estranho – Lv Ex 
22:20.  
253. Não enganar o converso em 
negócios – ‘Não causar-lhe-eis 
situação embaraçosa…’ – Ex 22:20.  
254. Não devolver o escravo que fugira 
a seus donos, quando este fugir para a 
terra de Israel – ‘Não entregareis o 
escravo a seu senhor…’ – Dt 23:16.  
255. Não enganar (ou explorar) este 
escravo – ‘…contigo habitará no local 
onde escolher…’ – Dt 23:17.  
256. Não causar sofrimento a um órfão 
ou a uma viúva – ‘…viúva e órfão, não 
fareis sofrer…’ – Ex 22:21.  
257. Não fazer trabalhar o escravo 
hebreu como escravo – ‘…no fá-lo-eis 
trabalhar trabalho de escravo…’ – Lv 
25:39.  
258. Não vendê-lo (como se vende ao 
escravo) – ‘…não o vendereis por 
escravo…’ – Lv 25:42.  
259. Não fazê-lo trabalhar trabalhos 
pesados – ‘…não o dominarás 
pesadamente…’ – Lv 25:43.  
260. Não deixar que o gentio faça com 
que um escravo hebreu trabalhe 
trabalho pesado – ‘…não fá-lo-á 
trabalhar pesadamente a teus olhos…’ 
– Lv 25:53.  
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261. Não vender a serva hebréia para 
outra pessoa – ‘…não a dominará para 
vendê-la…’ – Ex 21:8.  
262. Não deixar faltar para a serva 
hebréia destinada a matrimônio quem 
com ela se casar estas três coisas: 
alimento, vestes, relações maritais – 
‘…não lhe diminuirá o mantimento, 
nem as vestes, nem o direito 
conjugal…’- Ex 21:10. – A mesma lei 
equivale para todas as mulheres.  
263. Não vender a ‘mulher formosa’ 
conquistada na guerra por escrava – 
‘…não a venderás…’ – Dt 21:14.  
264. Não transformar a ‘mulher 
formosa’ em escrava – ‘…não a tratarás 
como escrava…’ – Dt 21:14.  
265. Não cobiçar – ‘Não cobiçarás a 
mulher de teu próximo…’ – Ex 20:17.  
266. Não desejar – ‘não desejarás a 
casa de teu próximo,…’ – Ex 20:17.  
267. Que não coma o operário agrícola 
do fruto que ainda não terminara todo 
o processo de ‘gemar melakhá’ – 
‘…não meterás foice…’ – Dt 23:26.  
268. Que não tome para si o operário 
agrícola mais do que o que come – 
‘…não levarás contigo …’ – Dt 23:25. 
(Quer dizer: pode comer em seu 
trabalho no campo, mas não levar do 
fruto para casa) 
269. Não deixar passar despercebido 
ao encontrar algum objeto perdido – 
‘…não poderás passar por ele 
indiferente…’ – Dt 22:3.  
270. Não deixar um animal caído sob 
sua carga no caminho – ‘…não verás o 
jumento de teu irmão …’ – Dt 22:4.  
271. Não perverter medidas – ‘…não 
fareis perversão no juízo…’ – Lv 19:3 – 
pela shemu’á sabemos que este 
versículo se refere ao ‘juízo das 
medidas’.  
272. Não termos conosco dois tipos de 
peso -‘…não terás em tua casa dois 
tipos de pedra, nem dois tipos de efá…’ 
– Dt 25:13. (efá= medida de peso 
hebraica) 
273. Não fazer injustiça no julgamento 
– ‘Não farás injustiça no juízo…’ – Lv 
19:15.  
274. Não receber suborno – 
‘…suborno, não tomarás …’ – Ex 23:8.  
275. Não honrar a um mais que a outro 
por sua grandeza e importância 
pública – ‘…nem honrarás ao 
poderoso…’ – Lv 19:15. (em sentido 
judiciário) 
276. Que não tema o juiz ao julgar uma 
pessoa cruel e perigosa – ‘…não 
temereis a ninguém…’ -Dt 1:17.  
277. Não ter piedade do pobre no 
julgamento por sua pobreza – ‘…não 
honrarás ao pobre…’ – Lv 19:15.  
278. Não desviar o julgamento de uma 
pessoa acostumada a determinado 
erro – ‘…não inclinarás o julgamento 
de teu pobre …’ – Ex 23:6. – Esse caso 
é o do ‘pobre’ em cumprimento dos 
mandamentos.  
279. Não ter piedade do causador de 
prejuízo em leis de multas – ‘…não se 
apiadará dele teu olho…’ – ‘Dt 19:13.  
280. Não corromper o julgamento de 
conversos e de órfãos – ‘Não desviarás 

o julgamento do convertido, órfão…’ – 
Dt 24:17.  
281. Não escutar uma pessoa que veio 
para ser julgada enquanto não estiver 
consigo o outro dono da causa, em 
caso de disputa entre duas ou mais 
pessoas – ‘Não levantarás um boato 
falso…’ -Ex 23:1.  
282. Não ir após a maioria para 
condenar alguém que incorre em pena 
de morte, se os juízes que condenam 
ultrapassam aos que inocentam em 
número de apenas um – ‘Não estarás 
após a maioria para causar o mal…’ – 
Ex 23:2.  
283. Não principiar a mostrar o lado 
mau do julgado quem já mostrara seu 
bom lado – ‘…não seguirás a multidão 
para fazeres o mal…’ – Ex 23:2.  
284. Não colocar como juiz uma 
pessoa que não seja sábia nos juízos da 
Toráh, mesmo que este seja sábio em 
conhecimentos gerais – ‘Não vos 
deixareis levar por face…’ – Dt 1:17.  
285. Não dar falso testemunho – ‘…não 
prestarás contra teu próximo um 
testemunho falso…’ – Ex 20:9.  
286. Que não preste testemunho um 
transgressor – ‘Não porás o iníquo por 
testemunha…’ – Ex23:1.  
287. Não dar testemunha quem seja 
próximo por parentesco – ‘Não 
morrerão os pais pelos filhos…’ – Dt 
24:16.  
288. Não determinar o juízo por 
apenas uma testemunha – ‘…não se 
levantará uma testemunha só contra 
ninguém…’ – Dt 19:15.  
289. Não condenar à morte o inocente 
– ‘Não matarás…’ – Ex 20:13; Dt 5:17.  
290. Não condenar pela lógica do 
raciocínio, sem que as testemunhas 
hajam visto todos os pormenores 
necessários para o condenamento – 
‘…inocente e tsadk, não mates…’ – Ex 
23:7.  
291. Que não diga o que veio para 
testemunhar o que lhe parece ser o 
juízo para a pessoa sobre quem dá 
testemunho – ‘…uma testemunha não 
responderá por ninguém…’ – Nm 
35:30.  
292. Não matar aquele que incorreu 
em penalidade de morte antes que 
seja julgado – ‘Não morrerá o 
assassino até que venha a estar diante 
do tribunal…’ – Nm 35:12.  
293. Não ter piedade do perseguidor, 
devendo-se matá-lo antes que este 
seja ao perseguido para matar ou para 
realizar seu intento imoral – 
‘…decepar-lhe-ás a mão…’ – Dt 25:12.  
294. Não castigar àquele que foi 
forçado – ‘…quanto à moça, nada lhe 
fareis…’ – Dt 22:26.  
295. Não receber indenização de um 
assassino por seu assassinato, em 
lugar de sua condenação – ‘…não 
aceitareis resgate pela vida de um 
homicida…’ – Nm 35:31.  
296. Não receber indenização em lugar 
de exílio para quem matou 
acidentalmente – ‘Tampouco 
aceitareis resgate por aquele que se 
acolha à cidade de refúgio…’ – Nm 
35:32.  

297. Não estar indiferente, vendo um 
judeu ser morto ou golpeado – ‘…não 
estarás indiferente contra o sangue de 
teu próximo…’ – Lv 19:16.  
298. Não colocar motivo de tropeço – 
‘…não porás sangue em tua casa…. ’ – 
Dt 22:8.  
299. Não fazer tropeçar o ingênuo pelo 
caminho – ‘Diante de um cego, não 
coloques motivo de tropeço…’ – Lv 
19:14.  
300. Não aumentar o número de 
açoites do que foi condenado a esta 
penalidade – ‘…não aumentará, para 
que não aumente…’ – Dt 25:2.  
301. Não espionar a forma de proceder 
alheia, nem comentar – ‘Não 
andarás…’ – Lv 19:16.  
302. Não conservar ódio – ‘Não odiarás 
a teu irmão…’ – Lv 19:17.  
303. Não envergonhar a nenhuma 
pessoa – ‘chamarás a atenção de teu 
próximo, sem levar sua transgressão…’ 
– Lv 19:17.  
304. Não vingar-se – ‘Não vingarás…’ – 
Lv 19:8.  
305. Não guardar mágoa ou rancor no 
coração – ‘…não guardarás…’ – Lv 19:8.  
306. Não pegar uma ave-mãe, 
deixando seus filhotes sem a mãe – 
‘Não tomarás a mãe… ‘ – Dt 22:6.  
307. Não raspar o cabelo do ‘nêteq’ – 
‘…o ‘nêteq’ não raspará…’ – Lv 13:33.  
308. Não tirar os sinais da ‘tzará’at’ – 
‘Guarda-te da ‘neg’a ha-tsará’at’… ‘ – 
Dt 24:8.  
309. Não cultivar nem semear o riacho 
‘Eitan’ – ‘…não será cultivado, 
tampouco semeado…’ – Dt 24:8.  
310. Não deixar viver o mago – 
‘Feiticeira não deixarás viver…’ – Ex 
22:17.  
311. Não se obrigará um noivo em 
nada do que há necessidade pública 
durante o primeiro ano de seu 
casamento, seja para servir exército, 
guardia ou similares – ‘…não sairá no 
exército…’ – Dt 24:5.  
312. Não desobedecer ao tribunal de 
Sábios de Toráh – ‘…não te desviarás 
de tudo o que te disserem…’ – Dt 
17:11.  
313. Não acrescentar aos preceitos da 
Toráh, escrita ou oral – ‘…não 
acrescerás…’ – Dt 13:1.  
314. Não diminuir dos mandamentos 
da Toráh, escrita ou oral – ‘…não 
diminuirás…’ – Dt 13:1.  
315. Não amaldiçoar ao juiz – ‘Juízes, 
não amaldiçoarás…’ – Ex 22:27.  
316. Não amaldiçoar ao rei, ao ‘nassi’ 
ou ao maioral dos habitantes da Terra 
de Israel – ‘Nassi de teu povo, não 
amaldiçoarás…’ – Ex 22:27.  
317. Não amaldiçoar a nenhum dos 
israelitas – ‘…não amaldiçoarás ao 
surdo…’ – Lv:19:14.  
318. Não amaldiçoar pai e mãe – 
‘…quem amaldiçoar a seu pai ou sua 
mãe, morrerá…’ – Ex 21:17.  
319. Não golpear ao pai ou à mãe – 
‘…quem golpear a seu pai ou mãe, 
morrerá…’ – Ex 21:15.  
320. Não realizar um dos trinta e nove 
trabalhos no dia de shabat (sábado) – 
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‘…não realizareis nele nenhuma 
obra…’ – Ex 20:10; Dt 5:14.  
321. Não andar fora do setor territorial 
no shabat – ‘…não sairá ninguém de 
seu lugar…’ – Ex 16:29.  
322. Não castigar no shabat – ‘…não 
acendereis fogo em todas tuas 
habitações no dia do sábado…’ – 
Ex:35:3.  
323. Não realizar trabalhos no 
primeiro dia da festividade de pêssach 
(traduzido comumente e 
erroneamente como ‘páscoa judaica’) 
– ‘…toda obra não se fará neles…’ – Ex 
12:16.  
324. Não realizar trabalhos no sétimo 
dia da festividade de pêssach – ‘…toda 
obra não se fará neles…’ – Ex 12:16.  
325. Não realizar trabalhos no dia da 
festividade de shavu’ôt (‘pentecostes’) 
– ‘…toda obra de trabalho não fareis…’ 
– Lv 23:21.  
326. Não realizar trabalhos no 
primeiro dia do sétimo mês – ‘…toda 
obra de trabalho não fareis…’ – Lv 
23:25.  
327. Não realizar trabalhos no dia de 
kipur (‘dia da expiação’) – ‘…toda obra 
não fareis…’ – Lv 23:26.  
328. Não realizar trabalhos no 
primeiro dia da festividade de sucôt 
(‘festa de tabernáculos, ou barracas’)- 
‘…toda obra de trabalho não fareis…’ – 
Lv 23:35.  
329. Não realizar trabalhos no oitavo 
dia, que sucede ao sétimo desta festa 
– ‘…toda obra de trabalho não fareis…’ 
– Lv 23:36.  
330. Não revelar a vergonha da mãe – 
‘…tua mãe ela é, não descobrirás sua 
vergonha…’ – Lv 18:9.  
331. Não revelar a vergonha da irmã – 
‘… não descobrirás sua vergonha…’ – 
Lv 18:9.  
332. Não revelar a vergonha da esposa 
do pai – ‘…não descobrirás a vergonha 
da esposa de teu pai…’ – Lv 18:8.  
333. Não revelar a vergonha da irmã, 
filha de seu pai ou filha de sua mãe – 
‘…a vergonha da filha da esposa de teu 
pai, gerada por teu pai, é tua irmã: não 
descobrirás sua vergonha…’ – Lv 18:11.  
334. Não revelar a vergonha da neta, 
filha do filho – ‘…a vergonha da filha de 
teu filho…’ – Lv 18:10.  
335. Não revelar a vergonha da neta, 
filha da filha – ‘…ou filha de tua filha…’ 
– Lv 18:10.  
336. Não revelar a vergonha da filha – 
e por que não está explícita na Toráh? 
Por haver proibido a filha da filha, não 
viu a Toráh necessidade de lembrar a 
própria filha, e pela shemu’á sabemos 
fazer parte esta proibição das demais 
proibições desta mesma classe.  
337. Não revelar a vergonha de uma 
mulher e de sua filha – ‘…a vergonha 
de uma mulher e de sua filha não 
revelarás…’ – Lv 18:17.  
338. Não revelar a vergonha de uma 
mulher e da filha de seu filho – ‘…a filha 
de seu filho…’ – Lv 18:17.  
339. Não revelar a vergonha de uma 
mulher e da filha de seu filho – ‘…a filha 
de sua filha não tomarás…’ – Lv 18:17.  

340. Não revelar a vergonha da tia, 
irmã da mãe- ‘…a vergonha da irmã de 
tua mãe não descobrirás…’ – Lv 18:13.  
341. Não revelar a vergonha da tia, 
irmã do pai – ‘… a vergonha da irmã de 
teu pai não descobrirás…’ – Lv 18:12.  
342. Não revelar a vergonha da esposa 
do irmão do pai – ‘…à sua esposa não 
te aproximarás, pois ela é tua tia…’ – Lv 
18:14.  
343. Não revelar a vergonha da esposa 
do filho – ‘…a vergonha de tua nora 
não descbrirás…’ – Lv 18:15.  
344. Não revelar a vergonha da 
cunhada, esposa do irmão – ‘…a 
vergonha da mulher de teu irmão não 
descobrirás…’ – Lv 18:16.  
345. Não revelar a vergonha da 
cunhada, irmã da esposa – ‘…uma 
mulher juntamente com sua irmã, não 
tomarás…’ – Lv 18:18.  
346. Não revelar a vergonha da mulher 
em estado de ‘nidá’ – ‘…à mulher em 
seu estado de impureza de ‘nidá’ não 
te aproximes…’ – Lv 18:19.  
347. Não revelar a vergonha de uma 
mulher casada – ‘…à mulher de teu 
próximo …’ – Lv 18:20.  
348. Não relacionar-se com animais – 
‘…a todo animal…’ – Lv 18:23.  
349. Não trazer uma mulher animal 
sobre si – ‘…não se colocará diante de 
um animal…’ – Lv 18:23.  
350. Não relacione-se um homem com 
outro – ‘…com o macho não te 
deitarás…’ – Lv 18:22.  
351. Não descobrir a vergonha do 
próprio pai – ‘…a vergonha de teu pai 
não descobrirás…’ – Lv 18:14.  
352. Não revelar a vergonha do irmão 
do pai – ‘…a vergonha do irmão de teu 
pai não descobrirás…’ – Lv 18:14.  
353. Não se aproximar a todas estas 
proibições de cunho sexual por qual 
quer uma das coisas que são a origem 
delas, mesmo quando sabe que não 
causarão tal transgressão, por 
exemplo: abraço, beijo, sinal afetuoso, 
etc – ‘…a todo o próximo à sua carne, 
não se aproximará…’ – Lv 18:6. – Pela 
shemu’á sabe 
354. Que não tome um ‘mamzer’ por 
esposa uma filha de Israel – ‘Não virá o 
‘mamzer’ à congregação…’ – Dt 23:3.  
355. Que não haja uma ‘qedeshá’ 
entre os judeus – isto é – uma mulher 
que se dá ou que se vende 
corporalmente para relações sem 
casamento – ‘Não terá ‘qedeshá’…’ – 
Dt 23:3.  
356. Que não tome de volta sua 
divorciada após haver sido esposa de 
outro homem – ‘…não poderá seu 
primeiro esposo que a enviou, tomá-la 
novamente…’ – Dt 24:9.  
357. Que não se case a ‘iebamá’ com 
nenhum homem, senão com o irmão 
de seu falecido esposo – ‘…não será a 
mulher do falecido…’ – Dt 25:5.  
358. Quem houver forçado uma moça 
virgem, com a qual deverá casar-se 
obrigatoriamente, que não possa 
jamais dar-lhe divórcio – ‘…não poderá 
enviá-la por todos os seus dias…’ – Dt 
22:29.  

359. Que não possa divorciar quem 
inventou sobre sua esposa um boato 
falso – ‘…não poderá enviá-la por 
todos os seus dias…’ – Dt 22:19.  
360. Que não tome um castrado por 
esposa uma filha de Israel – ‘…não virá 
o ferido…’ – Dt 23:2.  
361. Não castrar macho de nenhuma 
espécie, seja animal, ave ou humano – 
‘…em vossa terra não fareis…’ – Lv 
22:24.  
362. Não colocar sobre o povo de Israel 
alguém que seja de origem de 
conversos – ‘…não poderás pôr sobre 
ti…’ – Dt 17:15.  
363. Que não tenha o rei de Israel 
muitos cavalos – ‘…não terá muitos 
cavalos…’ – Dt 17:16.  
364. Que não tenha o rei de Israel 
muitas mulheres – ‘…não terá muitas 
mulheres…’ – Dt 17:17.  
365. Que não tenha o rei de Israel 
muita prata e muito ouro – ‘…não terá 
muita prata e ouro…’ – Dt 17:17 
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Minidicionário
. 
 

Abel: Hevel 
Abençoar: dizer uma brakhah 
Abias: Aviyah 
Abiatar: Avyatar 
Abiúde: Avichud 
Abraão: Avraham 
Acabe: Achav 
Acáz: Achaz 
Acéldama: Hakal-Dma 
Ágabo: Agav 
Aleluia!: Halleluyah! 
Além do jordão: Ever-HaYarden 
Alfeu: Halfai 
O Altíssimo: HaElyon 
Amém: sim, é isso mesmo, de 
fato 
Aminadabe: Amminadav 
Amós: Amotz 
Ana, filha de Penuel: Hanah 
Bat Pnuel 
Ananais: Hananyah 
Anás: Anan 
Apoliom: o Destruidor 
Apóstolo: emissário 
Aquim: Yakhin 
Arão: Ahron 
Arfaxede: Arpachshad 
Arimateia: Ramatayim 
Armagedom: Har-Megiddo 
Arrepender-se: fazer T’shuvah 
Aser: Asher 
Assíria: Ashur 
Assuero: Achashverosh 
Atendente: shammash 
Autoridade: smikhah 
Azor: Azur 
Azoto: Ashdod 
Baal: Ba’al 
Babilônia: Bavel 
babilônios: bavlim 
Balaão: Bil’am 
Balaque: Balak 
Baraquias: Berekhyah 
Barjesus: Bar-Yeshua 
Barjonas Bar-Yochanan 
Barnabé: Bar-Nabba 
Barrabás: Bar-Abba 
Bartimeu: Bar-Timai 

Bartolomeu: Bar-Talmai 
Bete-Seba: Bat-Sheva 
batismo: imersão 
batizar: imergir 
Belém: Beit-Lehem 
Belial: Bliya’al 
Belzebu: Baal-Z’vuv 
bênção: brakhah 
Bendito, o: Hamvorakh 
Benjamim: Binyamin 
Beor: Bor 
Berseba: Beer-Sheva 
Betânia: Beit-Anyah 
Betefagé: Beit-Pagei 
Betel: Beit-EL 
Betesda: Beit-Hisda 
Betezata: Beit-Zata 
Betsaida: Beir-Tzaidah 
Bezalel: Btzalel 
Boanerges: B’nei-Reguesh 
Boaz: Boaz 
cafarnaum: K’far-Nachum 
Caifás: Kayafa 
Caim: Keinan 
Caldeu: Kasdi 
Calebe: Kalev 
Calvário: Gulgolta 
Canaã: Kana’na 
cananeu: Kena’ani 
Carmel: Karmel 
Carmi: Karmi 
Carquêmis: Kankmish 
carta de divórcio: get 
Cedrom: kidron 
Cefas: Kefa 
ceia da Páscoa: Seder 
circuncisão: brit-milah 
Koresh: Koresh 
Cléofas: Klofah 
Coate: Khat 
coatita: Kháti 
conselho: Sanhedrin 
Corá: Korach 
corbâ: Korban 
Coré: Korach 
corte: Sanhedrin 
cortina: parokhet 
cortina: parokhet 
Cosa: Kosam 
Cristo: Messias, Mashiach 
Cuza: Kuza 
Dalila: D’lilah 
Damasco: Dammesek 
Daniel: Dani’el 
Dario: Daryavesh 
Débora: Dvorah 
EnosDeus, deuses: elohim 
Diabo: HaSatan 

discípulo: talmid 
Éber: Ever 
Efraim: Efrayim 
Eleazar: Elazar 
Eli: Heli 
Eliaquim: Elyakim 
Elias: Eliyahu 
Eliézer: Eliezer 
Eliseu: Elisha 
Eliúde: El’ichud 
Emanuel: Immanu’EL 
Emaús: Amma’us 
Endor: Ein-Dor 
Enom: Einayim 
Enoque: Hanokh 
Enos: Enosh 
Esaú: Esav 
Esli: Hesli 
Eva: Havah 
Ezequias: Hizkiyah 
Ezrom: Hetzron 
Fanuel: Pnu-‘el 
fariseu: parush 
Gabriel: Gavri’El 
Galileia: Galil 
Gamaliel: Gamali’El 
Gate: Gat 
Gaza: Azah 
Geazi: Geichazi 
Genesaré: Ginosar 
Getsêmani: Gat-Sh’manim 
Gibeá: Giv’ah 
Gibeom: Givon 
Gideão: Gidon 
Gileade: Gilad 
Golias: Golyat 
Gomorra: Amorah 
Hades: Shol 
Hamor: Hamor 
Harã: Haran 
Hebrom: Hevron 
Hefziba: Heftzibah 
Horebe: Horev 
Icabode: I-Khavod 
Isabel: Elisheba 
Isaías: Yeshayahu 
Isaque: Yitzchak 
Iscariotes: homem de kriot 
Ismael: Yishmael 
Issacar: Yisakhar 
Jaboque: Yabok 
Jacó: Yaakov 
Jafa: Yafo 
Jafé: Yafet 
Janai: Yannai 
Jarede: Yered 
Jasar: Yashar 
Jeconias: Ykhanyahu 
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Jedidias: Ydidyah 
Jeoaquim: Yhoyakim 
Jeremias: Yermeyahu 
Jericó: Yerikho 
Jeroboão: Yarovam 
Jerubaal: Yerubaal 
Jerusalém: Yerushalayim 
Jeshurom: Yeshurun 
Jessé: Yashai 
Jesus: Yeshua 
Jetro: Yetro 
Jéu: Yehu 
Jezabel: Izevel 
Jezreel: Yizre’el 
Jó: Iyov 
Joabe: Yoav 
João: Yochanan 
Joaquim: Yhoyakhin 
Joás: Yoash 
Joda: Yodah 
Joel: Yoel 
Joiada: Yhotada 
Jonas: Yonah 
Jônatas: Yhonatan 
Joquebede: Yokheved 
Jorão: Yoram 
Jordão: Yarden 
Josafá: Yhoshafat 
José: Yosef 
Josias: Yoshiyahu 
Josué: Yhoshua 
Jotão: Yotam 
Jozadaque: Yhotzadak 
Judá: Yhudah 
Judas: Yhudah 
Lameque: Lemekh 
Lázaro: ELazar 
Levi: Levi 
Leviatã: Levyatan 
Líbano: Lvanon 
Lida: Lud 
Lílite: Lilit 
Maalalel: Mahalalel 
Maate: Machat 
Malaquias: Malakhi 
Malco: Melekh 
Manaém: Mehachem 
Manassés: Menasheh 
Manoá: Manoach 
Mardoqueu: Mordekhai 
Maria: Miryam 
Marta: Marta 
Mata: Matan 
Matate: Mattatah 
Matatyahu: Mattityahu 
Matusalém: Metushelach 
Meetabel: MheitavEl 
Meleá: Malah 

Melqui: Malki 
Mená - Manah 
Merari - Mrari 
Messias - Mashiach 
Midiã - Midyan 
Miriã - Miryam 
Moabe - Moav 
Moisés - Mosheh 
Moloque - Molekh 
Mordecai - Mordekhai 
Naamã - Naaman 
Nabal: Naval 
Nvukadenetzar: Nvukhadnetzar 
Neco: Nkho 
Neemias: Nechemyah 
Nínive: Nineveh 
Noé: Noach 
Ovadyah: Ovadyah 
Obede: Oved 
Oseias: Hoshea 
Otoniel: Otniel 
Paulo: Shaul 
Pedro: Kefa 
Peleque: Peleg 
Peniel: PniEL 
Quemós: Kmosh 
Raaabe: Rachav 
Raboni: Rabbani 
Ramses: Ramses 
Rebeca: Rvkah 
Refaim: Refaim 
Roboão: Rechav’am 
Reobote: Rechovot 
Resa: Reisha 
Reú: Reu 
Rubem: Reuvem 
Rute: Rut 
Sabá: Shva 
Salomão: Shlomoh 
Salomé: Shlomit 
Samuel: Shmuel 
Sansão: Shimshon 
Sara: Sarah 
Sarom: Sharon 
Saul: Shaul 
Sete: Shet 
Silas: Sila 
Siloé: Shiloach 
Simom: Shimon 
Siquém: ShKhem 
Sísera: Sisra 
Sodoma: Sdom 
Sofonias: Tzfanyahu 
Susana: Shoshanah 
Tabita: Tavita 
Tabor: Tavot 
Tadeu: Taddai 
Tamar: Tamar 

Terá: Terach 
Teudas: Todah 
Thiago: Yaakov 
Timeu: Timai 
Tiro: Tzor 
Tobias: Toviyah 
Tomé: Toma 
Urias: Uriyahu 
Uziyah: Uziyahu 
Zacarias: Zkhariyah 
Zaqueu: Zakkai 
Zebedeu: Zavdai 
Zebulom: Zavulum 
Zedequias: Tzdkiyahu 
Zera: Zerach 
Zeruia: Tzruyah 
Tsiporá: Tzipporah 
Zorobabel: Zrubavel 
Idioma / Sefa: "língua, vernáculo, 
dialeto, linguajar, linguagem, 
fala, expressão". 
 Iehoshoua: Josué  
 Iyrmiahu: Jeremias 
 Iyshak: Isaque sds 
 Shefaniahu: Sofonias 
 Toma: Tomé 
ADAM: Adão 
Abacate / Avocado: "Abacate". 
Abacaxi / Ananás: "Abacaxi". 
Abafado / Machnik: "Abafado, 
abafadiço, abafante, asfixiante, 
bochornoso, irrespirável, 
opressivo, pesado, quente, 
sufocante". 
Abaixar / Horid: "descer, baixar, 
arriar, descender". 
Abaixar / taba: "Abaixar, afundar, 
enterrar, afagar,fixar, plantar".  
Abaixo / Lemata: "inferiormente, 
embaixo, infra, sob". 
Abajur / Nifnef: "abaixa-luz, 
bandeira, candeeiro, guarda-
vista, lucivelo, luminária, pala, 
pantalha, para-luz, quebra-luz, 
sombra, tapa-luz.". 
Abanar / Nifnef: " refrescar, 
balançar, sacolejar, demover, 
dissuadir, abalar, oscilar, tremer, 
agitar, sacudir, ventilar, vibrar, 
oscilar". 
Abandonado / Azuv: 
"desamparado, desabrigado, 
desarrimado, desassistido, 
desprotegido, desvalido, 
enjeitado, exposto, indefeso, só, 
sozinho, deixado, descuidado, 
desprezado, esquecido, 
ignorado, largado, 
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menosprezado". 
Abandonar / Azab: "Deixar, 
desamparar, abandonar, deixar 
para trás". 
Abarrotado / Gadush: "cheio, 
repleto, completo, atulhado, 
atafulhado, enchido, lotado, 
superlotado, carregado, 
recheado, farto, saturado, 
atravancado, atestado, 
atochado, sobrecarregado, 
embatumado, embetumado". 
Abater / Harub: "Abater, lutar". 
Abater / Tabah: "Abater, trucidar, 
matar, massacrar". 
Abba: Pai 
Abel: do hebraico: Hevel 
Abençoado / Mevorach: "bendito, 
abendiçoado, bem-aventurado, 
bento, benzido, beato, feliz, 
afortunado, próspero, venturoso, 
ditoso, fausto, bem-afortunado, 
bem-aventurado, bem-fadado, 
afortunoso". 
Abençoar / B'rakah: "Louvor, 
bênçao". 
Abençoar / Barak: "Ajoelhar-se, 
abençoar, ser abençoado". 
Aberração / Stiá: "desvio, 
extravio, extravagância, 
desarranjo, desordem, desvario, 
deformidade, irregularidade, 
monstro, teratismo". 
Abiatar: do hebraico: Ebiatar 
Abominação / Tiuv: "repulsa, 
antipatia, asco, aversão, 
execração, horror, ódio, 
repulsão". 
Abominação / To'ebah: 
"Abominação, coisa repugnante, 
detestável". 
Abortar / Hipilia: "fracassar, 
falhar, malograr, perder, 
rescindir, ab-rogar, anular, 
cancelar, cassar, derrogar, 
eliminar, infirmar, invalidar, 
rescindir, revogar, terminar". 
Abrigo / Miklat: "abrigadouro, 
aba, abrigamento, barraca, 
barracão, coberta, cobertura, 
couraça, couto, efúgio, 
esconderijo, franquia, galpão, 
guarita, homizio, muro, ninho, 
pouso, receptáculo, reduto, 
regaço". 
Abrupto / Talul: "brusco, 
inesperado, inopinado, 
precipitado, repentino, 

abruptado, aclive, alcantilado, 
clivoso, declivoso, escarpado, 
inclinado, íngreme, ladeirento, 
resvaladiço". 
Absalão: do hebraico: Abshalom 
Abstrato / Mufshat: 
"especulativo, imaterial, 
impalpável, intangível, espiritual, 
filosófico, metafísico, moral, 
subjetivo, teórico, generalizado, 
genérico, geral". 
Abstêmio / Mitnazer: 
"moderado, sóbrio, frugal, 
abstinente, completo, total". 
Abudância / Yitrá: "Abundância, 
riquezas". 
Abundante / Shofea: 
"abundoso, basto, copioso, 
excessivo, farto, lauto, opimo, 
opíparo, profuso, considerável, 
numeroso, quantioso, vário, 
fecundo, fértil, produtivo, 
prolífero, prolífico, úbere". 
Abuso / Nitzul: 
"descomedimento, excesso, 
exagero, exorbitância, 
imoderação". 
Acabar / Tamam: "Completar, 
acabar, aperfeiçoar, gastar, ser 
sincero, ter integridade". 
Acabe: do hebraico: Ahab 
Acalmar / hirguia: "tranquilizar, 
sossegar, serenar, descansar, 
repousar, pacificar, amansar, 
aquietar, quietar, apaziguar, 
paziguar, calmar, acalentar, 
sopitar". 
Acaz: do hebraico: Ahaz 
Aceitar / Rasah: "Contentar, 
gostar, agradar, ter prazer, 
aceitar favoravelmente, 
satisfazer". 
Acender / Or: "Acender, ficar 
claro, ficar iluminado, dar luz, 
fazer a luz brilhar". 
Acender / Yaqad: "Queimar, 
acender". 
Acessório / Yoteret: "Acessório". 
Achar / Masa: "Achar, encontrar, 
obter". 
Aconselhar / Ya'as: "Aconselhar, 
avisar, consultar". 
Acordar / Yaqats: "Acordar". 
Acrecentar / Yasaph: 
"Acrescentar, somar, continuar, 
fazer de novo, aumentar, 
ultrapassar". 
Adivinhar / Qasam: "Adivinhar, 

praticar advinhação". 
Adivinhos / Yidde'oni: "Mágico, 
espírito familiar, agoureiro, 
adivinhos". 
Adonias: do hebraico: 
Adoniahuandré- do grego 
Andreas 
Adorar / Sahah: "Adorar, prostar-
se, curvar-se". 
Adorno / Hadara: "Adorno, 
glória". 
Afligir / Anah: "Afligir-se, 
encurvar-se, humilhar-se, 
submeter-se". 
Afligir / Yaga: "Sofrer, lamentar, 
afligir". 
Ahavah: Amor 
Ajudar / Azar: "Ajudar, assistir, 
auxiliar". 
Alegrar-se / Samah: "Alegrar-se, 
regozijar-se". 
Alho-poró / Hatsir: "Alho-poró". 
Alicerce / Mosad: "Alicerce". 
Alimento cozido / Nazid: 
"Alimento cozido, cozinhando". 
Alma / Nephesh: "Alma, ego, 
vida, pessoa, coração". 
Altar / Mizbeah: "Altar". 
Altivo / Yahir: "Arrogante, 
orgulhoso, altivo". 
Alto / gaboah: "Alto, exaltado". 
Amado / Yadid: "Amável, 
amado". 
Amaldiçoar / Qalal: "Ser 
insignificante, ágil, rápido, 
amaldiçoar". 
Amanhã / Mahar: "Amanhã". 
Amar / Ahab: "Amar, gostar". 
Amar / Habab: "Amar". 
Andar / Halak: "Ir, caminhar, 
andar, passear, seguir, 
comportar-se". 
Anelar / Ya'ab: "Desejar, anelar". 
Anjo / Mal'ak: "Mensageiro, 
anjo". 
Ano / Shanah: "Ano". 
Ano / Yom: "Dia, tempo, ano". 
Antes disso / Terom: "Ainda não, 
antes disso". 
Apascentar / Ra'ah: "Pastar, 
pastorear, apascentar". 
Apegar-se / Dabaq: "Apegar-se, 
grudar-se, esconder-se". 
Apressar / Hapaz: "Apressar, 
fugir, temer, estar aterrorizado". 
Apressar-se / Mahar: "Apressar-
se". 
Aproximar / Magash: "Aproximar, 
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chegar-se, trazer". 
Aqui / koh: "Assim, aqui". 
Arar / Nagash: "Arar, gravar, 
trabalhar em metais". 
Arca / Aron: "Arca, caixão, cofre, 
bau, caixa". 
Arrabalde / Migrash: "Arrabalde, 
terra para pasto, campo aberto". 
Arraial / Mahaneh: "Arraial, 
acampamento, exército". 
Arranjo / Tekuna: "Arranjo". 
Arrepender-se / Naham: 
"Arrepender-se, consolar". 
Arrombamento / Mahteret: 
"Arrombamento, roubo". 
Arão: do hebraico: Aaron 
Asa / Kanaph: "Asa". 
Aspergir / Zaraq: " Lançar, 
chuviscar, espelhar, atirar para o 
ar, espalhar abudantemente". 
Assembléia / Qahal: 
"Assembléia, companhia". 
Assim / Kaka: "Assim". 
Assustar-se / Hatat: "Espantar-
se, assustar-se, quebrar, 
quebrantar-se, terrificar-se". 
Atar / Asar: "Atar, ligar 
encercerar, amarrar, cingir, 
arrear". 
Atirar / Tus: "Atirar, jogar". 
Atrás / 'ahar: "atrás, depois". 
Avestruz / Ya'en: "Avestruz". 
Avraham: Abraão 
Avram: Abrão 
Baal / Ba'al: "Mestre, senhor, 
meu dono, meu amo". 
Babador / Sinar: "babeiro, 
babadouro, babadoiro". 
Bacalhau / bakala: "magricela, 
magrelo". 
Bacia / Keará: "bandeja, salva, 
urinol, penico, bacio, braseiro, 
fogareiro, prato, pelve, pélvis, 
lago". 
Bacia / Kiyor: "Bacia, frigideira". 
Bactéria / Chaidak: "germe, 
bacilo, micróbio, microrganismo". 
Bagagem / Mitan: "pertences, 
malas, equipamento, equipagem, 
tralha, trem, experiência, 
conhecimentos, prática, perícia, 
obra, trabalho, criação, 
produção, realização, estorvo, 
empecilho, impedimento, 
dificuldade". 
Bagaço / Brará: "resto, resíduo, 
sobra, sobejo, gasto, consumido, 
batido". 

Bailarina / Rakdanit: "bailadeira, 
dançadeira, dançarina". 
Baile / Neshef: "bailado, dança, 
função". 
Baioneta / Kidon: "Baioneta". 
Bairro / Shchuná: "arraial, 
distrito, povoação, povoado, 
arrabalde, cercania, subúrbio, 
arredor". 
Baixa / Shipul: "abaixamento, 
decadência, declínio, 
enfraquecimento, ruína, baixada, 
baixos, depressão, vale, 
abatimento, decrescimento, 
decréscimo, dedução, 
desvalorização, diminuição, 
quebra, redução, abate". 
Baixada / Shfelá: "depressão, 
baixa, alagadiço, encharcado, 
planície". 
Baixar / Horid: "descer, abaixar, 
arriar, descender, rebaixar, 
inclinar, curvar, dobrar-se, 
vergar, descair, pender, 
assentar, pousar, depositar". 
Baixo / Namuch: "tacanho, 
pequeno, nanico, miúdo, raso, 
abaixado, inclinado, inferior, 
débil, fraco, insignificante, 
irrelevante, ordinário, somenos, 
último". 
Bajulação / Chanfanut: "bajulice, 
adulação, lisonja". 
Bala / Kadur: "Bala de arma". 
Bala / Sukariá: "caramelo, 
confeito, rebuçado, fardo, 
pacote, embrulho". 
Balança / Moznaim: "Libra, 
equilíbrio, ponderação, sensatez, 
comparação, cotejo, paralelo, 
embalo". 
Balançar / Nidned: "oscilar, 
balouçar, balancear, abalançar, 
comparar, cotejar, confrontar, 
compensar, equilibrar, 
contrabalançar, titubear, hesitar, 
menear, nutar, oscilar, sacudir, 
vacilar". 
Bando / G'dud: "Bando, bando 
de pilhagem, grupo de invasores, 
exécito, unidades, tropas, 
bandidos, reide". 
Bar-talmi: Bartimeu 
Barba / Zaqan: "Barba, queixo". 
Barrabas: do hebraico: Bar-abba 
Batalha / Kidor: "Batalha". 
Baço / Tchol: "Empanado, 
embaçado, embaciado, 

enevoado, escuro, moreno, 
sombrio, trigueiro". 
Baía / Mifratz: "porto, recôncavo, 
abra, ancoradouro, angra, 
enseada, golfo". 
Beber / Shatah: "Beber". 
Belial / B'liya'al: "Maldade, infiel, 
iníquo, mau, vil, destruição". 
Bendito / 'asre: "Bendito, bem-
aventurado, feliz". 
Besta / B'hemah: "Besta, animal, 
animal domesticado, gado, 
animal de montaria, animal 
selvagem". 
Betulah: Virgem 
Betume / Zepet: "Betume, piche". 
Biniamin: Benjamim 
Boca / Pheh: "Boca, 
extremidade, abertura, entrada, 
colarinho, expressão vocal, 
ordem, comando, evidência". 
Boi / Phar: "Boi". 
Bola / Kaddur: "bola". 
Bolo / Kawwan: "Bolo". 
Bom / Tob: "Bom, favoborável, 
festivo, delicioso, agradável, 
bem, melhor, adequado". 
Brilho / Zohar: "Brilho, claridade". 
Buscar / Hapas: "Buscar, 
procurar, disfarçar-se". 
Bênção / Beraka: "Bênção". 
Cabalista / Mekubal: "Cabalista". 
Cabalístico / Kabáli: 
"Cabalístico". 
Cabana / Tzrif: "barga, arribana, 
mocambo, barraca, barraco, 
capuaba, casebre, choça, 
choupana, colmado, copé, 
ipuaba, malha, malhada". 
Cabaça / Rosh: "cuia, cabaço, 
cabaz". 
Cabeleleiro / Masperá: "Lugar de 
cortar cabelo". 
Cabeleleiro / Sapár: "penteador". 
Cabelo / Seár: "cabeleira, juba, 
mecha, melena, madeixa, 
cabelame, cabeladura, 
encabeladura, cabelugem, coma, 
tufo, crina". 
Cabeludo / Sair: "hirsuto, peloso, 
complicado, difícil, intricado, 
imoral, obsceno, indecoroso, 
peludo, viloso". 
Cabeça / Ro'sh: "Cabeça, cume, 
primeiro, soma, líder". 
Cabeçudo / Ákshan: "cabeça-
dura, abalroado, abarroado, 
acirrado, capitoso, cargoso, 
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casmurro, caturra, obstinado, 
pertinaz, pirrônico, teimoso, 
testudo, violento". 
Cabide / Kolav: "mancebo, 
suporte". 
Cabine / Ta: "Cabine". 
Cabo / Kevel: "chefe, cabeça, 
comandante, promontório. 
extremo, fim, termo, corrente, fio, 
realizar, executar, dizimar, 
destruir, amarra, condutor, 
corda, talinga, pega". 
Cabra / Ez: "cabrita, capanga, 
jagunço, pistoleiro, sujeito, 
indivíduo, elemento, cabrito, 
cafuzo, malandro, mestiço, 
mulato". 
Cabrito / Gdi: "chibo, menino, 
moleque, garoto, cabra, moreno, 
mulato, trigueiro". 
Cacau / Kakao: "Fruta, 
chocolate". 
Cachimbo / Mikteret: "pito, jingo, 
cachimbada, meladinha, fêmea, 
agulha-do-mar". 
Cacho / Eshkol: "penca, racemo, 
anel, caracol, caso, aventura, 
onda, caso, racimo". 
Cachoeira / Mapal maim: "salto, 
queda-d'água, cascata, 
catadupa, catarata". 
Cachorro / Keleb: "Cachorro, 
cão". 
Caifás: do hebraico: Caiapha 
Calado / Hasha: "Calado, 
parado, inerte". 
Calamidade / 'ed: "Calamidade, 
desastre". 
Caminho / Derek: "Caminho, 
distância, viagem, jornada, 
maneira,conduta, condição, 
destino". 
Campo / Sadeh: "Campo, país, 
domínio". 
Campo / Yageb: "Campo". 
Canaã / K'na'an: "Canaã". 
Cantar / Ranan: "Cantar, jubilar, 
bradar, chorar". 
Canção / Zimra: "Canção, 
música". 
Carga / Massa: " Carga, fardo, 
trubuto, delícia". 
Carne / Basar: "Carne, orgão 
sexual masculino". 
Carneiro / 'ayil: "Carneiro". 
Carro / Rekeb: "Carruagem, 
unidades de carro, carro, 
comboio". 

Casa / Bayit: "Casa, lar". 
Casamento / Hatunna: 
"Casamento, matrimônio". 
Cavalo / Sus: "Cavalo". 
Cavar / Hatar: "Cavar, remar". 
Caça / Tzaid: "busca, caçada, 
encalço, investigação, 
perseguição, procura". 
Caçar / Tzad: "matar, acossar, 
acuar, atormentar, encalçar, 
perseguir, rastrear, seguir, bater, 
aprisionar, capturar, cercar, 
deter, prender". 
Cessar / kala: "Conlcuir, cessar, 
consumir, determinar, terminar, 
fracassar, acabar". 
Cesto / Kelub: "Cesto, gaiola". 
Chefe / Sar: "Oficial, líder, 
comandante, capitão, chefe". 
Cheirar mal / Zanah: "Cheirar 
mal, exalar mau cheiro". 
Chupar / Yanaq: "Amamentar, 
chupar, mamar". 
Circuncidar / Mul: "Circuncidar, 
cortar". 
Coberta transada / Makber: 
"Coberta transada". 
Cobrir / Ya'at: "Cobrir". 
Como / Kemo: "Como, quando". 
Conduzir / Yabal: "Trazer, guiar, 
levar, conduzir". 
Congregação / Eda: 
"Congregação". 
Conselho / Etsa: "Propósito, 
conselho, desígnio". 
Consumação / Kala: 
"Consumação". 
Convir / Ya'a: "Convir, ser 
apropriado". 
Corda / yeter: "Corda, corda de 
arco". 
Correto / Yeshurun: "Correto, 
observador da lei". 
Criança / Walad: "Criança". 
Cruel / Akzari: "Cruel". 
Crueldade / Akzeriyut: 
"Crueldade". 
Cuidado / Yehab: "Presente, 
cuidado". 
Cunhada / Yebema: "Irmã do 
marido (esposa), cunhada". 
Cunhado / Yabam: "Irmão do 
marido (esposa), cunhado". 
Cura / Keha: "Cura". 
Cá / pó: "aquém, aqui". 
Cálice / Kos: "Cálice". 
Câmera / Heder: "Câmera, 
aposento, interior, quarto". 

Cântaro / Kad: "Cântaro". 
Cânticos de louvor / Huyyedot: 
"Cânticos de louvor". 
Céus / Shamayim: "Céus: Céu". 
Cônjuge / Haberet: "Cônjuge, 
consorte, esposa". 
Dadivoso / Nadvan: "magnífico, 
generoso, liberal, magnânimo, 
munificente, munífico". 
Dado / Kubiá: "oferecido, 
presenteado, doado, cedido, 
entregue, concedido, facultado, 
ofertado, transferido". 
Daltonismo / Daltoniut: "Doença". 
Daltônico / Daltoni: "Defeito na 
visão". 
Dama / Gveret: "dona, madama, 
madame, senhora, nobre, 
fidalga, aristocrata, rainha, sota". 
Danificar / Hezik: "avariar, 
despedaçar, deteriorar, 
escangalhar, estragar, quebrar, 
romper, desarranjar, arruinar, 
danar, daninhar, lesar, ofender, 
prejudicar". 
Dano / Nezek: "destruição, 
estrago, avaria, inutilização, 
falha, pane, anomalia, parada, 
sinistro, deterioração, 
danificação, lesão, ruína, 
degeneração, devastação, 
esfacelo, irregularidade". 
Dança / Rikud: "bailado, balé, 
coreografia, baile, bailarico, 
arrasta-pé, sarau, festa, folia, 
movimentação, agitação, roda-
viva, correria, azáfama, faina, 
lida, labuta". 
Dançarino / Rakdan: "bailador, 
bailarim, bailarino". 
Daqui / Mi pó: "Daqui" 
Dar / Natan: "oferecer, 
presentear, ofertar, doar, brindar, 
ceder, conceder, entregar, 
transferir, atribuir, passar, 
dedicar, fornecer, conferir, 
facultar, outorgar, destinar, 
legar". 
Dardo / Chetz: "hasta, zagaia, 
crítica, maledicência, censura, 
flecha, lança, seta, venábulo". 
Dardo / kidon: "Dardo, lança 
curta". 
Data / Taarich: "hasta, zagaia, 
crítica, maledicência, censura, 
flecha, lança, seta, venábulo". 
Datilógrafa / Katvanit: 
"dactilógrafa, mecanógrafa". 
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David: Davi  
De / Sel, me: "dentre, desde, a, 
com, do que". 
De dia / Yomam: "De dia". 
De graça/ Hinnam: "De graça, 
por nada". 
Debaixo / Tachat: "inferiormente, 
embaixo, abaixo, por baixo, sob, 
em decadência, em ruína, na 
dependência, na sujeição". 
Debalde / Lashav: "em vão, 
inutilmente". 
Debate / Diun: "altercação, 
demanda, desavença, bate-
boca, briga, contenda, justa, 
desentendimento, disputa, 
peleja, pendência, porfia, rixa, 
argumentação, conferência, 
conversa, debatimento, 
discussão, mesa-redonda 
Decrépito / Yashesh: "Idoso, 
decrépito". 
Descendência / Zera: 
"Semeadura, semente, 
descendência". 
Desesperar / Ya'ash: 
"Desesperar". 
Desgraça / Hawa: "Desgraça". 
Desmaio / ye'ap: "Fraqueza, 
desmaio". 
Desnudar / Mahsop: "Ato de 
deixar aparecer, de desnudar". 
Despedaçar / Tarap: "Rasgar, 
despedaçar". 
Destruição / Heres: "Subversão, 
destruição". 
Destruição / Mehitta: 
"Destruição, ruína, pavor". 
Deus / 'El: "Deus". 
Dia / yom: "Luz do dia, dia 
tempo, momento, ano". 
Disciplina / Musar: "Disciplina". 
Distância / kibra: "Distância". 
Dividir / Halaq: "Dividir, 
compartilhar, saquear, nomear, 
distribuir". 
Dividir / Hatsa: "Dividir, viver 
metade (da vida)". 
Dizer / Amar: "Dizer, falar, 
contar, ordenar, responder". 
Doenças / Tahalu'im: "Doenças". 
Dominar / Mashal: "Reger, 
reinar, governar, dominar". 
Dote / Zebed: "Dote, presente". 
Dádiva / Mataná: "presente, 
prenda, oferenda, oferta, 
donativo, doação, regalo, 
lembrança, brinde, mimo, graça, 

bênção, dom, benesse, mercê, 
favor, benefício, virtude". 
Dívida / Hob: "Débito, Dívida". 
ESAV: Esaú  
EZRA: Esdras  
Ebulição / Shikor: "fermentação, 
efervescência, fervedura, 
fervura, agitação, inquietação, 
alvoroço, entusiasmo, euforia, 
exaltação, excitação, 
movimentação". 
Eclipse / Likui: "declínio, 
decadência, diminuição, 
enfraquecimento, 
obscurecimento, queda, 
afastamento, ausência, 
desaparecimento, desaparição, 
sumiço". 
Eco / Hed: "repercussão, reflexo, 
reflexão, ressonância, 
reverberação, repetição, barulho, 
ruído, rumor, som". 
Ecoar / Hidhed: "refletir, atroar, 
estrugir, repercutir, ressoar, 
restrugir, retinir, retumbar, 
reverberar, ribombar, romper, 
soar, reiterar, iterar, redizer, 
repetir, reproduzir". 
Economia / kalkalá: 
"comedimento, frugalidade, 
contenção, controle, moderação, 
parcimônia, pé-de-meia, pecúlio, 
poupança, racionamento, 
organização, estrutura, 
administração, constituição". 
Economista / Kalkalan: 
"Profissão". 
Economizar / Ekzema: 
"acumular, juntar, guardar, 
aforrar, ajuntar, amealhar, 
cumular, entesourar, forrar, 
mealhar, reunir, amontoar, 
reservar, controlar, conter, 
governar, moderar, poupar". 
Econômico / Kalkalái: "frugal, 
economizador, governado, 
moderado, módico, 
parcimonioso, poupado, 
poupador, sovina, acessível, 
barato, em conta, financeiro, 
financial". 
Eczema / Ekzema: "gafeira". 
Edema / Natzedet: "inchaço, 
tumor, cisto, inchação, 
inchamento, intumescência, 
intumescimento, inturgescência, 
tumefação, turgência, 
turgescência, turgidez". 

Edificar / Banah: "Construir, 
fundar, estabelecer, edificar, 
reedificar". 
Edificar / Baná: "erigir, alçar, 
erguer, levantar, construir, 
instituir, criar, fundar, alicerçar, 
arquitetar, assentar, conceber, 
embasar, estabelecer, 
fundamentar, iniciar, originar". 
Edifício / Binian: "construção, 
imóvel, edificação, bloco, casa, 
monumento, obra, prédio". 
Editar / Hotzi laor: "tirar, publicar, 
imprimir, edicionar, dar à luz, 
emitir, editorar, lançar, formatar, 
montar, organizar, preparar, 
redigir, traçar". 
Editor / Orech: "Profissão". 
Editora / Hotzzat laor: "publicar, 
imprimir, dar à luz". 
Edição / Mahadura: "publicação, 
impressão, tiragem, junção, 
juntura, montagem, união, 
difusão, lançamento, 
reprodução". 
Educado / Mêchunach: 
"adestrado, alfabetizado, 
amestrado, culto, disciplinado, 
doutrinado, ensinado, 
esclarecido, escolado, explicado, 
formado, ilustrado, instruído, 
intelectualizado, lecionado, 
preparado". 
Educar / Chinuchi: "arrotear, 
capacitar, civilizar, criar, 
desembrutecer, desemburrar, 
desmoitar, doutrinar, ensinar, 
formar, habilitar, iluminar, 
ilustrar, informar, instruir, lapidar, 
lecionar, nutrir". 
Educação / Chinuch: "didática, 
disciplina, ensino, instrução, 
pedagogia, competência, 
conhecimento, cultura, perícia, 
prática, preparo, saber, tarimba". 
Elisha: Eliseu 
Elisheba: Elisabete 
Eliyahu: Elias 
 Elohim: D´us ou deuses 
Emdalsamamento / Hanutim: 
"Emdalsamamento".  
Eminência / To'apa: "Eminência". 
Eminência / To'apa: "Eminência". 
Emunah: Fé 
Encantador / 'assaph: 
"Encantador". 
Encher / Male: "Encher, 
completar, transbordar, ordenar, 
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dotar". 
Enfurecer / Harah: "Ficar bravo, 
enfurecer". 
Enganar / Hatal: "Zombar, 
enganar". 
Engano / Saw: "Engano, 
decepção, malícia, falsidade, 
vaidade, vacuidade". 
Engolir / Bala: "Engolir, devorar, 
tragar". 
Ensinar / Lamad: "Ensinar, 
aprender, levar a aprender". 
Entalhar / Haqaq: "Entalhar, 
retratar, determinar, inscrever, 
decretar, governar". 
Entender / Sakal: "Ser prudente, 
agir sabiamente, prestar 
atenção, entender". 
Entrada / Petah: "Entrada, 
abertura, portão". 
Entre / Qereb: "Entre". 
Entregar / Natan: "Entregar, dar, 
pôr, montar, fazer". 
Enviar / Shalah: "Enviar, 
estender-se, livrar-se". 
Ermo / Yeshimon: "Deserto, 
ermo". 
Escabelo / Kebesh: "Escabelo". 
Escapar / Malat: "Escapar, 
escapulir, dar a luz". 
Escavar / Hapar: "Escavar, 
procurar". 
Escolher / Bahar: "Escolher". 
Esconder / Haba: "Esconder". 
Esconder / Satar: "Esconder, 
abrigar, encobrir". 
Esconder / Tamen: "Esconder, 
ocultar, enterrar". 
Escriba / Tipsar: "Escriba, 
autoridade do gorveno". 
Esculpir / Haqa: "Esculpir, 
retratar". 
Escuro / Keheh: "Escuro". 
Esgotante / Yegi'a: "Esgotante". 
Espada / Hereb: "Espada, 
cimitarra, pinhal, faca de 
pederneira, cinzel". 
Espada / Hereb: "Espada". 
Espalhar / Tapah: "Estender, 
espalhar". 
Espírito / Ruah: "Respiração, ar, 
força, vento, brisa, espirito, 
ânimo, humor". 
Estabelecimento (de uma lei) / 
Huqqa: "Estabelecimento (de 
uma lei)". 
Estar confuso / Haper: "Sentir-se 
envergonhado, estar confuso". 

Estar livre / Hapash: "Estar livre". 
Estatuto / Hoq: "Estatuto". 
Estrela / Kakab: "Estrela". 
Exausto / Ya'ep: "Desmaiado, 
exausto". 
Face / Panim: "Face, Rosto". 
Falar / Dabar: "Falar, dizer". 
Falsidade / Sheqer: "Falsidade, 
mentira". 
Família / Mispahah: "Família, 
clã". 
Fartar-se / Saba: "Satisfazer-se, 
fatar-se, encher-se". 
Fascinar / Hikssim: "atrair, 
seduzir, brilhar, enlevar, 
arrebatar, enfeitiçar, dominar, 
subjugar, submeter, envolver". 
Fascinação / Kessem: "atração, 
encantamento, fascínio, 
sedução, beleza, 
deslumbramento". 
Fase / Shaláv: "parte, estágio, 
estádio, etapa, passo, ponto, 
ciclo, época, era, estação, idade, 
momento, período, quadra, 
quartel, sazão, tempo, 
temporada". 
Fastio / Bechilá: "aborrecimento, 
tédio, enfado, antipatia, aversão, 
repugnância, afronta, anorexia, 
cansaço, canseira, fadiga, 
inapetência, quebreira, 
sufocação". 
Fatal / Gorali: "inevitável, 
irremediável, inexorável, infalível, 
inelutável, invencível, 
irremissível, previsto, 
indefectível, mortal, letal, 
mortífero". 
Fatalidade / Goraliút: "destino, 
sorte, fado, desgraça, azar, 
drama, infelicidade, fatalismo, 
adversidade, calamidade, 
catástrofe, desgraça, flagelo, 
infortúnio, revés, tragédia". 
Fatalista / Gorali: "Pessoa que 
acredita no destino; quem 
acredita que os acontecimentos 
são estabelecidos 
antecipadamente pelo destino". 
Fatia / Prussá: "talhada, bocado, 
mica, naco, pedaço". 
Fatigado / Aief: "adinâmico, 
afadigado, alquebrado, cansado, 
derreado, esgotado, exausto, 
extenuado, arrasado, abatido, 
arriado, defesso, derrotado, 
esbofado, esfalfado, estafado". 

Fatigante / Meaief: "monótono, 
tedioso, monótono, maçudo, 
maçante, fastidioso, enfastioso, 
enfadonho". 
Fatigar / Lef: "esgotar, exaurir, 
abater, afadigar, alquebrar, 
arrasar, arriar, cansar, derrotar, 
esbofar, esfalfar, estafar, 
estressar, estrompar, estropiar, 
exaustar, extenuar, fadigar, 
matar, moer". 
Fato / Uvdá: "acontecimento, 
ocorrência, sucedido, episódio, 
circunstância, situação, caso, 
evento, lance, ato, conjuntura, 
acontecido, sucesso, feito, 
peripécia". 
Fator / Gorem: "motivo, causa, 
razão, condição, motor, agente, 
coeficiente, elemento, fato, 
aspecto, princípio, fonte.". 
Fatídico / Harê asson: "profético, 
fatal, infortunado, letal, sinistro, 
trágico". 
Fauna / Fauna: "vida, flora.". 
Fausto / Ashir: "feliz, ditoso, 
venturoso, bem-aventurado, 
afortunado, próspero, faustoso, 
fasto, abençoado, favorável, 
propício". 
Fava / Fol: "alvéola". 
Favor / Ratson: "Favor, 
benevolência, aceitação, 
vontade, desejo, prazer". 
Favor / Tová: "fineza, ajuda, 
delicadeza, gentileza, obrigação, 
obséquio, préstimo, retribuição". 
Favorecer / Tamach: "beneficiar, 
ajudar, prendar, dotar, sorrir, 
melhorar, enriquecer, 
incrementar, aprimorar, 
aperfeiçoar". 
Favoritismo / Adifút: "preferência, 
predileção, simpatia, inclinação, 
propensão, afilhadismo, 
apadrinhamento, favorecimento, 
afilhadagem, filhotismo, 
nepotismo, patronato, proteção". 
Favorável / Bead: "benigno, 
bom, auspicioso, benéfico, 
benfazejo, cômodo, conveniente, 
oportuno, positivo, promissor, 
propício, próspero, proveitoso, 
vantajoso". 
Faísca / Kidod: "Faísca". 
Fechar / Sagar: "Fechar, cerrar, 
encerrar ou encarcerar". 
Fidelidade / Emunah: "Crer, 
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acreditar, ter fé, fidelidade". 
Figado / Kabed: "Figado". 
Fim / Ephes: "Fim, confim, não, 
nada, só". 
Fio / Metar: "Fio, corda". 
Flecha / Hetsi: "Flecha". 
Flecha / Zeq: "Flecha, seta". 
Fogo / Es: "Fogo". 
Fogão / Kir: "Fogão". 
Folha / Terep: "Presa, comida, 
folha". 
Fome / Ra'ab: "Escassez de 
víveres, fome". 
Forma / Yetser: "Forma". 
Formar / Yatsar: "Formar, 
moldar, modelar". 
Fornalha / Kur: "Fornalha". 
Fornicação / Zenunim: 
"Fornicação". 
Forquilha / Mizreh: "Forquilha". 
Fortalecer / Hazaq: "Ser forte, 
fortalecer, esforçar, endurecer, 
pegar". 
Força / Hayil: "Força, poder, 
riqueza, propriedade, capaz, 
proeza, exército, tropas, 
influente". 
Força / Hayil: "Força, poder". 
Fresco / Tari: "Fresco". 
Fruto / P'ri: "Fruto, recompensa, 
preço, salario, produto, 
resultado". 
Fugir / Barah: "Fugir, passar". 
Gafanhoto / Hasil: "Gafanhoto". 
Ganho / Yaga: "Ganho". 
Garantia / Bitúach: "salvaguarda, 
proteção, precaução, 
preservação, defesa, 
segurança". 
Garantido / Batuach: "certo, 
assegurado, certificado, 
tranquilo, firme, seguro, 
confiável, sólido, incontestável, 
inegável, indubitável, afiançado, 
abonado, atestado, caucionado, 
acreditado, guardado". 
Garantir / Hivtiach: "afirmar, 
asseverar, atestar, certificar, 
confirmar, prometer, jurar, 
penhorar, testificar, sustentar, 
segurar". 
Garbo / Chen: "distinção, 
galhardia, valentia, coragem, 
airosidade, brio, donaire, 
elegância, esbelteza, graça, 
primor, zelo". 
Garboso / Chinaní: "elegante, 
distinto, bem-apessoado, 

valoroso, valente, corajoso, 
airoso, belo, bonito, donairoso, 
esbelto, formoso, galante, 
galhardo, guapo, jeitoso, 
venusto". 
Gargalhada / Tzchór: "risada, 
riso, casquinada, chacinada, 
gaitada, cascalhada, 
escarcalhada, hilaridade, risota". 
Gargalo / Tzavar: "colo, abertura, 
boca, bocal, garganta, goela, 
pescoço". 
Garganta / Garon: "fauce, 
faringe, gargueiro, gasganete, 
goela, gorgomilos, gorja, laringe, 
pescoço". 
Gargarejar / Guirguer: "Lavar a 
garganta com um líquido que se 
sustenta na boca agitando-o por 
meio do ar que se expele pela 
laringe". 
Garoto / Naár: "criança, menino, 
guri, rapaz, adolescente, jovem, 
moço, pirralho, moleque, 
fedelho, bacuri, pequeno, 
pequerrucho, pimpolho, miúdo, 
petiz, cachopo, catraio, párvulo". 
Garrafa / Bakbuk: "casco, vidro, 
botelha, frasco, jarra". 
Garrafão /Bakbuk: "Grande 
garrafa de vidro sem alça, 
geralmente empalhada ou 
coberta por um tecido de vime 
ou cortiça, para não se quebrar". 
Garça / Anafá: "Animal, 
passaro". 
Garçom / Meltzar: "garção, 
copeiro, criado, jovem, moço, 
rapaz". 
Gasolina / Benzin: "Líquido leve, 
extremamente volátil, obtido do 
petróleo bruto na primeira 
destilação". 
Gasoso / Gázi: "Que se 
apresenta no estado de gás, 
água gasosa, água que contém 
gás carbônico diluído". 
Gastar / bizbez: "expender, 
despender, desembolsar, 
comprar, dilapidar, desbaratar, 
desperdiçar, dissipar, esbanjar, 
malbaratar". 
Gasto / Hotzaá: "desgastado, 
danificado, deteriorado, 
estragado, velho, batido, puído, 
surrado, roçado, coçado, 
corroído, arruinado, rafado, safo, 
servido, servidiço". 

Gastos / Hotzaot: "consumos, 
despesas, dispêndios, 
desembolsos, expensas, custos, 
contas, faturas". 
Genro / Hatan: "Genro, noivo". 
Gerar / Yalad: "Dar á luz, parir, 
gerar". 
Geração / Dor: "Geração". 
Glorioso / Kabod: "Glorioso". 
Glória / Kabod: "Glória". 
Goym/Goy: Gentios ou gentio 
Grande / Kabed: "Grande". 
Grande / Kobed: "Grande". 
Graça / Hin: "Graça". 
Grelha / Mikbar: "Grade, grelha". 
Grilhões / Kebel: "Grilhões". 
Gritar / Za'aq: "Gritar, clamar, 
chamar, invocar". 
Grosseiro / Tapash: "Grosseiro". 
Guardar / Natsah: "Guardar, 
vigiar, superintender, 
encarregar". 
Guedaliahu: Godolias  
Guerra / Milhamah: "Guerra, 
batalha, escaramuça, combate". 
Guideon: Gideão  
Gurdura / Heleb: "Gurdura, 
banha". 
Gás / Gaz: "oxigênio, fluido, 
animação, entusiasmo, vibração, 
flatulência, flato, ventosidade, 
apontamento". 
Gástrico / Kevatí: "Suco gástrico, 
suco digestivo ácido produzido 
pelo estômago e que contribui 
para a digestão". 
HAVA: Eva  
Hanokh: Enoque  
Haver / Yesh: "Haver, bens". 
Helquias: do Hebraico: Hilkiahu 
Herdar / Nahal: "Herdar, 
adquirir". 
Hipócrita / Honep: "Hipócrita". 
Homem / Adam: "Homem, varão, 
gênero humano pessoas, 
alguém, Adão". 
Honestidade / Meshar: "Retidão, 
honestidade". 
Honra / Kavód: "dignidade, 
integridade, retidão, honradez, 
honestidade, probidade, 
respeitabilidade, honorabilidade, 
grandeza, ética, seriedade, 
orgulho, brio, amor-próprio, 
pundonor". 
Honradamente / Bekavód: 
"seriamente, decentemente, 
honestamente, sinceramente, 
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direito". 
Honrado / Mechubad: "bom, 
correto, decente, digno, direito, 
distinto, educado, escrupuloso, 
honesto, íntegro, probo, reto". 
Honrar / Chibed: "dignificar, 
enobrecer, engrandecer, elevar, 
notabilizar, nobilitar, honestar, 
valorizar, sublimar". 
Honrar / Hadar: "Honrar, 
adornar, glorificar". 
Hora / Shaá: "época, instante, 
minuto, momento, tempo, 
horário, aberta, azo, chance, 
ensejo, ocasião, oportunidade, 
vez". 
Horar / Kabed: "Honrar". 
Horizontal / Ofki: "deitado, 
estendido, nivelado". 
Horizonte / Ofek: "âmbito, área, 
campo, esfera, perspectiva, 
além, futuro, contorno, fronteira, 
cenário, futuro, porvir, 
possibilidade, promessa, 
cenário". 
Hormônio / Hormon: "Substância 
produzida por uma glândula que, 
secretada na corrente 
sanguínea, é transportada e tem 
efeito num órgão ou parte 
específica do corpo". 
Horrendo / norá: "horripilante, 
apavorante, apavorador, 
assustador, aterrador, 
aterrorizador, tenebroso, 
macabro, amedrontador, 
atemorizador, horrente, 
horrífico". 
Horripilar / Hifchid: "arrepiar, 
amedrontar, aterrar, horrorizar". 
Horror / Páchad: "medo, receio, 
pavor, temor, terror, pânico, 
fobia, susto, apavoramento, 
aterramento, amedrontamento". 
Horrorizar / Hifchid: "aterrorizar, 
assustar, amedrontar, apavorar, 
arrepiar, escandalizar, espantar, 
horripilar". 
Horroroso / Mafchid: "asqueroso, 
hediondo, horrível, impuro, 
repugnante, sórdido". 
Horrível / Zvaatí: "malíssimo, 
imprestável, inadequado, 
péssimo, inapropriado, ruim, 
disforme, fedo, feio, horrendo, 
hórrido, horroroso, medonho, 
pavoroso". 
Horta / Gan ierek: "horto, 

quintal". 
Hortaliça / Larek: "erva, agraço, 
legume, verdura". 
Hortelã / Nana: "menta". 
Horticultor / Ganan: "jardineiro, 
hortelão". 
Horticultura / Guidul ierakot: 
"Ramo da agricultura que se 
dedica à produção e ao 
aproveitamento dos frutos, 
legumes, árvores, arbustos e 
flores. Inclui também a 
jardinagem e os arranjos florais". 
Horto / Gan iarak: "jardim, horta, 
jardim, quintal". 
Horário / Maarechet shaót: 
"horal, pontual, agenda, escala, 
hora, turno". 
Hoshea: Oséias 
Humilhar / Kana: "Humilhar-se, 
abaixar, subjugar". 
Há-alma: Almah denota uma 
jovem  
Iacob: Jacó- do hebaico 
Iair: Jairo  
Iarobam: Joroboão 
Idealismo / Idealizm: "devaneio, 
fantasia, idealidade, platonismo". 
Idealista / Idealist: "sonhador, 
visionário, utopista, utópico, 
ideologista, ideólogo". 
Idealizar / Dimien: "devanear, 
fantasiar, imaginar, quimerizar, 
sonhar, arquitetar, idear, 
elaborar, planejar, conceber, 
criar, engendrar, esboçar, 
inventar, planear, preconceber, 
programar, projetar". 
Idem / kanal: "o mesmo, 
igualmente, também, id, da 
mesma forma, da mesma 
maneira, do mesmo modo, 
outrossim, item". 
Identidade / Zehút: "afinidade, 
conformidade, semelhança, 
similitude, paridade, analogia, 
compatibilidade, exatidão, 
fidelidade, igualdade, parecença, 
similaridade". 
Identificar / zihá: "reconhecer, 
distinguir, discernir, diferençar, 
diferenciar, conhecer, indicar, 
nomear, apontar, estremar". 
Identificar-se / Hizdahá: 
"observar-se, verificar-se, ver-se, 
perceber-se, constatar-se, notar-
se, reparar-se, adivinhar-se, 
conhecer-se". 

Identificação / Zihúi: 
"reconhecimento, recognição, 
reconhecença, carteira de 
identidade, cédula de identidade, 
identidade, assimilação, 
adaptação". 
Ideologia / ideologuia: 
"convicções, ideias, ideais, 
princípios, valores, pensamento, 
filosofia, doutrina, concepções, 
conceitos, juízos, política, 
escola". 
Ideológico / Raioní: "Relacionado 
com ideologia, com o conjunto 
de ideias que compõe algo; 
refere-se à reunião das 
convicções pessoais de alguém, 
de um grupo ou instituição: 
sentido ideológico; projeto 
ideológico". 
Idiomático / Lêshoni: "Relativo 
aos idiomas, à língua própria de 
um povo, que é próprio e 
característico de um idioma". 
Idiota / Idiot: "imbecil, estúpido, 
palerma, babaca, tolo, pateta, 
bocó, tanso, lerdo, lerdaço, 
burro, tonto, bobo, tantã, 
imbecilizado, apalermado, 
estulto, inepto, néscio, obtuso, 
mentecapto". 
Idiotice / Shtut: "tolice, asneira, 
idiotia, idiotismo, ignorância, 
imbecilidade, inépcia". 
Idolatrar / Sagad: "cultuar, 
venerar". 
Idolatria / Elilut: "paganismo, 
adoração, amor, culto, paixão, 
veneração". 
Idoso / Yashish: "idoso". 
Idéia / Raion: "conceito, imagem, 
concepção, abstração, 
idealização". 
Idêntico / Zehê: "fiel, exato, igual, 
similar, afim, análogo, conforme, 
congênere, equivalente, 
parecido, próximo, semelhante". 
Idílio / Idilia: "écloga, pastoral, 
amor, romance, devaneio, 
entretenimento, namoro, sonho". 
Idólatra / Oved elilim: "pagão, 
infiel, gentio, fã, admirador, 
adorador, adorante, venerador". 
Iehoiakim: Joaquim 
Iehonatan: Jônatas 
Iehoshafat: Josafá 
Iehouda: Judas 
Ieshayahu: Isaías  
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Impelir / Nadah: "Impelir, afastar 
empurrar, mover". 
Imã: Mãe 
Incendiar / Yatsat: "Queimar, 
acender, incendiar". 
Indignação / Za'ap: "Indignação, 
furor". 
Inferno / She'ol: "Inferno, 
sepultura". 
Inimigo / Oyeb: "Inimigo". 
Iniquidade / Awah: "Fazer 
iniquidade". 
Inocentar / Naqah: "Purificar, 
inocentar, absolver". 
Inocente / Hap: "Inocente, puro". 
Instrução / Musar: "instrução, 
castigo, advertencia". 
Intimidado / Ka'eh: "Intimidado". 
Inventar / Hasab: "Pensar, 
considerar, contar, iventar, 
planejar". 
Ioash: Joás 
Iob: Jó 
Ioel: Joel 
Iohanan: João  
Ioná: Jonas 
Ioná: Jonas 
Iosseph: José 
Ira / Hemah: "Ira, ardor, furor, 
raiva". 
Irmã / Ahot: "Irmã". 
Irmão / Ah: "Irmão". 
Irritar / Yana: "Oprimir, fazer mal, 
irritar". 
Iyftah: Jefté  
Iyshai: Jessé 
Iyshmael: Ismael  
Iysrael: Israel  
Jaspe / Yashpeh: "jaspe". 
Jezabel: Izabel 
Jovem / Na'ar: "Mocidade, 
jovem, rapaz, moço, menino". 
Julgar / Shaphat: "Julgar, livrar, 
domina". 
Juntar / Qabats: "Reunir, coletar, 
juntar, ajuntar". 
Junto / Yahad: "Junto, 
juntamente, semelhantemente, 
tudo de uma vez, todos juntos". 
Junto / Yahdaw: "Junto". 
Jurar / Shaba: "jurar, fazer 
juramento". 
Justo / Hasid: "Aquele que é 
piedoso, religioso, santo, tsadk". 
Juízo / Heshbon: "Juízo, 
cálculo". 
Já / Kebar: "Já". 
Kadoshe, Kadoshin: Santo, 

Santos 
Kelev: Calebe-do hebraico 
Kevod: Glória, exaltação 
Koshen: Sacerdote 
Labuta / Yegia: "Labuta, 
produto". 
Labutar / Tarah: "Labutar, estar 
sobrecarregado". 
Labutar / Tarah: "Estar 
sobrecarregado, labutar". 
Lactente / Yoneq: "Renovo, 
lactente". 
Lagar / Yeqeb: "Lagar". 
Lamaçal / Yawen: "Lamaçal". 
Lamentar / Rohab: "Lagura, 
amplitude, expansão". 
Lançar / yara: "Lançar, atirar, 
jogar". 
Lavar / Rahas: "Lavar, banhar-
se". 
Lei / Torah: "Lei, direção, 
instrução". 
Lei / Torah: "Lei, instrução". 
Lev: Coração 
Levantar-se / Qum: "Levantar-se, 
erguer-se, Voltar-se". 
Levar / Kabas: "Levar, ser 
lavado, pisoar". 
Leão / Ari: "Leão". 
Limpar / Taher: "Limpar, 
purificar". 
Limpo / Tahor: "Limpo, puro". 
Livramento / Yeshua: "Salvação, 
livramento". 
Livro / Sepher: "Livro, 
documento, escrito". 
Lodo / Tit: "Lodo, lama, pó 
molhado, barro, lamaçal". 
Longe / Rahaq: "Longe". 
Louco / Ewil: "Tolo, louco, 
insensato". 
Loucura / Iwwelet: "Estultícia, 
estupidez". 
Louvar / Halal: "Louvar, celebrar, 
glorificar, cantar, gloriar-se". 
Louvar / Yada: "Confessar, 
louvar, dar graças, agradecer". 
Lucrar / Ya'al: "Aproveitar, lucrar, 
ter proveito". 
Lucro / Motar: "Lucro, 
abundância". 
Lugar / Makon: "Lugar". 
Lugar Alto / Bamah: "Lugar alto". 
Lugar plano / Mishor: "Retidão, 
lugar plano". 
Luz / Meheza: "Luz, lugar de 
visão, janela". 
Lábio / Saphah: "Lábio, 

extremidade". 
Lázaro: do hebraico: Etazar 
Língua / Lashom: "Lingua, 
idioma, fala". 
Machado / Kilappot: "Machado". 
Macho / Zakar: "Macho". 
Magreza / Kahash: "Magreza". 
Mais / yoter: "Mais, melhor, 
vantagem". 
Maleaky: Malaquias 
Malkhitzdek: Melquisedeque 
Manashé: Manassés 
Mandamento / Mistswah: 
"Mandamento". 
Manhã / Boqer: "Manhã". 
Manto / Mitpahat: "Manto". 
Mar / Yam: "Mar, oceano". 
Mar / Yam: "Mar, ocidente, na 
direção do ocidente". 
Maravilha / Mophet: "Maravilha, 
sinal, portento". 
Martelar / Halmut: "Martelar, 
malho, maço". 
Matar / Shahat: "Sacrificar, 
matar". 
Matityahu: Mateus 
Ma´aser: dizimo, décima parte 
Medir / Madad: "Medir, 
Estender". 
Meditar / Hagah: "Meditar, 
gemer, prantear, grunhir". 
Meio / Hetsot: "Divisão, meio". 
Meio / Tawek: "Meio, metade". 
Menino / Taph: "O mais fraco, 
menino, criança, pequenino, 
filhinho". 
Menosprezar / Ma'as: "Rejeitar, 
recusar, desprezar". 
Mentir / Kazab: "Mentir". 
Mentira / Kazab: "Mentira". 
Mentiroso / Kehash: "Mentiroso". 
Mergulhar / Tabal: "Mergulhar, 
imergir". 
Messias / Mashiah: "Ungido, 
messias". 
Metade / Hatsi: "Metade, no 
meio, meio". 
Ministrar / Sharat: "Ministrar, 
servir, oficiar". 
Ministrar na função sacerdotal / 
Kohan: "Agir como sacerdote, 
ministrar na função sacerdotal". 
Miriam: Maria 
Misericórdia / Hased: 
"Benignidade, amor firme, graça, 
misericordia, fidelidade, 
bondade, devoção". 
Morar / Yashab: "Morar, 
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assentar-se, permanecer, 
habitar, ficar". 
Mordekai: Mardoqueu 
Morrer / Mut: "Morrer, falecer". 
Morte / Mawet: "Morte". 
Moshe: Moises 
Muito / M'od: "Excessivamente, 
muito, grandemente, altamente". 
Muitos / Kabbir: "Muitos, 
poderoso". 
Mulher / Isshah: "Mulher, varoa, 
esposa, noiva". 
Multiplicar / Rabah: "Multiplicar, 
aumentar, ficar numeroso, ficar 
grande". 
Muro / Homah: "Muro". 
Mãe / Em: "Mãe, avó, madastra". 
Mão / Yad: "Mão, lado, borda, ao 
lado de, largura da mão, porção, 
braço". 
Nachum: Naum 
Nariz / Aph: "Nariz, narinas, face, 
ira, raiva". 
Nascido / Yillod: "Nascido". 
Nação / Goy: "Nação, povo, 
gentio". 
Nebukadnesar: Nvukadenetzar 
Necessitado / Ebyon: 
"Necessitado". 
Nefesh: alma, ser, vida 
Negro / Hum: "Negro, escuro, 
marrom, preto". 
Neshamá: Consciência, psique, 
intelecto 
Noah: Neemias 
Nobre / Addir: "Nobre, Principal, 
imponente". 
Nobre / Shoa: "Indepedente, 
nobre". 
Noite / Laylah: "Noite". 
Nome / Hadash: "Nome, 
reputação, memória, renome". 
Nudez / Erwah: "Nudez, coisa 
indecente". 
Numerar / Saphar: "Numerar, 
contar, proclamar, declarar". 
Nuvem / Anan: "Nuvem, névoa, 
nuvem de tempestade, fumaça". 
Não / ayin: "Nenhum, não, nada, 
senão, nem". 
O melhor / Metab: "O melhor". 
Odiar / Sane: "Odiar, indispor-se 
com". 
Oferecer / Qarab: "Oferecer, 
chegar perto, aproximar". 
Oferta / Minhah: "Oferta de 
manjares, oferta, dom, presente, 
sacrifício, oblação". 

Olhar / Mabat: "Olhar, 
considerar, ver". 
Olho / Ayin: "Olho, poço, 
superfície, aparencia, fonte". 
Orar / Palal: "Orar, interferir, 
mediar, deliberar". 
Ordenar / Tsawah: "Comandar, 
ordenar". 
Orelha / Ozen: "Orelha, ouvido". 
Orgulho / Ga'ah: "Orgulhar-se, 
exaltar-se". 
Orvalho / Tal: "Orvalho". 
Osso / Etsem: "Osso, plenitude, 
mesmo". 
Ouro / Zahab: "Ouro". 
Ouvir / Shema: "Ouvir, dar 
atenção a, escutar obdecer, 
publicar". 
Pai / Abba: "Pai, avô, 
antepassado, ancestral". 
Palma / Kaph: "Palma (da mão)". 
Parente / Moda: "Parente". 
Parte / Bad: "Parte, porção, 
menbros, pedaço de pano". 
Parte / Yad: "Braço, força, mão, 
monumento, eixo, encaixe, lado, 
tempo, parte". 
Partir / Abar: "Atravassar, 
passar". 
Passar / Halaph: "Passar, 
dissipar, mudar, ultrapassar, 
transgredir". 
Passo / Pa'am: "Passa, pé, 
tropel, pedestal, golpe, bigorna". 
Paz / Shalom: "Paz, 
completitude, perfeição, bem-
estar, saúde". 
Pecado / Awen: "Iniquidade, 
vaidade, sofrimento". 
Pecado / Het: "Pecado". 
Pedra / Eben: "Pedra". 
Pegar / Taphas: "Tocar, pegar, 
tomar, prender, segurar, agarrar, 
manejar, tratar". 
Pelejar / Laham: "Lutar, pelejar, 
empreender combate". 
Peneira / Kebara: "Peneira". 
Pequeninos / Tap: "Filhos, 
filhinhos, pequeninos". 
Pequeno / Qatan: "Pequeno, 
omais pequeno, o menor, 
jovem". 
Perdoar / Salah: "Perdoar". 
Perecer / Abad: "Perecer, 
morrer, perder-se, desviar-se, 
cair em ruínas, sucumbir". 
Perene / Etan: "Perene". 
Perfeito / Tamim: "Perfeito, 

inocente, sinceridade, todo, 
inteiro, completo, cheio". 
Perfeição / mikala: "Perfeição". 
Perguntar / Sha'al: "Perguntar, 
inquirir, consultar". 
Pesar / Keeb: "Tristeza, pesar". 
Peso / Kebedut: "Peso". 
Petisco / Mat'am: "Comida 
saborosa, petisco". 
Petros: Pedro 
Philippos: Filipe  
Pinho / Yated: "Estaca, prego, 
pino". 
Pintar / Kahal: "Pintar". 
Planejar / Zamam: "Planejar, 
considerar, tramar, tencionar, 
fazer propósito". 
Plantar / Nata: "Plantar". 
Pleitear / Rib: "Pleitear, 
conttender, rivalizar, conduzir um 
caso legal, fazer uma acuação". 
Pobre / Ani: "Pobre, fraco, aflito, 
humilde". 
Poder / Yakol: "poder, ser capaz, 
prevalecer, suportar". 
Pomba / Yona: "Pombo, pomba". 
Por / Shit: "Pôr, colocar, 
estabelecer, nomear, fixar". 
Porco / Hazir: "Porco, javali". 
Porta / Sha'ar: "Porta, portão". 
Porventura / Ûlay: "Porventura, 
talvez, suponha, se, menos". 
Povo / Am: "povo, gente, 
parente, pessoas". 
Poço / Be'er: "Cova, poço". 
Praga / Deber: "Praga, peste, 
pestilência". 
Prata / Keseph: "Prata, dinheiro, 
preço, propriedade". 
Prazer / Hepets: "Prazer". 
Prazo / Zeman: "Prazo, tempo 
determinado". 
Precioso / Yagar: "Precioso, 
raro, excelente, pesado, nobre". 
Precioso / Yaqar: "Precioso". 
Prender / Hatap: "Prender, 
arrebatar". 
Preparar / Kûn: "Estar fixo, 
estabelecer-se, aprontar-se, 
preparar-se, ser certo, ser 
admissível". 
Presa / Shalal: "Presa, saque, 
espólio, pilhagem, ganho". 
Profanidade / Hanuppa: 
"Profanidade, contaminação". 
Provar / Ta'am: "Comer, provar; 
perceber". 
Puro / Zak: "Puro, limpo". 
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Pá / Ya: "Pá". 
Pátio / Hatser: "Pátio, átrio, 
cercado". 
Pão / Lehem: "Pão, refeição, 
comida, fruta". 
Pé / Regel: "Pé, perna". 
Pó / Aphar: "Pó, torrão de terra, 
rewboco, cinzas". 
Pôr / Yatsag: "Pôr, colocar, 
estabelecer". 
Quebar / Kebar: "Quebar". 
Quebrar / Shabar: "Quebrar, 
despedaçar, arrombar, 
esmagar". 
Queimar / Saraph: "Queimar". 
Rahel: Raquel 
Raio / haziz: "Raio, relãmpago, 
nuvens de chuva". 
Rasgar / Qara: "Rasgar, 
arrancar". 
Rebanho / Tso'n: "Rebanho, 
gado miúdo, ovelhas, cabras". 
Rebento / Yoneqet: "Rebento". 
Recobrir / Tapal: "Sujar, 
recobrir". 
Recompensar / Shalam: 
"Recompensa, estar inteiro, 
completar, acabar". 
Regar / Shaqah: "Irrigar, regar, 
dar de beber". 
Rehabeam: Roboão 
Reinar / Malak: "Reinar, ser rei". 
Reino / Malkut: "Reino, reinado, 
governo". 
Rejeitar / Zanah: "Rejeitar, 
repudiar, lançar fora". 
Remanescente / Sh'erit: "Resto, 
restante, sobra, resíduo, 
remanescente". 
Remir / Ga'al: "Remir, libertar, 
resgatar, vingar, agir como 
parente". 
Remover / Nasa: "Remover, 
pertir, levar embora". 
Repousar / Nûah: "Descansar, 
repousar, ficar, aquietar-se". 
Repreender / Kaha: 
"Repreender". 
Represar / hasam: "Represar, 
entupir, amordaçar". 
Reprovar / Herpah: "Opróbrio, 
vexame, vergonha, reprovação". 
Respiração / Hebel: "Respiração, 
vaidade, ídolo". 
Responder / Anah: "Responder, 
retorquir, replicar". 
Restar / Yatar: "Permanecer, 
ficar, restar, sobrar, exceder, 

mostrar excesso". 
Restaurar / Hadash: "Renovar, 
resteurar, reperar". 
Resto / Yeter: "Remanescente, 
restante, resto, o mais". 
Resto / yeter: "Resto, 
remanescente". 
Retidão / Yeshara: "Retidão". 
Retidão / Yosher: "Honestidade, 
retidão". 
Reto / Yashar: "Reto, certo, 
dinheiro, íntegro, tsadk". 
Reto / Yashar: "Correto, reto". 
Reuben: Reuven 
Revestimento / Tiah: 
"Revestimento". 
Ribka ou Rivka: Rebeca 
Rio / Nahal: "Vádi, Águas 
correntes, ribeiro, rio, poço". 
Rio Nilo / Ye'or: "Nilo, canais do 
Nilo, rio, curso d'água, canal". 
Riqueza / Hon: "Riqueza, bens, 
ecursos, posses, fazenda, 
bastante, suficiente". 
Rocha / Sur: "Rocha, parede 
rochosa, rochedo íngreme, 
colina rochosa". 
Ruina / Harisa: "Ruina". 
Saber / Yada: "Conhecer, saber". 
Sabor / Ta'am: "Sabor, gosto". 
Sacerdote / kohen: "Sacerdote, 
sacerdócio". 
Sacerdócio / Kehunna: 
"Sacerdócio". 
Sacrificar / Zabah: "Sacrificar, 
abater animais". 
Sacrifício / Zebah: "Sacrifício". 
Sair / yatsa: "Sair, vir para fora, 
avançar". 
Sala de cesto / Kar: "Sala de 
cesto". 
Saltitar / Tapap: "Saltitar, dar 
passos curtos e ligeiros". 
Salvar / Yasha: "Ajudar, libertar, 
salvar". 
Salvação / Teshua: "Livramento, 
salvação". 
Santificar / Qadash: "Santificar, 
ser santo, ser santificado". 
Santo / Qadosh: "Santo". 
Satánas / Satan: "Adversário, 
satanas". 
Seco / Yanesh: "Ressecado, 
seco". 
Sempre / Olam: "Eternidade, 
tempo remotíssimo, 
perpetuidade". 
Senhor / Adon: "Senhor, 

possuidor, dono". 
Separa / Parad: "Dividir, 
separar". 
Ser gordo / Hadal: "Ser gordo, 
ser próspero". 
Ser incessante / Tarad: 
"Perseguir, correr atrás de, ser 
incessante". 
Ser sombrio / Keha: "Escurecido, 
reprimido, desmaiado, falhar, ser 
sombrio". 
Servir / Sharat: "Servir, 
ministrar". 
Shedim: Demônios 
Shelomit: Salomé 
Shelomo: Salomão 
Shemuel: Samuel 
Shimeon: Simeão 
Shimon: Simão 
Shimshon: Sansão 
Silenciosamente / Heresh: 
"Silenciosamente, 
secretamente". 
Sinal / Ot: "Sinal, marca". 
Soberbo / Zed: "Soberbo, 
arrogante". 
Sol / heres: "Sol". 
Sombrio / Hashak: "Ser escuro, 
estar escurecido, preto, sombrio, 
turvo, escondido". 
Sondar / Haqar: "Investigar, 
examinar, sondar". 
Soprar / yapah: "Soprar". 
Sugerir / Ya'ats: "Decidir, 
inventar, planejar, sugerir, 
aconselhar". 
Sujar / Tanap: "Contaminar, 
sujar". 
Superfície plana / Yatsia: 
"Superfície plana". 
Suplicar / Hanan: "Ser gracioso, 
compadecer-se, suplicar, 
implorar". 
Suporte / Mekona: "Suporte". 
Surdo / Heresh: "Surdo". 
Sábio / Hakam: "Sábio, dotado, 
hábil, prático". 
Sábio / Hakam: "Sábio". 
Sóplica / Tehinna: "Súplica". 
Tabernáculo / Mishkan: 
"Habitação, tabernáculo, 
santuário". 
Tadai: Tadeu 
Talmid: Discípulos no singular 
Talmidim: Discípulos 
Tarde / Ereb: "Tarde, tardinha, 
noite". 
Temer / Yagor: "Recear, temer, 
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aterrar". 
Temer / Yare: "Ter medo, ter 
grande temor, ter grande 
respeito por, medo". 
Temer / Yare: "Ter medo, ter 
grande temor, ter grande 
respeito por, medo". 
Temeroso / Hared: "Temeroso, 
trêmulo". 
Templo / Hekal: "Palácio, 
templo". 
Tempo / Et: "Tempo, período de 
tempo, tempo designado, tempo 
certo, estação". 
Tenda / Ohel: "Tenda, casa, 
moradia, habitação". 
Ter ciúmes / Qana: "Ter ciúmes, 
ser zeloso, ter zelo". 
Ter dores / Ka'ab: "Estar 
dolorido, ter dores, estar 
pesaroso". 
Teremoto / Harag: "Terremoto". 
Terra seca / Yabbasha: "Terra 
seca". 
Testemunha / Ed: "Testemunha". 
Testemunho / Edut: 
"Testemunho, ordenança". 
Tocar / Naga: "Tocar, golpear, 
alcançar, ferir". 
Tolo / Kesil: "Estúpido, tolo, 
bobo, louco, insensato". 
Tomar / Laqah: "Tomar, 
receber". 
Torah: Literalmente instruções 
Torre / Migdal: "Torre, fortaleza 
pequena, torre de vigia, púlpito". 
Trabalhar / Pa'al: "Fazer, 
trabalhar, praticar". 
Trabalho / Amal: "Trabalho, 
labuta, angústia, trabalho 
problemático, dificuldade, 
miséria". 
Transgredir / Pasa: "Transgredir, 
prevaricar, rebelar-se, revoltar-
se". 
Tratar / Gamal: "Tratar, 
desmamar, amadurecer". 
Tribo / Matteh: "Cajado, vara, 
cetro, haste, ramo, tribo". 
Tristeza / Hil: "Dor, agonia, 
tristeza". 
Trombeta / Hatsotsra: 
"Trombeta". 
Trono / Kisse: "Trono, assento". 
Tropeçar / Kashal: "Tropeçar, 
enfraquecer, cambalear, cair, 
vacilar, ser jogado ao chão". 
Tudo / Kol: "Tudo, o todo". 

Tzadik / Tzadikim: Justo, 
tsadikim 
Uivar / Yalal: "Uivar, lamentar". 
Ungir / Mashah: "Ungir, untar". 
União / Yahad: "União". 
Uziahu: Ozias 
Valente / Gibbor: "Herói, 
valente". 
Vantagem / Yitron: "vantagem, 
excelência". 
Vaso / Keli: "Vaso, vasilha, 
recipiente, vestes, utensílio, 
ferramenta, haveres". 
Vegetal / Zeroa: "Vegetal". 
Velho / Yashan: "Velho". 
Velho / Zaqen: "Velho, velha, 
mais velho, ancião, idoso". 
Vender / Makar: "Vender". 
Ver / Ra'ah: "Ver, observar, 
perceber, conhecer". 
Vergonha / Bosh: "Envergonhar-
se, sentir vergonha". 
Vergonha / Hesed: "Vergonha, 
vitupério". 
Vestir / Labash: "Vestir, trajar, 
usar, revestir". 
Videira / Gepen: "Vide, videira". 
Vidente / Hozeh: "Vidente". 
Vigiar / Natsar: "Vigiar, guardar, 
manter". 
Vinagre / Hamets: "Vinagre". 
Vingar / Naqam: "Vingar, tomar 
vingança, castigar". 
Vinha / kerem: "Vinha". 
Vinho / Hemer: "Vinho". 
Vinho / Yayin: "Vinho". 
Vinho / Yayin: "Vinho". 
Violento / Akzar: "Violento". 
Violência / Hamas: "Violencia, 
madalde, malignidade". 
Virar / Haphak: "Virar, converter, 
mudar, transformar, voltar para 
trás". 
Virgem / Betulah: "Moça solteira, 
virgem". 
Visitar / Paqad: "Numerar, visitar, 
cuidar, castigar". 
Viver / Hayah: "Viver". 
Vivo / Hay: "Vivo, vivente". 
Viúva / Almanah: "Viúva". 
Voltar / Shub: "Devolver, voltar, 
tornar, trazer de volta". 
Voz / Qol: "Voz, som, ruído". 
Yaacov: Jacó 
Yechezquel: Ezequias 
Yeriho: Jericó 
Yeshua: Salvação 
Yochanam: João 

Zekariahu: Zacarias 
Zerubabel: Zorobabel 
Água / Mayim: "Água, 
inundação, dilúvio". 
Árvore / 'es: "Árvore, madeira, 
tipo, vara talo". 
Ébrio / Ve: "bêbedo, bêbado, 
embriagado, enfrascado, grosso, 
temulento, beberrão, cachaceiro, 
aguardenteiro, alcoólatra, 
alcoólico, alcoolista, 
alcoolomaníaco, alcoolómano, 
etilista, pinguço". 
Éfode / 'ephod: "Éfode". 
Ídolo / Elil: "fetiche, deus, herói, 
estátua, imagem, figura, ícone, 
manipanso". 
Ídolo / T'raphim: "Ídolo, ídolo do 
lar, máscara cultual, simbulo 
divino". 
Ímpio / Rasha: "Ímpio, injusto, 
culpado". 
Óleo / Shemen: "Óleo, azeitona, 
perfume, madeira de oliveira". 
Órfão / Yatom: "Órfão". 
Último / Aharon: "Na parte de 
trás, ocidental, depois, último, 
futuro". 
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71 Calendário e festas bíblicas 
CALENDÁRIO HEBREU ISRAELITA 

 

Festas  

Chanucá Festa da Dedicação Nm. 7:1 - 8:4; Zc 2:14 - 4:7 

Purím Festa das Sortes Ex. 17: 8-16, Es, Sl. 3:3 

Pêssach Festa da Páscoa Ex.12:21-51; Js 3:5-7, 5:2-15, 6:1, 27,  

Yom HaShoá Dia do Holocausto Dt. 4:30-40, Ap. 6:9-11 

Yom HaAtsmaút Dia da Indep.(Israel) Dt. 11:8-21, Is. 10:32-11:12 

Shavuôt Pentecostes: Semanas Ex. 19:1-20:23, Dt 14:22 - 16:17 

Tishá BeAv 9 de Av 
Manhã: Dt 4:25 - 40; Jr 8:13, 9:1-23; Tarde: 
Ex 32:11-14, Is caps. 55 e 56 

Rosh HaShaná Ano Novo Judaico 
Gn. 21:1-34, 22:1-24; 1Sm 1:1 - 2:10, Jr 
31:1-19,  

Yom Kipúr Dia do Perdão Lv 16:1-34, Is. 57:14-58:14 

Sucôt Festa dos Tabernáculos Lv 22:26-23:44, Zc 14:1-24 

Simchát Torá A Alegria da Torá 

Dt 14:22 - 16:17, Nm 29:35 - 30:1, 1Rs 8:54 
- 9:1 (além da Parashá "Ve Zôt há Brachá" e 
Gn 1:1 - 2:3). (Erev Simchát Torá - noite do 
dia 12/10) 

 
  
  
  

O calendário judaico é um calendário Lunissolar. Isso significa dizer que ele se baseia nos movimentos tanto da Terra 
em relação ao Sol quanto da Lua em relação a Terra. A Lua completa uma volta completa em torna da Terra em um 
tempo aproximado de 29,5305 888 531 ou 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos (Cabe notar que esse é o tempo 
médio, havendo variações pequeníssimas de mês para mês).  
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A partir disso estabelece-se o mês, com duração de 29 ou 30 dias no calendário judaico, 12 meses juntos formam um 
ano, com um total de 353, 354 ou 355 dias. Contudo, como algumas datas importantes no calendário estão relacionadas 
com as estações do ano, estabeleceu-se um ciclo que faz com que a cada 19 anos existam 7 anos com um mês extra, 
desse modo os meses se mantêm bastante fixos em suas estações e concilia-se assim as diferenças entre os movimentos 
aparentes do Sol e da Lua. Por exemplo, Pessach, também chamada de Chag Aviv (Festa da Primavera), precisa cair 
todos os anos na primavera do hemisfério Norte.  

 Nesses ciclos, estabeleceu se que os anos 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19 de cada ciclo terão um mês extra. Uma forma fácil 
de calcular em que ano do ciclo se está é dividindo o ano por 19 e o resto da divisão será o respectivo ano do ciclo. 
O ano que estamos 5770 é o 13º do ciclo 304.(5770/19 = 303 com resto 13: assim houve 303 e ciclos completos). 
Estes são os meses do calendário hebreu  

  

 

A contagem dos anos judaicos começa no dia da criação do homem. Segundo a Torá, Elohim criou o mundo em 7 dias, 
sendo que no sexto dia ele criou o homem. Ao longo do texto da Torá, conta-se a história de algumas pessoas deixando 
claro com que idade nasceram os seus filhos. Somando-se assim as idades de cada nascimento até uma data já conhecida 
se determinou a idade do mundo. Em outubro de 2009 se entrou no ano de 5770.  

Por exemplo, Adão foi o primeiro homem, com 130 anos ele teve um filho chamado Seth, este por sua vez teve um filho 
com 105 anos a que chamou Enos, que com 90 anos gerou Cainã, que com 70 anos gerou Maalalel.  

Outra peculiaridade do calendário judaico está relacionada com o dia. O começo de um dia é marcado pelo nascer da 
primeira estrela. Assim, o dia começa com o nascer da primeira estrela e termina com o pôr do Sol seguinte. A semana 
tem também sete dias e os dias são assim nomeados: Iom rishon (primeiro dia, vai de sábado de noite até o fim da tarde 
de domingo), Iom Sheni (segundo dia, de domingo de noite até segundo fim de tarde), Iom Shlishi (terceiro dia, de 
segunda noite a terça fim de tarde), Iom Revii (quarto dia, segue a mesma lógica), Iom Chamishi (Quinto dia), Iom 
Shishi (Sexto dia) e Iom Shabat (Dia do cessamento*1: pois foi neste dia que Elohim não criou nada).  

Esta é a forma atual do calendário judaico. Porém ele nem sempre foi assim, tendo sofrido mudanças ao longo do 
tempo. Um exemplo disso são os ciclo de anos com um mês a mais, até mais ou menos 350 e.c não se usava o sistema 
atual de intercalações. Nessa mesma época o tempo médio de uma lunação já era conhecido com um erro menor que 
meio segundo a cada lunação.  

Outra diferença tem a ver com a definição do novo mês. Até o quarto século da era comum o mês novo só era decretado 
quando duas testemunhas avisavam ao tribunal que haviam visto a Lua Nova (mas um mês nunca poderia passar da 
duração máxima de 30 dias). Isso gerou uma situação bastante peculiar: o novo mês era definido em Jerusalém e 
precisava-se avisar os judeus dos mais diversos lugares que um novo mês havia começado. Porém, não era possível 
enviar mensageiros a todos os lugares que os judeus habitavam, assim se instituiu que os judeus de todos os lugares fora 
de Israel devem realizar 2 vezes as celebrações, uma imaginando que o mês anterior teve 29 dias e outra no dia seguinte 
imaginando que o mês anterior teve 30 dias.  

Curiosidades:  

Em Israel o dia de descanso é o sábado (Shabat). No domingo tudo funciona normalmente. É bastante comum a sexta-
feira também ser livre, em especial no período da tarde.  

Mês 
civil 

Mês 
religioso 

Hebraico 
Análogo 

babilônico 
Duração Notas 

Referências 
bíblicas 
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7 1 nissan(ניסן) 
araḫ 
nisānnu 

30 dias 
É também chamado 
de abibe 
 .na Bíblia (אביב)

Êxodo 13:4; 
23:15; 34:18; 
Deuteronômio 
16:1; Neemias 
2:1; Ester 3:7 

8 2 iyar (אייר) 
araḫ āru 
(ayāru) 

29 dias 
É chamado de zive 
 .na Bíblia (זיו)

1Reis 6:1,37 
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9 3 sivan(סיוון) araḫ simānu 30 dias  Ester 8:9 

10 4 tammuz(תמוז) 
araḫ Dumuzu 
(Duʾūzu) 

29 dias 

Ao regressarem do 
exílio da Babilônia, os 
judeus passaram a 
usar o 
nome tammuz para 
designar o quarto mês 
religioso.[6] 

Ezequiel 8:14 

11 5 av (אב) araḫ abu 30 dias 
Mencionado somente 
como o quinto mês na 
Bíblia. 

Números 33:3,38; 
Esdras 7:8,9; 2Reis 
25:8; 1Crônicas 
27:8; Yirmiyah 
28:1; Ezequiel 
20:1; Zacarias 
7:3,5; 8:19 

12 6 elul (אלול) araḫ ulūlu 29 dias  Neemias 6:15 

1 7 tishrei(תשרי) araḫ tašrītu 30 dias 
É chamado de etanim 
 .na Bíblia (אתנ'ם)

1Reis 8:2 

2 8 cheshvan(חשוון) araḫ samna 29 ou 30dias 

Também conhecido 
por marcheshvan 
 É chamado .(מרחשוון)
de bul (בול) na Bíblia. 

1Reis 6:38; 
12:32,33; 
1Crônicas 27:11 

3 9 kislev(כסלו) araḫ kislīmu 29 ou 30dias  Neemias 1:1; 
Zacarias 7:1 

4 10 tevet(טבת) 
araḫ ṭebētu 
(ṭebēlu) 

29 dias  Ester 2:16 

5 11 shevat(שבט) araḫ šabaṭu 30 dias  Zacarias 1:7 

6 12  adar(אדר) 
araḫ addaru 
(adār) 

29 dias 

30 dias (adar I -  אדר א) 
e 29 dias (adar II -   אדר
 nos anos (ב
embolísticos. 

Ester 3:7,13; 8:12; 
9:1,15,17,19,21 
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72 - Plano de leitura da torah 

PLANO BIMESTRAL PARA A LEITURA DA TORAH 
   

1ª SEMANA GÊN ÊXO LEV NUM DET 

DOMINGO CP1 CP1   CP1 

SEGUNDA CP2 CP2 CP1 CP1  

TERÇA   CP2 CP2 CP2 

QUARTA CP3 CP3  CP3  

QUINTA CP4  CP3  CP3 

SEXTA  CP4 CP4 CP4  

SÁBADO CP5 CP5 CP5 CP5 CP4 

      

3ª SEMANA   
DOMINGO CP10   CP11 CP10 

SEGUNDA CP11  CP10  CP11 

TERÇA CP12 CP11  CP12  

QUARTA CP13  CP11  CP12 

QUINTA CP14, 15    CP13 

SEXTA CP16, 17    CP14 

SÁBADO CP18 CP12 CP12 CP13 CP15 

      

5ª SEMANA   

DOMINGO CP26,27,28     

SEGUNDA CP29   CP16 CP20 

TERÇA  CP17 CP17 CP17  

QUARTA CP30,31    CP21 

QUINTA  CP18 CP18  CP22 

SEXTA  CP19  CP18 CP23 

SÁBADO CP32 CP20 CP19 CP19 CP24 

      

7ª SEMANA   

DOMINGO CP39, 40 CP28   CP29 

SEGUNDA CP41, 42 CP29,30  CP25  

TERÇA  CP31, 32  CP26  

QUARTA CP43, 44 CP32, 34  CP27  

QUINTA CP 45, 46  CP21, 22   

SEXTA CP 46, 47   CP28  

SÁBADO CP 48 CP35 CP23 CP29 CP30 

 

2ª SEMANA GÊN ÊXO LEV NUM DET 

DOMINGO CP6 CP6 CP6   

SEGUNDA   CP7 CP6 CP5 

TERÇA   CP8 CP7 CP6 

QUARTA  CP7  CP8 CP7 
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QUINTA CP7 CP8   CP8 

SEXTA CP8 CP9  CP9  

SÁBADO CP9 CP10 CP9 CP10 CP9 

      

4ª SEMANA  
DOMINGO CP19,20   CP14  

SEGUNDA CP20,21  CP13   

TERÇA  CP13   CP16 

QUARTA CP22 CP14 CP14   

QUINTA CP23, 24    CP17 
SEXTA  CP15 CP15  CP18 

SÁBADO CP25 CP16 CP16 CP15 CP19 

      

6ª SEMANA 

DOMINGO CP33   CP20 CP25 

SEGUNDA CP34, 35   CP21  
TERÇA  CP21,22  CP22  

QUARTA CP36, 37    CP26 

QUINTA  CP23, 24   CP27 
SEXTA  CP25, 26  CP23  
SÁBADO CP38 CP27 CP20 CP24 CP28 

      

8ª SEMANA 

DOMINGO  CP36 CP24  CP31 

SEGUNDA  CP 37, 38  CP 30  

TERÇA   CP 25 CP 31 CP32 

QUARTA CP 49 CP 39    

QUINTA   CP26 CP 32, 33  
SEXTA    CP 34, 35 CP 33 

SÁBADO CP 50 CP 40 CP27 CP 36 CP 34 
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73 – Comparações. 

Referência Bíblia Restaurada Israelita Outras 
 

Gn 1.1 
 

 
“Em [um] princípio, Elohim criou os 

shamaym e a terra.” 

 
“No princípio criou Deus o céu e a 

terra.” 
 

 
 
 

Gn 1.2 

“E a terra estava sem 
forma e vazia; e havia escuridão sobre a 

face da profundeza, e o vento de 
Elohim 

movia a face das águas.” 

“E a terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do abismo; e 
o Espírito de Deus se movia sobre a 
face das águas.” 

 
 
 
 

Gn 2.2 

“No sexto dia 
Elohim terminou todo o trabalho que 

fizera, cessou no sétimo dia de 
toda a sua obra, que tinha feito” 

“E havendo Deus acabado no dia 
sétimo a obra que fizera, descansou 

no sétimo dia de toda a sua obra, que 
tinha feito.” 

 
 

Gn 2.3 

“E Elohim abençoou o sétimo dia, e o 
consagrou; porque nele cessou de toda 

a 
sua obra que criara e fizera” 

“E abençoou Deus o dia sétimo, e o 
santificou; porque nele descansou de 

toda a sua obra que Deus criara e 
fizera.” 

 
 

Gn 2.6 

“E HVHY Elohim formou o homem do pó 
da terra, e soprou-lhe nas narinas o 

fôlego da vida; e o homem tornou-se 
um ser vivente.” 

“E formou o Senhor Deus o homem do 
pó da terra, e soprou em suas narinas 
o fôlego da vida; e o homem foi feito 

alma vivente.” 
 
 
 
 

Gn 6.3 

“ Então disse Elohim HVHY : Meu sopro 
não permanecerá por muito tempo no 

homem, uma vez que ele é carne; 
contudo, os seus dias serão cento e 

vinte anos.” 

Então disse o Senhor: Não contenderá 
o meu Espírito para sempre com o 

homem; porque ele também é carne; 
porém os seus dias serão cento e vinte 

anos. 
 
 

Gn 6.6 

“Então HVHY 
se aborreceu de haver feito o homem 
na terra, e isso lhe pesou no âmago.” 

“Então arrependeu-se o Senhor de 
haver feito o homem sobre a terra e 

pesou-lhe em seu coração.” 
 
 
 

Gn 8.1 

“Elohim deu uma atenção especial a 
Noach, e de todo animal e de todo 

gado que estava com ele na 
embarcação; e Elohim fez passar um 

vento sobre a terra, e as águas 
começaram a diminuir. 

“E lembrou-se Deus de Noé, e de 
todos os seres viventes, e de todo o 

gado que estavam com ele na arca; e 
Deus fez passar um vento sobre a 
terra, e aquietaram-se as águas.” 

 
 

Gn 8.21 

“E HVHY recebeu o aroma 
apaziguante e disse em seu lev: Não 

tornarei mais a amaldiçoar a terra por 
causa do homem...” 

“E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o 
Senhor disse em seu coração: Não 

tornarei mais a amaldiçoar a terra por 
causa do homem...” 

Gn 32.28 “Perguntou-lhe, : Qual é o teu nome? E ele 
respondeu: Yaacov. Então disse: Não te 

chamarás mais Yaacov, mas Yisrael; porque 
você lutou com um Mensageiro e com os 

homens e tens prevalecido.” [Gn 32.28-29] 

“Então disse: Não te chamarás mais 
Jacó, mas Israel; pois como príncipe 

lutaste com Deus e com os homens, e 
prevaleceste.” 

 
Gn 32.30 

“Pelo que Yaacov chamou ao lugar Peniel, 
dizendo: Porque vi um Mensageiro face a face, 

e a minha vida foi preservada.” 
(Gn 32.31) 

“E chamou Jacó o nome daquele lugar 
Peniel, porque dizia: Tenho visto a 

Deus face a face, e a minha alma foi 
salva.” 

 
 
 

Êx 3.14 

“E disse Elohim a Moshe: SEREI AQUELE 
QUE É 

Disse mais: Assim dirás aos bney-
YisraEL: 

AQUELE QUE É me expediu a vocês.” 

“E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE 
SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos 

de Israel: EU SOU me enviou a vós.” 
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758 Salmos 23.1 – “não”: Em outras bíblias, “nada”. É nítido no texto que Davi não estava se referindo a falta de bens materiais, mas a falta de sentir a presença 
de Elohim. Para compreender leia o versículo quatro. “...não temerei mal algum, porque tu estás comigo...” (lo echsar). 

 
 

Êx 7.1 

“Então disse HVHY a Moshe: Te farei 
poderoso para Paroh, e Aharôn, teu 

irmão, será o teu porta voz.” 

“Então disse o SENHOR a Moisés: Eis 
que te tenho posto por deus sobre 
Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu 

profeta.” 
 
 

Êx 8.12 
 

“Disse mais HVHY a Moshe: Dize a 
Aharôn: Estende a tua vara, e fere o pó 
da terra, para que se torne em piolhos 

em toda a terra do Egito.” 

“Então saíram Moisés e Arão da 
presença de Faraó; e Moisés clamou 

ao Senhor por causa das rãs que tinha 
posto sobre Faraó.” 

 
 
 

Êx 20.7 

“Não pronunciarás o nome de HVHY teu 
Elohim com falsidade; porque HVHY não 

terá por inocente aquele que 
pronunciar o seu nome em falsidade” 

“Não tomarás o nome do Senhor teu 
Deus em vão; porque o Senhor não 
terá por inocente o que tomar o seu 

nome em vão.” 

Êx 20.13 “Não assassinarás” “Não matarás” 
 
 

Êx 32.14 

“Então HVHY reconsiderou o mal que 
dissera que havia de fazer ao seu 

povo.” 

“Então o Senhor arrependeu-se do 
mal que dissera que havia de fazer ao 

seu povo.” 
 

Lv 1.1 
“Naquele momento, chamou HVHY a 
Moshe e, da tenda do encontro, lhe 

disse:” 

“E chamou o SENHOR a Moisés, e 
falou com ele da tenda da 

congregação, dizendo:” 
 

Josué 5.14 
“Respondeu ele: Não; mas venho agora como 
príncipe do exército de HVHY. Então Yehôshua, 
prostrando-se com o rosto em terra em sinal 
de respeito e indagou-lhe: Que diz meu adon 

ao seu servo?” 

“E disse ele: Não, mas venho agora 
como príncipe do exército do SENHOR. 

Então Josué se prostrou com o seu 
rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: 

Que diz meu senhor ao seu servo?” 
 
 
 

Juízes 16.28 

“Então Shimshon clamou a HVHY e disse: Ó 
Yhvh Elohim! Dê a mim sua atenção especial, e 
fortalece-me agora só esta vez, ó Eterno, para 
que em uma única vez me vingue dos felishtim 

pelos meus dois olhos.” 

Então Sansão clamou ao SENHOR, e 
disse: Senhor DEUS, peço-te que te 

lembres de mim, e fortalece-me agora 
só esta vez, ó Deus, para que de uma 

vez me vingue dos filisteus, pelos 
meus dois olhos. 

 
Salmos 13.1 

“ Até quando, ó HVHY sua atenção não estará 
em mim? Para sempre? Até quando 

esconderás de mim o teu semblante?” 

“ Até quando te esquecerás de mim, 
SENHOR? Para sempre? Até quando 

esconderás de mim o teu rosto?” 
 

Salmos 23.1 
 

“ HVHY é o meu apascentador; 758não me 
faltará.” 

“ O SENHOR é o meu pastor, nada me 
faltará.” 

Provérbios 8.30 “ então eu estava ao seu lado como 
operário; e era cada dia as suas delícias, 
alegrando-me perante ele em todo o 

tempo;” 

“Então eu estava com ele, e era seu 
arquiteto; era cada dia as suas delícias, 
alegrando-me perante ele em todo o 

tempo;” 

 
Malaquias 3.8 

“ Pode o homem enganar seu Elohim? Vocês 
tentam me enganar, e dizem: Em que te 

enganamos? Nos maaser e nas primícias.” 

“Roubará o homem a Deus? Todavia 
vós me roubais, e dizeis: Em que te 

roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.” 
 
 

I Crônicas 21.1 

“ Levantou-se oposição contra Yisrael, David foi 
impelido para fazer a contagem dos 

moradores de Yisrael.” 

Então Satanás se levantou contra 
Israel, e incitou Davi a numerar a 

Israel. 
 

Mateus 1.16 
“E Yaacov gerou a Yosef, que era [Gaabra] 

comprometido com Miriam, da qual nasceu 
Yeshua, que se chama o Messias.” 

“E Jacó gerou a José, marido de Maria, 
da qual nasceu JESUS, que se chama o 

Cristo.” 
 

Mateus 3.4 
“Yohanan usava uma veste de pelos de camelo 
e um cinto de couro em torno de seus lombos; 

alimentava-se de acridas e mel silvestre.” 

“E este João tinha as suas vestes de 
pelos de camelo, e um cinto de couro 

em torno de seus lombos; e 
alimentava-se de gafanhotos e de mel 

silvestre.” 
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Mateus 4.10 “Disse Yeshua: Retira-te, Adversário, porque 

está escrito:  

“A HVHY teu Elohim temerás, e só a ele 
prestarás culto. ” Dt 6: 13 ” 

“Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, 
porque está escrito: Ao Senhor teu 
Deus adorarás, e só a ele servirás.” 

 
Mateus 5.17 

“Não pensem que vim anular a Toráh 
dos navim; não vim para anular, mas 

para leva-los ao pleno 
[conhecimento.]” 

“Não cuideis que vim destruir a lei ou 
os profetas: não vim ab-rogar, mas 

cumprir.” 

 
Mateus 5.32 

Eu, digo para vocês que todo aquele que 
rejeitar sua mulher, exceto por causa de 
imoralidade sexual, está induzindo-a à 

cometer adultério; e quem se casar com a 
rejeitada, comete adultério. 

“Eu, porém, vos digo que todo aquele 
que repudia sua mulher, a não ser por 
causa de infidelidade, a faz adúltera; e 
quem casar com a repudiada, comete 

adultério.” 
Mateus 19.24 

 
Mateus 19.24 

“E outra vez digo para vocês que é mais fácil 
uma corda grossa passar pelo buraco duma 
agulha, do que um rico entrar no governo do 

Altíssimo” 

“E, outra vez vos digo que é mais fácil 
passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que entrar um rico no reino 

de Deus.” 
Mateus 25.46 “E eles serão cortados [da eternidade] para 

sempre, mas os justos para a vida eterna.” 
“E irão estes para o tormento eterno, 

mas os justos para a vida eterna.” 
 

Mateus 27.9 
“Cumpriu-se, então, o que foi dito pelo navi 
Zekaryah: E tomaram as trinta moedas de 

prata, preço daquele que foi avaliado, a quem 
alguns dos israelitas avaliaram,” 

“Então se realizou o que vaticinara o 
profeta Jeremias: Tomaram as trinta 
moedas de prata, preço do que foi 
avaliado, que certos filhos de Israel 

avaliaram,” 
 
 
 

Marcos 1.2,3 

“Conforme está escrito nos navim: “Envio 
o meu Mensageiro ante o teu semblante, que 
há de preparar o teu caminho diante de ti.” Ex 
20:23 

 “ 3 Eis a voz do que clama: Preparai no deserto 
o caminho de HVHY ; endireitai no ermo uma 

estrada...” Isaías 40:3 ” 

 
Como está escrito nos profetas: Eis 
que eu envio o meu anjo ante o teu 
semblante, o qual preparará o teu 

caminho diante de ti. 
Voz do que clama no deserto: Preparai 

o caminho do Senhor, Endireitai as 
suas veredas. 

 
 

Marcos 6.3 

“ Não é este o filho do carpinteiro e Miriam, 
irmão de Iaakov, de Yosef, de Yehuda e de 
Shimon? E não estão aqui entre nós suas 

irmãs? E escandalizavam-se dele.” 

“ Não é este o carpinteiro, filho de 
Maria, e irmão de Tiago, e de José, e 

de Judas e de Simão? e não estão aqui 
conosco suas irmãs? E 

escandalizavam-se nele.” 
   

 Lucas 23.34 
 

“------------------------------------------------
Então repartiram as vestes dele, deitando 

sortes sobre elas.” 

“E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem. E, repartindo 

as suas vestes, lançaram sortes.” 
 

Lucas 23.43 
“Yeshua disse a ele: Na verdade hoje te digo, 

estarás comigo no paraíso” 
“E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo 
que hoje estarás comigo no Paraíso.” 

 
João 3.13 

“ Ninguém subiu aos céus, senão o que desceu 
dos céus, o filho do homem.-----------” 

“ Ninguém subiu ao céu, senão o que 
desceu do céu, o Filho do homem, que 

está no céu.” 
 

Atos 7.14 
“ Então Yosef mandou chamar a seu abba 
Yaacov, e a toda a sua parentela, setenta 

almas.” 

“ E José mandou chamar a seu pai 
Jacó, e a toda a sua parentela, que era 

de setenta e cinco almas.” 
 

Efésios 1.5 
 

“e nos preordenou para sermos filhos de 
adoção por Yeshua o Messias, para si mesmo, 
segundo o consentimento de sua vontade,” 

“E nos predestinou para filhos de 
adoção por Jesus Cristo, para si 

mesmo, segundo o beneplácito de sua 
vontade,” 

Hebreus 1.6 E outra vez, ao introduzir no mundo o 1º filho, 
diz: E todos os mensageiros de Elohim o 

reverencie. 

E outra vez, quando introduz no 
mundo o primogênito, diz:E todos os 

anjos de Deus o adorem. 
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759 Apocalipse 22: 14 – “guardam os seus mandamentos”: Em outras bíblias “lavam as suas vestes”. A correção foi necessária e baseada no codex Vaticanus 
um dos mais antigos manuscritos gregos. A frase “guardam os seus mandamentos” está de acordo e coesa com apocalipse 12: 17 e 14: 12 e Mat 19: 17 ambas 
as passagens falam da observância dos mandamentos de Elohim. Outras bíblias traduziram em comum: King James de 1611, João Ferreira de almeida de 
1712.  

 
 

Apocalipse 22.14 
 
 

“14 Felizes aqueles que 759guardam os seus 
mitzvot (mandamentos), para que tenham 
direito à árvore da vida, e possam entrar na 

cidade pelas portas.” 

"Felizes os que lavam as suas vestes, 
para que tenham direito à árvore da 
vida e possam entrar na cidade pelas 

portas.” 
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a Romanos 8.10 – “o Messias está em você”: Quando Paulo usa essa expressão o que significa? Seria mesmo a 
presença real de Yeshua dentro de uma pessoa? Yeshua encarna em outra pessoa? Yeshua já veio a terra e está 
dentro de uma pessoa? Na realidade, quando Paulo diz que devemos estar em Yeshua, isso significa que 
devemos ter a mesma espiritualidade, a mesma mentalidade, imita-lo e viver assim como ele viveu, é ter a 
verdade de Yeshua em mim. 2 Cor 11:10  “Assim, se alguém está em Yeshua, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo.” 2 Coríntios 5:17 Podemos entender que, se uma pessoa tem a mesma 
espiritualidade de Yeshua será uma nova pessoa, porque imita os passos do seu Mestre. Em 1ª João 1.10 
encontramos a seguinte frase: “sua palavra não está em nós” como seria uma palavra em nós? Se obedecermos a 
palavra de Elohim, logo estou na palavra dele. Da mesma forma se sigo os ensinos de Yeshua, ele está em mim, 
não de forma literal, mas porque vivo a mesma espiritualidade que ele vivia. 
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